
 
 
OPGAVENFORMULIER VOOR KAMPIOENSCHAPSREGISTRATIE  
 

Naam van de kat: ……………………..…………………………………………………...…………………………………. 
Ras: ……………………………………….…….…………….Kleur: ………………………………………………..……… 
Geslacht: ………………………………………….………….Stamboeknummer: ………………………………………… 
Aankruisen voor welke titel u registratie aanvraagt:  
 Kampioen (3 CAC)   Europees Kampioen (3-5 CACE) 
 Premior (3 CAP)  Europees Premior (3-5 CAPE) 
 Internationaal Kampioen (3-4 CACIB)  Groot Europees Kampioen (4-7 CAGCE) 
 Internationaal Premior (3-4 CAPIB)  Groot Europees Premior (4-7 CAGPE) 
 Groot Internationaal Kampioen (3-4 CAGCI)  Wereldkampioen (4-6 CACM) 
 Groot Internationaal Premior (3-4 CAGPI)  Wereldpremior (4-6 CAPM) 

 
Aantekening *  Datum  Plaats + land  Keurmeester  

1e  ………….….  ………….….  .………………...………………….  ……………………………….…………. 

2e  ………….….  ……………..  ……………………………..……...  …………………….…….……………… 

3e  ………….….  ……………..  ………………………….………….  …….……………………...……………. 

4e  ………….….  …………….. ……………………….…………….  ……………………………………......... 

5e  ………….….  ……………..  ……………………………..……...  …………………….…….……………… 

6e  ………….….  ……………..  ………………………….………….  …….……………………...……………. 

7e  ………….….  …………….. ……………………….…………….  ……………………………………......... 

 
* Hier invullen: CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCI, CAGPI, CACE, CAPE, CAGCE, CAGPE, CACM, CAPM  

 

 

Wenst u ook het bijbehorende lint te ontvangen? (kosten € 9,50) ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is). 

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op NL42 INGB 0001 5776 48 t.n.v. penningmeester NKFV te 
Purmerend,  
onder vermelding van ‘kampioenslint, de naam van de kat en uw lidnummer’. 

Naam eigenaar kat: …………………………………….…………………………..………………………………………... 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
PC/Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: ……………………….……………………………….. Lidnummer NKFV: ……………………...……. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………….………………………………………………. Handtekening: 

 
 
 
Dit VOLLEDIG ingevulde formulier, tezamen met fotokopieën van de bijbehorende oorkondes (voor- en 
achterzijde!). 
 
Verzenden naar:  
Kampioensregistratie NKFV  
Mischa Grob 
Tuinstraat 9 
7071 VW Ulft 
 



De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten 

ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende 

keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn. 

KAMPIOENSCHAPSREGISTRATIE 

U bent verplicht de titels van uw kat te laten registreren. Registratie is geheel gratis, alleen wanneer u ook een lint 
wenst, is hiervoor € 9,50 verschuldigd (betaling overmaken NL42 INGB 0001 5776 48 t.n.v. penningmeester NKFV 
te Purmerend onder vermelding van 'kampioenslint, de naam van de kat en uw lidnummer').  
Voor registratie moet u het volledig ingevulde opgavenformulier, tezamen met fotokopieën van bijbehorende 
oorkondes (voor en achterzijde) opsturen naar:  
 
Kampioensregistratie NKFV, Mischa Grob, Tuinstraat 9, 7071 VW Ulft.  
 
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk uw kampioenschapsregistratiebewijs. 

Vereiste aantekeningen voor een titel zijn: 

KAMPIOEN  
Driemaal, toegekend door drie verschillende keurmeesters, op drie verschillende shows, geven recht op de titel  
Kampioen”.  
INTERNATIONAAL KAMPIOEN  
Driemaal CACIB behaald in twee verschillende landen of vier maal een CACIB in hetzelfde land, onder tenminste 
twee verschillende keurmeesters geven recht op de titel “Internationaal Kampioen”. 
GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN 
Driemaal CAGCI behaald in twee verschillende landen of vier maal een CAGCI in hetzelfde land, onder tenminste 
drie verschillende keurmeesters geven recht op de titel “Groot Internationaal Kampioen”. 
EUROPEES KAMPIOEN 
Drie maal een CACE behaald in drie verschillende landen of vier maal een CACE in twee verschillende landen of 
vijf maal een CACE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters, geven recht op de titel  “Europees 
Kampioen”. 
GROOT EUROPEES KAMPIOEN 
Viermaal CAGCE behaald in vier verschillende landen of vijf maal een CAGCE in drie verschillende landen of zes 
maal een CAGCE twee verschillende landen of zeven maal een CAGCE in hetzelfde land, onder vier 
verschillende keurmeesters geven recht op de titel ”Groot Europees Kampioen”. 
WERELDKAMPIOEN 
Viermaal CACM behaald bij 4 verschillende keurmeesters in drie verschillende landen of vijf maal een CACM in 
twee verschillende landen, of zes maal een CACM in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, 
waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa geeft recht op de titel “Wereldkampioen”. Of als de kat  
zes maal een CACM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes verschillende keurmeesters 
van minimaal twee verschillende nationaliteiten. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

PREMIOR  
Driemaal CAP, toegekend door drie verschillende keurmeesters, op drie verschillende shows, geven recht op de 
titel “Premior”.  

INTERNATIONAAL PREMIOR 
Driemaal CAPIB behaald in twee verschillende landen of vier maal een CAPIB  in hetzelfde land, onder tenminste 
twee verschillende keurmeesters geven recht op de titel “Internationaal Premior”. 
GROOT INTERNATIONAAL PREMIOR 
Driemaal CAGPI behaald in twee verschillende landen of vier maal een CAGPI in hetzelfde land, onder tenminste 
drie verschillende keurmeesters geven recht op de titel “Groot Internationaal Premior”.  
EUROPEES PREMIOR 
Drie maal een CAPE behaald in drie verschillende landen of vier maal een CAPE in twee verschillende landen of 
vijf maal een CAPE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters, geven recht op de titel “Europees 
Premior”.  
GROOT EUROPEES PREMIOR 
Viermaal CAGCE of CAGPE behaald in vier verschillende landen of vijf maal een CAGPE in drie verschillende 
landen of zes maal een CAGPE in twee verschillende landen of zeven maal een CAGPE in hetzelfde land, onder 
vier verschillende keurmeesters geven recht op de titel ”Groot International Premior” . 
WERELDPREMIOR 
Viermaal CAPM behaald bij 4 verschillende keurmeesters in drie verschillende landen of vijf maal een CAPM in 
twee verschillende landen, of zes maal een CAPM in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, 
waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa geeft recht op de titel “Wereld Premior. Of als de kat  zes 
maal een CAPM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes verschillende keurmeesters van 
minimaal twee verschillende nationaliteiten. 


