
   
 

● Wat is het adres van de showhal? Hoe kom ik in Mechelen? 
 
Nekkerhal Mechelen, Plattebeek Straat 1, 2800 Mechelen. 
https://visit.mechelen.be/coming-from-the-airport       
  
 

● Wanneer zijn de inschrijvingen open?  
 
Inschrijvingen gaan open vanaf 1 juli 2022 en sluiten op 1 oktober 2022 (=30 
september om middernacht).  
Je kan zelf online aanpassingen doorvoeren aan je registraties via de link 
die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen. 
Na 1 oktober 2022 (=30 september om middernacht) zal het niet meer 
mogelijk zijn om zelf aanpassingen te doen. 
 
 

• Is het mogelijk mijn inschrijving achteraf te wijzigen? Wat als ik 
mijn kooi type wil aanpassen? Kan ik mijn kat nog ruilen? Kan ik 
een klassewijziging doorvoeren? 
 
Zodra je bent ingeschreven via het platform, ontvang je een e-mail om je 
inschrijving nog te beheren. Daar kan je alles zelf wijzigen, de informatie 
van de kat aanpassen, de klasse, het kooitype, …. Tot aan de 
sluitingsdatum (= 30 september om middernacht) 
Na deze deadline, kan er enkel nog van klasse gewijzigd worden via mail 
naar entry@ww2022.catshow.eu 
 

 
● Hoeveel bedraagt het inschrijfgeld? 

 
Het inschrijfgeld per kat is € 65.   
Indien je een club kooi nodig hebt (60 x 60 x 60 cm), is er een extra kost van 
€ 5,00 per kat.  
Wil je een dubbele kooi voor 1 kat, dan wordt er een extra kost van € 45,00 
aangerekend. 
De betaling dient uiterlijk 1 oktober 2022 te zijn voldaan. 
 
 

https://visit.mechelen.be/coming-from-the-airport
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● Wat zijn de bank details? 

 
Felis Belgica VZW 
IBAN : BE 89 7390 2077 6185 
BIC : KREDBEBB 
 
Mededeling bij de overschrijving: Naam en Voornaam van de 
exposant/eigenaar. 
Voor internationale overschrijvingen: kosten worden betaald door de 
exposant/inschrijver. 
 

● Zijn er bepaalde COVID restricties? 
 

Alles zal afhangen van de actuele situatie in België op het einde van 
oktober. Blijf de regelmatige updates op onze facebook pagina volgen. 
 
 

● Kan mijn kat deelnemen aan de FIFe World Show? Wat zijn de 
vereiste voorwaarden / kwalificaties? 
 
Volledig erkende rassen in erkende variëteiten (kleur / haarlengte) én 
huiskatten kunnen deelnemen aan de World Show. De eigenaar moet lid 
zijn van een FIFe vereniging. 
Ten gevolge van de COVID pandemie, zijn er voor alle Winner Shows - 
inclusief de World Show - georganiseerd voor 31.12.2022, geen 
kwalificatievereisten noodzakelijk om deel te nemen. 
 
 

● Kan ik een persoonlijke showkooi gebruiken? 
 
Ja, persoonlijke kooien (inclusief sturdi’s) zijn toegestaan. De maximale 
afmetingen zijn 60 cm x 60 cm. Je moet dit wel melden bij inschrijving 
(selecteer club kooi of persoonlijke kooi). 
Als je persoonlijke kooi grotere afmetingen heeft dan het aantal 
ingeschreven katten, vermenigvuldigd met 60 cm, dan moet je een extra 
plaats reserveren (€ 45,00 per extra plaats van 60 x 60 cm) 
De voorzijde van de kooi (zijde waar het bezoek loopt) MOET transparant 
zijn, zodat bezoekers de kat kunnen zien. 
 



   
 

● Kan ik een dubbele kooi hebben voor 1 kat? 
 
Ja, dat kan je vragen bij de inschrijving. Een extra kost van € 45,00 wordt 
aangerekend voor elke dubbele kooi, bezet door 1 enkele kat. 

 
● Hoe worden exposanten ingedeeld in de show hall: per land of 

per ras? 
 
Exposanten zullen per land (per FIFe lid) zitten. Katten van dezelfde 
eigenaar worden samen geplaatst. 
Plaatsingsverzoeken kunnen ingediend worden. Hiermee wordt rekening 
gehouden in de mate van het mogelijke. De organisatie kan echter nooit 
garanderen dat je verzoek wordt ingewilligd. Vermeldt je verzoek in het 
opmerkingenveld van het registratieformulier. 

 
● Mag ik de kat zelf presenteren aan de keurmeester? 

 
Je kan zelf de kat presenteren aan de keurmeester. Er is ook een steward 
beschikbaar om je te helpen, indien je dit zou wensen. 
 

● Hoe wordt de veterinaire controle georganiseerd? 
 

De veterinaire controle wordt steekproefsgewijs uitgevoerd aan de inkom 
van de show hall. 
Bijkomend zal een team van dierenartsen beide dagen, tijdens de show, 
controles uitvoeren aan de kooi zelf, wanneer zij dit noodzakelijk achten. 
In het geval je een dierenarts nodig hebt om reisdocumenten in te vullen, 
zal er een stand beschikbaar zijn op beide dagen. 
 

 
● Wat zijn de vereiste vaccinaties voor de deelnemende katten? 

Zijn er bepaalde medische voorwaarden? 
 

Alle deelnemende katten moeten gevaccineerd zijn en een 
vaccinatiecertificaat wordt gecontroleerd bij de ingang van de showhal. 
Vaccinaties tegen kattenziekte en niesziekte moeten geldig zijn en minimaal 
15 dagen voor de show datum gezet zijn. De laatste dag voor de booster is 
14 oktober 2022. 



   
 
Katten die vanuit andere landen naar België komen, moeten gechipt zijn en 
gevaccineerd zijn tegen rabiës. Deze vaccinatie moet minstens 21 dagen 
oud zijn. Meer informatie omtrent de wetgeving omtrent reizen met katten 
binnen of naar de EU: https://ec.europa.eu/food/animals/movement-
pets_en 
 
Witte katten moeten een veterinair attest hebben, waarop duidelijk 
vermeld is dat ze niet doof zijn. Huiskatten ouder dan 10 maanden moeten 
een certificaat hebben dat ze gecastreerd zijn.  
 
 

● Zullen er stoelen beschikbaar zijn voor exposanten?  
 
U kunt een stoel huren voor het weekend. Vergoeding is 5 € + 2 € borg die 
u terugkrijgt als u de stoel op zondag terugbrengt. 
 
 

● Wordt er kattenbakvulling ter beschikking gesteld? 
  
Er is een beperkte voorraad beschikbaar voor exposanten die met het 
vliegtuig komen. First come, first served  
 
 

● Waar kan ik tickets kopen voor het gala dinner ? 
 

Je zal 1 maand voor de WS tickets kunnen bestellen. De procedure zal 
meegedeeld worden op onze facebook pagina en op de website. Blijf ons 
volgen!  
https://www.fifeworldshow2022.be/info-for-exhibitors  
 
 

● Wanneer zullen de exposanten badges / toegangsbewijzen 
verdeeld worden?  
 
Toegangsbadges voor exposanten zullen bij de aanmelding ter plaatse 
afgegeven worden. Er zijn maximaal 2 toegangsbadges per aanmelding. 
Bijkomende personen die mee komen, moeten een bezoekersticket kopen.  
 

https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets_en
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● Wanneer is de show open voor het publiek? Wat kosten de 
toegangstickets?  
 
De show is beide dagen toegankelijk voor bezoekers tussen 09.30 en 18.00. 
Een toegangsticket kost € 10,00. Kinderen onder de 3 jaren mogen gratis 
binnen. 
https://www.fifeworldshow2022.be/visitors 
 
 

● Waar vind ik het tijdschema?  
 

Het tijdschema wordt gepubliceerd op de website: 
https://www.fifeworldshow2022.be/info-for-exhibitors  
 
 

● Is het mogelijk om de show vroeger te verlaten als ik een vlucht 
huiswaarts heb op zondagavond?  
 
Op de World Show is het niet toegestaan de show hall te verlaten voor het 
einde van de show. 
In zeldzame gevallen en enkel mits voorafgaande schriftelijke aanvraag, 
minstens 1 maand voor de WS, kan de Show Manager een uitzondering 
toestaan. Stuur een e-mail naar ws2022@felisbelgica.be met alle data 
(vluchtschema) en dan zal het team je informeren over de beslissing. 

 
 

● Waar kan ik mijn camper parkeren? 
 

Zie de informatie hierover op de website. 
https://www.fifeworldshow2022.be/_files/ugd/5e7b61_5975554f6e4f4dde
8eaec8351d91a141.pdf  
 
 

● Informatie over de showhal 
 
Parkeertarief is 6€/dag (er is personeel van Nekkerhal) 
Toiletkosten € 0,50. 
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• Kan ik mijn kittens verkopen op de Wereldshow? Kan ik met een 

nestje komen voor bezoekers te kijken (niet in competitie)? 
 
De Belgische overheid heeft zeer strikte regels met betrekking tot 
dierenwelzijn en het is ten strengste verboden om een kat/kitten te 
verkopen op een kattenshow of op enig publiek evenement in België. 

 Houd er ook rekening mee dat er geen nestklasse is op de World Show. 


