
Jaargang 2       
nr.11  

In dit nummer 
 

Nieuwe website                                               1   

E-mails en adressen               1 

Premiekeuring 2011                                    1 

PRE Stamboek Nederland 

Nieuw Laar 5 
5258TL Berlicum 
 
Voorzitter  
A.M.Ouwehand 
Tel: 06-18689278 
voorzitter@pre-stamboek.nl 
 
Secretariaat 
Tel: 06-18689278 
secretariaat@pre-stamboek.nl 
 
Penningmeester/stamboekzaken 
L.C.Maas Mombers 
Tel: 06-28554884 
penningmeester@pre-stamboek.nl 

Nieuwe website 
Woensdag 21 September 2011 

Na een lange tijd van hard werken door ons voltallig bestuur, kunnen wij 

u vanaf morgen laten meegenieten van onze nieuwe website. De provi-

der heeft ons beloofd deze nieuwe site vanaf donderdag 22 September 

2011 op het web te plaatsen. 

Zoals u kunt zien, is de lay-out van de site geheel in een nieuw jasje ge-

stoken en ook het logo is vernieuwd. Een ons inziens beter ogend logo, 

waarbij de samenwerking met ANNCE ook tot uiting komt. Op de voor-

grond het  PRE stamboek Nederland wat wij tenslotte zijn en blijven. 

Andere reden voor een nieuw logo was dat het bestaande logo niet 

scherp genoeg was en daardoor eigenlijk niet goed bruikbaar meer was 

voor bijvoorbeeld drukwerk. ANCCE heeft ons hun logo ter beschikking 

gesteld waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt.   

Uiteraard is de inhoud van de website nog belangrijker dan het uiterlijk 

van de website. We hebben geprobeerd de informatie duidelijker en 

overzichtelijker weer te geven, met name als het gaat de stamboekpro-

cedures en de daarmee samenhangende aanvragen. In de praktijk blijkt 

namelijk dat veel mensen moeilijk hun weg kunnen vinden in de hele 

papierwinkel van het stamboek.  We hopen dat op deze manier een en 

ander wat begrijpelijker en gebruiksvriendelijker is.  

Nieuw op de website is de fotogalerij. Er is nog ruimte voor meer foto-

materiaal, dus stuur ons uw mooiste (PRE) foto’s zodat wij daarmee de 

site nog verder kunnen verfraaien! Uiteraard kunnen aan het sturen van 

uw foto’s geen rechten worden ontleend en geeft u door het insturen 

het stamboek toestemming deze  te gebruiken.  

Tenslotte willen we op deze plaats nog een keer aandacht vragen voor 

onze advertentierubriek op de website. Een plek om uw PRE  of aanver-

wante zaken onder de aandacht van de bezoekers aan onze website te 

brengen. Neem eens een kijkje. Door het plaatsen van een advertentie 

steunt u tevens het stamboek.  

Wij wensen u veel leesplezier!  

  

        Jury: Javier Bayo Sánchez 

           Sebastian Fernandez 

Premiekeuring 2011 
Inmiddels hebben we de 10e Premiekeuring weer achter de rug en 

kunnen we terug kijken op een bijzonder geslaagd evenement. Een 

bijzondere keuring tijdens Horse Event met veel deelnemers en 

veel publiek. Georganiseerd door de Vereniging van het Spaanse 

Paard met ondersteuning van het PRE stamboek. En niet in de laat-

ste plaats mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers. 

Ook via deze nieuwsbrief willen we alle vrijwilligers nogmaals be-

danken! 


