
Jaargang 2       
nr.12  

In dit nummer 
 

 Regels namen voor veulens 1                                 
 Regels namen voor veulens 2                                 
 Sicab                  2                                                            
 Wist u dat           2                                                

PRE Stamboek Nederland 

Nieuw Laar 5 
5258TL Berlicum 
 

Voorzitter   

Mevr.A.M.Ouwehand 

Tel: 06-18689278 

E.Mail:  voorzitter@pre-stamboek.nl 

 

Secretariaat  

Tel: 06-18689278 

E.Mail: secretariaat@pre-stamboek.nl 

 

Penningmeester/stamboekzaken 

L.C.Maas Mombers 

Tel: 06-28554884 

E.Mail: penningmeester@pre-stamboek.nl 

Veulennamen in combinatie met letters voor de herkenbaarheid 

van fokkers.  

Zoals reeds enige tijd gebruikelijk is in Nederland en andere 

landen, zijn er veel fokkers  die hun veulens namen geven in 

combinatie met letters voor of achter de naam. Men doet dit 

om als fokker herkenbaar te zijn in de naam van het veulen/

paard.     

 Onlangs is er verwarring  ontstaan vanwege het feit dat ver-

schillende fokkers dezelfde letters voor of achter de namen 

hebben geplaatst. Daarom wil LG ANCCE deze lettercombi-

naties gaan inventariseren en registreren.  

Vanaf heden tot 31 januari 2012, kunnen fokkers een ver-

zoek indienen om deze lettercombinatie op hun naam te 

registreren voor exclusief gebruik. U kunt hiertoe het regi-

stratieformulier   downloaden  op onze  site onder menu 

kopje fokkerij of op de site van LGANCCE onder                       

documenten.   

Deze letters of groep letters zullen dan uniek zijn voor de 

betreffende fokker en niet door een ander gebruikt mogen 

worden. Elke fokker geregistreerd bij LG ANCCE  kan vijf (5) 

lettercombinaties opgeven die uit twee (2) of drie (3) letters 

bestaan. Opgave van deze mogelijke lettercombinaties, dient 

in volgorde van voorkeur te worden opgegeven. Deze letters 

samen mogen geen woord vormen (geen betekenis hebben) 

en mogen ook   geen Romeinse cijfers zijn.                                                                              

Als de lettercombinatie die de 1e voorkeur heeft in uw aan-

vraag al aan een andere fokker is toegewezen of niet kan 

worden toegewezen omdat het een Romeins cijfer of een 

bestaand woord vormt, zal LG ANCCE uw tweede keuze in 

uw aanvraagformulier toewijzen. Mocht de tweede voorkeur 

ook niet mogelijk zijn, dan wordt in principe uw 3de vookeur 

toegewezen enzovoorts. 

Na de uiterste aanvraagdatum, 31 januari 2012, zal LG 

ANNCE alle aanvragen bestuderen en lettercombinaties aan  

fokkers toewijzen. Als meerdere fokkers  dezelfde lettercom-

binatie hebben aangevraagd, zal de voorkeur aan die fokker 

worden gegeven die als eerste deze lettercombinatie heeft 

toegevoegd aan de naam van een door hem gefokt paard.   
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Met andere woorden: gebaseerd op de datum van geboorte 

van het paard.  Vanaf de datum van toewijzing heeft de be-

treffende fokker binnen het stamboek het alleenrecht op 

deze lettercombinatie. 

                                                                                                           

Als verschillende fokkers om dezelfde   lettercombinatie ver-

zoeken, en deze lettercombinatie is niet eerder door iemand 

gebruikt, of wel gebruikt maar er is geen aanvraag voor inge-

diend, dan zal deze lettercombinatie  worden toegewezen 

aan die fokker die als eerste het aanvraagformulier bij LG 

ANCCE heeft ingediend .  

                                                                                                             

Zodra de lettercombinaties voor het exclusieve gebruik van 

fokkers zijn toegewezen, zal hiervan een lijst worden gepubli-

ceerd.  

                                                                                                          

De datum waarop de toegewezen lettercombinaties uitslui-

tend door de betreffende fokkers kunnen worden gebruikt, 

zal nog worden bepaald.  

 

Vanaf 31 januari 2012 kunnen nieuwe fokkers en fokkers die 

eerder geen aanvraag hebben ingediend, op elk moment een 

aanvraag voor het exclusieve gebruik van een bepaalde 

lettercombinatie indienen. Hierbij is van belang in gedachten 

te houden dat onder geen enkele voorwaarde een lettercom-

binatie zal worden toegekend die al eerder officieel aan een 

andere fokker is toegewezen.   

                                                                                                        

Fokkers die voor hun fokkerij een lettercombinatie gebruiken 

die een woord vormen of anderszins niet voor toekenning in 

aanmerking komen (bijvoorbeeld een combinatie van meer 

dan 3 letters) of een toegestane combinatie waarvoor geen 

aanvraag is ingediend, mogen dit blijven doen. Hierbij dient 

echter bedacht te worden dat ook andere fokkers deze com-

binatie kunnen gebruiken voor hun fokkerij en er geen spra-

ke is van alleenrecht binnen het stamboek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICAB het grootste PRE paarden evenement in Sevilla 

Spanje. 

Kunt u er niet naartoe volg dit evenement dan op  

www.sicab.org u kunt daar alles volgen via sicab tv.  

                                                                                             

 Wist u dat:  

als u bij het stamboek een eigenaars- of fokkersnum-

mer heeft: 

 u gratis een link naar uw stal, fokkerij of an-

der paarden gerelateerd bedrijf kunt plaat-

sen op de website van het PRE stamboek? 

  u voor slechts 15 euro 3 maanden lang 

paarden en/of paarden gerelateerde zaken 

te koop kunt aanbieden op de website van 

het stamboek?  U ondersteunt hiermee bo-

vendien de promotie van de PRE in Neder-

land! 

 u nog steeds een advertentie kunt plaatsen 

in de volgende herdruk van het door het 

stamboek uitgegeven hengsten- en informa-

tieboekje? Er is reeds een tweede druk ver-

schenen. 

 wij als stamboek ons aanbevolen houden 

voor suggesties voor de nieuwsbrief en de 

website? 


