
Jaargang 3       
nr.14  

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 

Gratis genetische kleuranalyse bij aanmelding 

veulen 

 

Alle PRE veulens die tussen 1 maart en 31 augustus 

2012 bij het stamboek ingeschreven worden, krij-

gen gratis en voor niets een genetische kleuranaly-

se (dienst 243). Dit gebeurt automatisch,  er zijn 

dus niet alleen geen kosten aan verbonden, maar u 

hoeft deze kleurenanalyse ook niet apart aan te 

vragen. 

 

Na verwerking van de aanmelding van het veulen, 

ontvangt u als fokker bij het paspoort van het veu-

len tevens een testuitslag met het genotype voor de 

7 genen die de kleur van de vacht bepalen. Dus de 

erfelijke kleureigenschappen. Uitermate handig als 

u later met dit veulen zou willen gaan fokken. 

 

Tenzij u als fokker aangeeft dit niet te willen, wordt 

te uitslag van kleurenanalyse in de vorm van een 

sticker in het paspoort van uw veulen genoteerd. 

 

Meer informatie over vachtkleur en fokkerij vindt u 

op de website van het moederstamboek ANCCE           

onder:                                                      

www.lgancce.com/genetica-pre/Capas-Genes-

Caballo.aspx  
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Algemene Ledenvergadering Vereniging 

van het Spaanse paard in Nederland 

De ALV wordt gehouden op za.25 februari  in        

Barneveld:  

Restaurant de Babbel,  

Raadhuisplein 4, 3771 ER        

Barneveld . 

Aanvangstijd:16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur 

 

Tijdens deze vergadering voor alle leden wordt nog 

eens terug gekeken naar de activiteiten in 2011, 

maar ook vooral gezamenlijk besproken wat de   

verenig ing di t  jaar wi l  gaan doen.                                                             

Na afloop van de vergadering, omstreeks 18.00 uur, 

is er een aangeklede Nieuwjaarsborrel met tapas! 

                                                                                

Leden dienen zich van te voren aan te melden voor 

de borrel in verband met het aantal te reserveren 

couverts secretariaat@andalusier-vereniging.nl  

 

  

 

 

 

Dag van Paarden van de Zon 

Op 6 mei a.s. wordt er weer een Iberische dag     

georganiseerd in Bunschoten.                                        

Nadere informatie volgt nog op de website 

www.paardenvandezon.com , maar noteer alvast de 

datum. Het PRE Stamboek zal hier aanwezig zijn. 

Heeft u vragen over stamboek zaken, dan staan wij 

u graag te woord tijdens dit evenement. 

 

Omzetten van Eigenaarsnummer naar 

Fokkersnummer 

Het komt voor dat iemand een eigenaarsnummer 

heeft, maar bij nader inzien toch wil fokken met 

zijn merrie of hengst.  

Hiervoor moet dan alsnog een fokkersnummer 

worden aangevraagd. Bovendien moet dan ook het 

paard dat gebruikt gaat worden voor de fokkerij, 

overgeschreven moet worden naar het fokkers-

nummer van de eigenaar. 

 

Voor die eigenaren die nog geen persoonlijk regi-

stratienummer bij het stamboek hebben, is het dus 

van groot belang vooraf goed te af te wegen of 

men een eigenaars- of fokkersnummer wil. 

Als u eenmaal een eigenaarsnummer heeft en u 

wilt alsnog een fokkersnummer, dan is dit een 

nieuwe aanvraag. U betaalt in dit geval dus twee-

maal voor een stamboekregistratienummer én   

het paard moet ook overgeschreven worden. 

 

APTO-keuring 19-20 Mei 2012 

ANCCE heeft  inmiddels de datum van 19 - 20 mei 

2012 bevestigd voor de Apto-keuring. 

Omdat het veel voorwerk vergt,  verzoeken wij ie-

dereen zo spoedig mogelijk op te geven voor de  

keuring. Indien u vragen heeft over de Apto-

keuring, beantwoorden wij u die graag per E mail :  

penningmeester@pre-stamboek.nl  Hou er reke-

ning mee dat voor de Apto-keuring uw paard in het 

bezit moet zijn van een zogenaamde “carta de titu-

laridad” én dat het paard op uw naam/fokkersnr. 

bij het stamboek geregistreerd moet staan! 

Verder hebben wij inmiddels het fokreglement ge-

plaatst op de website onder knopje “fokkerij”. 

 

 


