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APTO keuring 2012 

Op 19 en 20 mei was het weer zo ver: de jaarlijkse 

APTO keuring, de basiskeuring om met een PRE te 

kunnen fokken.  

Dit jaar had het moederstamboek ANCCE Maria Jo-

se Sanchez als keurmeester gestuurd. Zij is als die-

renarts in dienst bij ANCCE in de meest zuidelijke 

provincies. APTO-keuringen zijn voor haar dagelijks 

werk en dat was voor ons als bestuur te merken. Ze 

keurde snel, rustig en nauwkeurig. Ze onthield zelfs 

de resultaten van alle metingen zodat ze zelf het 

formulier kon invullen. 

Zoals gebruikelijk werden we weer overal meer dan 

hartelijk ontvangen, waarvoor onze dank!                            

Dit jaar werden er 27 paarden ter goedkeuring aan-

geboden. Op drie paarden na, zijn alle paarden 

goedgekeurd. De drie paarden die nog niet zijn 

goedgekeurd, mogen volgend jaar (of daarna) nor-

maals ter goedkeuring worden aangeboden. 

 

Goedgekeurde paarden 2012 

In dit nummer:  

E-mails en adressen. 1 

Verslag Apto keuring 1 

Ruinen en  premiekeuring 2 

JUDIO MP N.VAN OERLE 

BARCA H.KNIBBE 

CAMELIA DEL PARRAL l.V.BELKUM 

CAMINANTE DEL CID S.NOLLET 

CONTADOR WH W.OOMES 

CURRO XLI N.MELEK 

DACIA III M.THEELEN 

DISTINTA JL M.THEELEN 

DON QUICHOTE S.HABETS 

GALEÑO DE LA LUZ S.LIENERT 

GALINA c VAN BEVEREN 

GELIDA CA M.THEELEN 

GIRASOL DE LA LUZ T.PAWELCYK 

HEBREO J CORTES l.V.BELKUM 

INCAUTA JCORTES l.V.BELKUM 

INDIRA BHB M.J.H.PENNING VAN LOON 

KIRUNA N.VD HEILIGENBERG 

MARCO WH W.V.POPPEL 

MARTINA WH W.V.POPPEL 

  

 

 

MEDEA WH W.V.POPPEL 

MISTICO XIX J.M..SMIT 

NARRADOR YM E. EIKMANS 

SOLANO ZD J.W.KANIS 

JEDA III Lc.MAAS 
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Ruinen en de premiekeuring niet erg lo-

gisch? 

Er zijn zo langzamerhand vrij veel PRE ruinen in 

ons land. Gekocht als ruin of laten ruinen omdat de 

eigenaar niet wil gaan fokken en/of omdat een 

hengst dikwijls niet welkom is bij pensionstallen. 

 

Het klinkt  niet erg voor de hand liggend om met 

een ruin mee te doen aan de premiekeuring. Een 

premiekeuring is immers een beoordeling van indi-

viduele paarden door de jury ten behoeve van de 

fokkerij van het ras. En met een ruin kun je niet 

fokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redenen om toch mee te doen 

Waarom zou je toch met een ruin meedoen aan de 

premiekeuring? Tijdens een premiekeuring beoor-

deelt de jury een paard op de raskenmerken en de 

beweging. In welke mate het paard überhaupt vol-

doet aan de eisen van het ras en hoe rastypisch het 

paard is.   Dat geldt ook voor een ruin. Het kan 

aardig zijn als je als eigenaar van een ruin een 

(jury) oordeel krijgt over hoe rastypisch je ruin is. 

 

Een andere reden waarom een premiekeuring zinvol 

is voor ruinen, is dat de fokker van de betreffende 

ruin een oordeel krijgt over het fokproduct. Voor 

fokkers is het natuurlijk van belang omdat niet al-

leen een oordeel te krijgen over de paarden waar-

mee gefokt wordt, maar ook over hun nakomelin-

gen. Of er nu wel of niet met de nakomelingen ge-

fokt wordt. Stel bijvoorbeeld dat jouw paard het 

bijzonder goed doet in de dressuur. Dat is belang-

rijke informatie voor de fokker van jouw paard. 

 

En tenslotte is het natuurlijk ook gewoon een leuke 

belevenis in Spaanse sfeer om een keer mee te 

doen met de premiekeuring.  

 

Kortom: volgens ons alle reden om ook  met je ruin

(en) mee te doen aan de premiekeuring! 

  

  

Moeilijk? 

We horen nog wel eens dat het moeilijk is om 

mee te doen aan de premiekeuring of dat het 

paard nog niet voldoende is opgeleid. In de 

praktijk valt het allemaal wel mee. 

 

   Er is een aparte ruinensectie, er worden in 

 die sectie uitsluitend ruinen beoordeeld. 

  Je paard moet netjes aan de hand kunnen 

 stilstaan tussen andere ruinen in een grote  

 binnenbak. 

  Je paard moet een normale en een ver-

 ruimde (liefst uitgestrekte) draf  aan de 

 hand kunnen laten zien. 

  Je paard moet aan een longeerlijn stap, 

 draf en de galop kunnen laten zien op een 

 cirkel. 

Een eenvoudig dressuurproefje maakt onderdeel 

uit van de keuring. Dit dressuurproefje is uit-

drukkelijk niet ter beoordeling van het scholings-

niveau van paard en ruiter. Het is bedoeld om de 

beweging van het paard onder de man/vrouw te 

laten zien aan de jury.  Dus een volte die niet 

mooi rond is, wordt niet naar gekeken. 

  

 

Praktisch 

Op de website vind je onder “Premiekeuring 

2012” alle benodigde informatie, inclusief het 

dressuurproefje. Nog vragen? Neem dan even 

contact op. 

 

 

Zin om mee te doen? Leuk! Geef je op!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apto dierenarts  Maria Jose Sanchez  

viert verjaardag op onze afsluitdijk ! 


