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Apto keuring 18-19 mei 2013 

In het weekend van 18 en 19 mei 2013 is er weer een Apto keu-
ring, de basiskeuring voor de fokkerij.  

Wij gaan hiervoor met de door LGANCCE gestuurde dierenarts 
naar verschillende plaatsen in het land, alwaar u uw paard kunt 
laten keuren.  

Waar we precies naar toe gaan, is geheel afhankelijk van het aan-
tal paarden dat ingeschreven is en waar deze vandaan moeten 
komen. We proberen elk jaar weer ervoor te zorgen dat men zo 
weinig mogelijk kilometers moet rijden met het paard. 

Om uw paard te laten keuren, moet het paard 3 jaar oud zijn op 
de dag van de keuring. Bepalend hierbij is de geboortedatum en 
niet – zoals voorgaande jaren – het jaar waarin het paard 3 jaar 
wordt. 

De inschrijvingen komen inmiddels binnen, maar als u nog wilt 
inschrijven wacht u daar a.u.b. niet langer mee. Het is namelijk 
een hele klus om zowel al het papierwerk als de planning op tijd 
en goed geregeld te krijgen. 

Mocht u dit jaar met uw paard mee willen doen aan de premie-
keuring (concurso Morfologico), hou dan rekening met het volgen-
de: 

 paarden van 5 jaar en ouder mogen alleen aan de premie-
keuring meedoen als het paard Apto is goedgekeurd; 

 paarden die tijdens de premiekeuring een van de hoofdprij-
zen winnen, mogen ook deelnemen aan de Spaanse kampi-
oenschappen (SICAB). Voor deelname aan SICAB geldt 
(naast de hoogste score op de Nederlandse premiekeuring) 
ook als eis dat paarden van 4 jaar al Apto gekeurd moeten 
zijn.   

                                               
ook aan de longe in stap, draf en galop getoond worden. Het gaat 
hier niet om hoe mooi of ruim de beweging is, maar of het paard 
een correcte beweging heeft.  

Ook raden wij aan van te voren te oefenen met een meetlat, om-
dat de paarden echt lang stil moeten kunnen staan terwijl er ie-
mand met een grote, lange meetlat metingen verricht. Kunnen ze 
dat niet, dan zal de keuring afgebroken worden en bent u uw geld 
kwijt. Herkeuring is het volgende jaar wel mogelijk, maar dan 
moet opnieuw ingeschreven en dus ook betaald worden. 

 

Wij willen nogmaals bena-

drukken dat vanaf dit jaar 

(zie nieuwsbrief 16) er 

anders gekeurd gaat wor-

den. Zo gaat een keuring 

van het paard langer du-

ren (ongeveer 40 minuten 

per paard) en moet het 
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Aanvragen stamboekdiensten 

Voortaan mogen aanvragen en inschrijvingen van stam-
boekdiensten ook digitaal naar ons verzonden worden. Voor-
waarde is wel, dat alle benodigde formulieren correct en 
volledig ingevuld zijn, de scan die u maakt duidelijk te lezen is 
en alle formulieren ondertekend zijn. U kunt hiervoor het E-
mail adres lc.maas@home.nl  gebruiken. 

Uiteraard moeten paspoorten en Cartas de Titularidad per 
post verstuurd worden. Ons advies is om die aangetekend te 
versturen en voor de zekerheid altijd zelf een kopie te be-
waren.  

 

Uw adresgegevens 

Het komt helaas nog vaak voor dat eigenaren van PRE paarden 
en Cruzado’s vergeten nieuwe telefoonnummers, mailadres-
sen en/of woonadresgegevens door te geven. 

Denkt u daar a.u.b. aan want het maakt ons werk erg moeilijk 
als wij niet uw correcte gegevens hebben. Daarnaast is het van 
belang dat wij u in het geval van een besmettelijke ziekte zo 
snel mogelijk kunnen waarschuwen.  

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gege-
vens om.                                                                                                                                                                          

 

Dringende oproep: melding overleden paarden 

Ook paarden hebben helaas niet het eeuwige leven. Niet ie-
dereen staat er bij stil dat er bij overlijden van een paard ook 
een aantal regels zijn rond de papieren. In het kort  de regels.                                                      
         
Slacht: 

Als het paard voor de slacht wordt aangeboden, moet het pas-
poort bij het slachthuis worden aangeboden. Dus door degene 
die het paard bij het slachthuis aflevert. 

Het slachthuis dient na de slacht het paspoort van het paard in 
te leveren bij PVE. 

Het PVE dient het stamboek dat het paspoort van het be-
treffende paard heeft uitgegeven, van het overlijden op de 
hoogte te stellen. Dat geldt in ons geval dus niet alleen voor 
PRE’s, maar ook voor Cruzado’s en andere paarden waarvoor 
ons stamboek het paspoort heeft uitgegeven. 

Als PRE eigenaar dient u de Carta de Titularidad (het eigen-
domsbewijs) bij ons als stamboek in te leveren. 

Wij als stamboek dienen het paard als overleden in de admi-
nistratie van het moederstamboek LGANCCE te verwerken. 

                                                                                                             
Natuurlijk overlijden/euthanasie: 

In dit geval moet het paard aangeboden worden bij de Rendac 
(kadaververwerking). Meer informatie hierover staat op de 
website van rendac: www.rendac.com  

Bij de Rendac hoeft het paspoort niet aangeboden te worden. 

In dat geval moet het paspoort en de Carta de Titularidad (het 
eigendomsbewijs) ingeleverd worden bij het stamboek. 

 

Wij stellen dan het PVE op de hoogte en zorgen er voor dat 
het paard als overleden in de administratie van het moeder-
stamboek LGANCCE verwerkt wordt. 

Daarom het dringende verzoek om ons als stamboek op de 
hoogte te stellen als uw paard overlijdt of overleden is.  
                                                                                                         
Omdat de Nederlandse overheid alle stamboeken op 
bovenstaande taken aanspreekt/controleert, maar ook 
omdat op deze manier fraude met paspoorten wordt tegen 
gegaan.  
 

Hengstenboekje 

Deze maand hebben we als PRE stamboek op de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging van het Spaanse paard 
de derde editie van het hengstenboekje gepresenteerd. We 
waren verrast door de leuke reacties en complimenten! 

Jaarlijks proberen wij een nieuwe editie van dit boekje uit te 
brengen om hengstenhouders en bedrijven uit binnen- en 
buitenland de kans te geven zich aan te bieden. Natuurlijk 
willen we ook graag PRE minnend Nederland van de meest 
actuele informatie voorzien. 

                                                                                                      
Daarnaast is de uitgave van dit boekje voor het stamboek een 
manier om wat inkomsten te vergaren. Het stamboek is im-
mers een stichting zonder leden, dus zonder extra bronnen 
van inkomen. Door onder andere de verkoop van het heng-
stenboekje proberen we zo kostendekkend mogelijk te wer-
ken zodat de tarieven van stamboekdiensten niet of zo min 
mogelijk verhoogd hoeven te worden.   

Graag willen we hier dan ook iedereen bedanken die een 
hengst of advertentie geplaatst heeft! 

 

Het boekje is te bestellen via de website van het stamboek ! 

  

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Indien u ook in het boekje wilt adverteren of uw hengst wilt       

plaatsen, het kan nog !  

D:/000 PRE/NIEUWSBRIEF/Paard kopen nieuwsbrief 17- 2.doc
D:/000 PRE/NIEUWSBRIEF
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Het verenigingsblad “Pura Passion” 

Zoals u misschien al heeft gezien en gelezen in het blad van de 

vereniging, staat er ook  regelmatig informatie in van het PRE 

stamboek. Voor de nieuwkomers onder u denken wij dat dit 

enige uitleg behoeft. 

In het jaar 2008 hebben wij als toenmalige vereniging besloten 

een scheiding te maken tussen de vereniging en het stamboek. 

Dit was volgens de toenmalige vereniging  noodzakelijk om 

diverse redenen en is dan ook doorgevoerd met instemming 

van de algemene ledenvergadering. 

Dit wilde niet zeggen dat we niets meer met elkaar te maken 

hadden en er werd dan ook afgesproken  om nauw te blijven 

samenwerken ten aanzien van bijvoorbeeld de promotie van 

de PRE, het samen organiseren van premiekeuringen, etc. 

Wij ondervinden af en toe dat het voor de eigenaren wel eens 

verwarrend is en krijgen regelmatig vragen bij het stamboek 

die met de vereniging te maken hebben en omgekeerd en wil-

len daarom nog eens uitleggen wat wie nu doet. 

 

 

   

Het PRE stamboek:                                                                                                   

 

 Verzorgt de papieren van  PRE veulens geboren in Neder-
land. 

 Verzorgt de tenaamstelling van PRE paarden en eigenaren. 

 Ondersteunt klanten bij het invullen van aanvraagformulie-
ren  t.b.v. stamboekdiensten. 

 Organiseert  jaarlijks een Apto keuring en indien voldoende 
aanmeldingen een TRC keuring. 

 Organiseert jaarlijks een premiekeuring samen met de ver-
eniging. 

 Geeft informatie aan eigenaren en fokkers. 

 Verzorgt de verplichte registratie van paarden bij het PVE .   

 Verstrekt informatie  aan  VWA en AID (import en export 
dieren).  

  

 

 Onderhoudt contacten met organisaties als koepelfokkerij, 
PVE  etc. 

 Registreert Cruzado’s en geeft paspoorten uit. 

 Verzorgt informatieve lezingen over PRE gerelateerde on-
derwerpen en fokkerij. 

 Helpt de vereniging met het werven van leden en sponso-
ren. 

 Is een stichting en kent dus zelf geen lidmaatschap.            
Wel is er een Raad van Advies, waarvan fokkers en eigena-
ren lid kunnen worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging van het Spaanse paard in  
Nederland. 

 

    De vereniging biedt haar leden:  
 

 kennis door informatievoorziening via de website, nieuws-
brief, verenigingsblad, e-mails, diverse activiteiten en diver-
se internetfora. 

 Paardenplezier tijdens allerlei activiteiten. 

 Gezelligheid met elkaar tijdens evenementen. 

 Trots en ontroering door showpresentaties tijdens diverse 
paardenevenementen, artikelen in paardenbladen en agen-
da’s van diverse media. 

 Vaardigheden door kennismaking met diverse Spaanse rij-
stijlen en trainingsmethoden. 

 Ondersteuning van activiteiten georganiseerd door vereni-
gingsleden. 

 Een netwerk van nationale en internationale contacten 
binnen de wereld van het Spaanse paard. 

 Organiseert samen met het PRE stamboek de jaarlijkse pre-
miekeuring. 

Wij hopen met deze opsomming duidelijkheid te geven voor 
u allen waar u terecht kunt met uw vragen over bijvoorbeeld 
het overschrijven van uw paard op uw naam, maar ook met 
vragen over activiteiten met Spaanse paarden.   
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 Stamboom van een PRE  

De stamboom van een PRE die u wellicht zou willen kopen, 
kunt u op het openbare gedeelte van de website van het moe-
derstamboek in Spanje (LG ANCCE) bekijken: 

  Ga op onze website naar  “links” en dan naar LGANCCE, 

 Klik daar rechts bovenin het Engelse vlaggetje aan als u geen 
Spaans spreekt; 

 klik in het linkermenu onder Services “Search horses” aan; 

 U komt nu in een zoekscherm waar u een paard op naam, 
chip- en levensnummer kunt zoeken; 

 Zoek vooral op microchip of levensnummer (UELN), want 
heel wat paarden hebben dezelfde naam met toegevoegde 
letters of cijfers; 

 Vervolgens staat helemaal rechts onderin achter de titel 
“GANADERÍA TITULAR (ÚLTIMA CONOCIDA)”  de naam van de 
laatst bekende formele eigenaar.  Zie ook: let op! 

 Als er een geel rozetje bij de naam van het paard staat, bete-
kent dat dat het betreffende paard Apto gekeurd is, dus 
goedgekeurd voor de fokkerij.  

Let op: de informatie over de eigenaar van het paard op dit 
gedeelte van de website is niet altijd de meest actuele infor-
matie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paard kopen: paspoort, papieren en nummers 

 

Dát witte paard graag (en laat die prins maar zitten) 

Een paard kopen doe je niet zo maar. Meestal althans, want 
soms valt iemand als een blok voor een bepaald paard en wil 
het persé hebben. Maar of u er nu lang of kort naar zoekt: het 
is belangrijk bij de koop zelf even het hoofd koel te houden om 
onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen. 

Op papieren kun je niet rijden…. 

En dat is natuurlijk ook zo. Toch zijn papieren van een paard 
belangrijk. Ieder paard moet tegenwoordig wettelijk van een 
paspoort voorzien zijn. Zonder een paspoort mag een paard 
niet vervoerd worden. Stamboekpapieren kunnen ook belang-
rijk zijn. Bijvoorbeeld als u van plan bent met het betreffende 
paard te gaan fokken. Maar zelfs als u niet wilt gaan fokken: 
als het paard stamboekpapieren heeft, horen ze bij de koop 
van het paard. Bovendien betaalt u meestal meer voor een 
paard met stamboekpapieren, dan een paard zonder die pa-
pieren.  

Juiste papier bij het paard 

Voor de hand liggend, maar het is natuurlijk zaak dat u de 
juiste papieren bij het paard krijgt. En dat gaat nog wel eens 
mis, weten we uit ervaring bij het stamboek. Soms omdat 
een handelaar per ongeluk het verkeerde setje papieren uit 
de stapel trekt, de ene schimmel of bruine lijkt tenslotte erg 
op de andere. Maar er wordt natuurlijk ook gewoon ge-
knoeid met papieren. Er zijn valse paspoorten in omloop en 
echte paspoorten van inmiddels overleden paarden. Kort-
om: controleren is niet overbodig! 

                                                                                                       
Controle paspoort 

In het paspoort van een paard staat zowel een chipnummer 
als een registratienummer (levensnummer, código in het 
Spaans of UELN, Universal Equine Life Number,). Controle is 
simpel:  

 het chipnummer in het paspoort moet overeenstemmen 
met dat van het paard. 

 Bovendien moeten de aftekeningen en de kruintjes in de 
omschrijving in het paspoort kloppen met het betreffende 
paard.  

 Uiteraard moet de leeftijd van het paard ook overeen-
stemmen met hetgeen in het paspoort staat. 

 

Let op:  sommige oudere Spaanse microchips zijn niet of 
moeilijk te lezen met de hier gebruikte chipreaders.   

Bij een aankoopkeuring begint men over het algemeen met 
controle van de identiteit van het paard.  

 

Paspoort: geen eigendomsbewijs! 

 

  

 

 

 

Let op: gebruik bij de koop van een PRE zonder carta 
(eigendomsbewijs) bij voorkeur het koopcontract van onze 
website. Dit is in het Spaans (met Nederlandse vertaling) om 
het op naam zetten van het paard bij het moederstamboek 
in Spanje sneller te laten verlopen. Natuurlijk is het in dat 
geval verstandig vóór de eventuele koop aan ons als stam-
boek te vragen of dit inderdaad een PRE is waarvoor nooit 
een carta de titularidad is aangevraagd! Zie ook verderop. 

Veel mensen denken dat het 
paspoort tevens het eigen-
domsbewijs van het paard is. 
Dat is juridisch niet het ge-
val! Het is dus altijd verstan-
dig om een koopcontract op 
te stellen.  Niet alleen van-
wege het bewijs van eigen-
dom, maar ook om  te kun-
nen bewijzen dat u als koper 
het paard  ter  goeder  trouw 
hebt gekocht. Op onze web-
site staat een voor beeld.  
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Spaans paard met of zonder stamboekpapieren 

Er worden zowel paarden met als zonder stamboekpapieren 
als “andalusiër” te koop aangeboden.  

Een Spaans raspaard (PRE, Pura Raza Espagnola) heeft een 
paspoort waar de stamboekpapieren onderdeel van uit ma-
ken. Zie hiervoor onze website, www.pre-stamboek.nl, onder 
“stamboek” en “Een PRE kopen”. Hier kunt u ook zien hoe zo’n 
paspoort er uit hoort te zien.  

Wordt het paard als een PRE aangeboden, maar heeft het een 
ander paspoort, dan kan er iets niet in orde zijn. Neem  in dat 
geval even contact met ons op. 

 

PRE met stamboekpapieren: extra opletten! 

Naast het paspoort heeft iedere PRE een zogenaamde “Carta 
de Titularidad”. Dit is het eigendomsbewijs. Deze carta moet 
bij de koop geleverd worden. Hier gaat het nog wel eens mis: 
de verkoper verzekert dat de carta “nog komt”, iemand koopt 
het paard en vervolgens komt er niets.  

 

Let op: op de carta moet door de formele eigenaar getekend 
zijn voor verkoop! 

 

Hier doet zich nogal eens een ander probleem voor. Ofwel de 
carta is niet getekend of getekend door de verkeerde persoon. 
Niet zelden is een paard in Spanje door een handelaar ge-
kocht, die het op zijn beurt weer aan een andere handelaar 
heeft verkocht voordat het paard door een particulier aange-
schaft wordt. De handelaar zet dikwijls niet de handelspaarden 
op zijn of haar naam omdat daar kosten aan verbonden zijn. 
Gevolg is dat de formele eigenaar de fokker in Spanje of een 
ander onbekend persoon is. Echter dat is wel degene die een 
handtekening op de carta had moeten zetten.  

 

 

 

 

  

  

Geen handtekening van de formele eigenaar op de carta 

Ons advies als stamboek is in dat geval om niet tot koop over 
te gaan voordat de verkoper geregeld heeft dat deze carta 
mét handtekening overlegd kan worden. Zelf de handteke-
ning van een onbekende Spanjaard gaan regelen, is niet sim-
pel. Al helemaal niet in een land waar nogal wat bedrijven 
ermee ophouden of failliet gaan. 

 

Let op: zonder de handtekening van de formele eigenaar kan 
het paard niet op uw naam gezet worden! Dus formeel bent 
u dan ook niet de eigenaar van het paard. In dat geval is het 
dan ook niet mogelijk om stamboekdiensten te gebruiken, 
zoals bijvoorbeeld het aanmelden van een nakomeling. Een 
veulen van zo’n paard wordt in dat geval niet opgenomen in 
het stamboek. U loopt dus zonder handtekening het risico te 
betalen voor een paard dat - juridisch gezien - eigendom van 
een ander blijft. 

 

Er is geen carta  

Het komt voor dat de fokker van het paard geen carta heeft 
aangevraagd. Mocht er geen carta zijn volgens de verkoper, 
neem dan even contact met het stamboek op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                             

http://www.pre-stamboek.nl/

