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Apto keuring! 
 
Op 17-18-19 mei 2013 zal er weer een Apto keuring plaatsvinden. 
De dierenarts gestuurd door LGANCCE de heer Jaime Chapa is de 
keurend arts. Wij doen verschillende plaatsen aan in Nederland 
met de heer Jaime Chapa .  
 
Wilt u weten hoe een keuring gedaan wordt, kom dan kijken op 
zaterdag 18 Mei  op stal bij Linda van Belkum.                                   
U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur op het adres:  
                 Veendijk 30 
                 7364CE Lieren.  
Het telefoonnummer van Linda van Belkum is: 06-53762978.   
 
De deelnemers van de Apto keuring, krijgen binnenkort  alle beno-
digde Informatie  toegestuurd. 
                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                     
SICAB 

Ieder jaar worden een week lang in Sevilla, Spanje de nationale 
kampioenschappen voor PRE’s gehouden onder de naam SICAB. 
Niet alleen wordt de nationale premiekeuring gehouden, maar 
ook wordt gestreden om de ANCCE beker voor dressuur, Alta Es-
cuela, Doma Vaquera, springen en aangespannen rijden.  

                                                                                                                 
Deelnemende paarden moeten zich gekwalificeerd hebben tijdens 
de voorafgaande kwalificatiewedstrijden en premiekeuringen in 
en buiten Spanje. Zo mogen PRE’s die in Nederland een kampi-
oenstitel hebben behaald, meedoen aan SICAB. Kortom: tijdens 
SICAB strijden de beste PRE’s om de eer.                                                                       

                                                                                                                   
Een enorm evenement op 75.000 vierkante meter met gemiddeld 
1000 paarden en meer dan 240.000 bezoekers. Uiteraard ont-
breekt een zeer uitbereid strodorp niet, evenals een grote hal 
waar fokkers zich presenteren. Dé kans om veel van de als beste 
geselecteerde PRE’s met eigen ogen op stal en in de ring te zien 
en ’s avonds op z’n Spaans mee te feesten. Kortom: een bezoek 
zeker waard!  

Meer informatie: www.sicab.org (met een Engelse versie) 
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 Geboren veulens ! 

                                                                                                          
Het veulenseizoen is weer begonnen! 
Graag herinneren wij iedereen er aan dat de opgave voor 
veulenidentificatie gedaan moet worden in de eerste drie 
maanden na de geboorte. Stuur hiervoor het volledig in-
gevulde dek/geboortebewijs naar het stamboek. De formu-
lieren die verder nodig zijn, kunt u op onze website onder het 
knopje “Aanvragen” vinden. 
                                                                                                             
U krijgt dan van ons in de vierde levensmaand de formulieren 
toegestuurd met uitleg en lijst van te gebruiken dierenartsen 
welke gecontracteerd zijn door LGANCCE.  Ook vindt u in de 
begeleidende brief de uiterste datum van terugzenden.                                  
                            
Houdt u zich daar a.u.b. aan want vanaf dit jaar heeft LGANC-
CE een boetebepaling voor te late inzendingen. Dit heeft te 
maken met de EU regelgeving die bepaalt dat elk paard bin-
nen een bepaalde termijn voorzien moet zijn van een pas-
poort. 
Aangezien voor de PRE veulens het traject lang is vanwege de 
DNA tests, is het dus van groot belang dat iedereen zich aan 
de data houdt. 
Wij wensen u als eigenaar wederom gezonde veulens toe! 

 

 

 

 

 

 

 

Paspoorten !                                                                                                                  
                                                                                                      
Aangezien wij ook te maken hebben met de Nederlandse 
(PVE) regelgeving voor wat betreft de uitgifte van paspoorten 
en in het verlengde van bovenstaande het volgende: 
                                                                                                         
Paspoorten verstrekt/aangemeld na de leeftijd van 6 
maanden krijgen verplicht de notering “niet geschikt voor 
humane consumptie”  in sectie IX van het paspoort. Reden te 
meer dus om niet te lang te wachten met de opgave en iden-
tificatie van de veulens. 
Ook voor de verstrekking van kopie- en vervolgpaspoorten 
geldt deze regel. 

 
 

 Premiekeuring 2013 
 
De algemene ledenvergadering van onze zusterorganisatie, de 
Vereniging van het Spaanse Paard, heeft ook dit jaar besloten 
dat we als vereniging en stamboek samen de premiekeuring 
gaan organiseren.   Inmiddels is er dan ook een begin gemaakt 
met de organisatie van de premiekeuring 2013. De keuring 
wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 september te 
Heeze (Noord Brabant). De verplichte intake is op vrijdag 20 
september. 
 
Veranderingen in het reglement : 
Het keuringsreglement is aangepast door het moederstam-
boek ANCCE en inmiddels hebben wij de Spaanse versie mo-
gen ontvangen. 
 
De grote veranderingen zijn: 

 Merries en hengsten hoeven niet meer aantoonbaar drach-
tig of vruchtbaar te zijn en/of afstammelingen hebben ge-
had. 

 

 Let op! Alle paarden van 5 jaar en ouder dienen Apto goed-
gekeurd te zijn voor deelname aan de premiekeuring. Paar-
den in het 4de levensjaar die u – na het behalen van een 
premie op de Nederlandse keuring – in zou willen schrijven 
voor de Spaanse kampioenschappen (SICAB) in Sevilla – 
Spanje, dienen in het 4de levensjaar al Apto gekeurd te zijn! 

 

 Ruinen mogen inschrijven vanaf 3 jaar. Officieel zegt het 
ANCCE reglement dat zij Apto goedgekeurd moeten zijn van-
af 4 jaar. Wij als stamboek willen het eventueel niet Apto 
goedgekeurd zijn, door de vingers zien aangezien deze paar-
den (sectie 15) alleen meedingen voor een prijs in de eigen 
sectie. E.e.a. op voorwaarde dat het door ANCCE aangelever-
de programma de inschrijving toestaat. In de proefversie 
waarmee wij momenteel oefenen gaat dit wel! 

 
Door de versoepeling van de keuringsregels zouden meer 
paarden mee kunnen doen aan de premiekeuring. We hopen 
dat veel mensen gebruik maken van deze mogelijkheid. 
 
 

 


