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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Beste PRE fokkers, eigenaren en andere 

belanghebbenden. Vol enthousiasme introduceren 

wij deze gloednieuwe nieuwsbrief. Na de splitsing 

van het stamboek en de vereniging is het 

magazine, Sangre PRE, komen te vervallen. 

Uiteraard zal de nieuwe vereniging van het 

Spaanse paard in Nederland, hun leden uitgebreid 

gaan informeren. Voor meer informatie over de 

vereniging en hun activiteiten verwijzen we u 

graag door naar www.andalusier-vereniging.nl 

Toch willen wij als stamboek belangrijke 

stamboekzaken graag expliciet bij u 

fokkers/eigenaren onder de aandacht brengen. 

Daarom hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan 

een nieuw medium, deze nieuwsbrief. Wij hopen 

dat u dit op prijs zult stellen. Uiteraard kunt u het 

nieuws, deze nieuwsbrief en alle overige 

(stamboek) informatie ook nalezen op onze 

website, daar vind u tevens alle download`s ten 

behoeve van stamboekdiensten.  

Veel leesplezier! 

Lancering nieuwsbrief 

Campeonato PRE 2009 

Zoals het u wellicht niet ontgaan is, is de 

organisatie van het Campeonato PRE 2009 van 

start gegaan. Hippisch centrum Sunrise Sunrise Sunrise Sunrise StablesStablesStablesStables   

te Assen staat in het weekend van 25 t/m 27 

september 2009 geheel in het teken van ons 

geliefde Spaanse paard! Uiteraard hopen wij het 

aantal inschrijvingen van de voorgaande jaren te 

overtroeven. Belangrijk om te weten is dat er 

nieuwe regels zijn opgesteld door ANCCE, we 

hebben ze voor u samengevat in de verkorte 

reglementen die u na kunt lezen op onze website 

www.pre-stamboek.nl 

 Wellicht ten overvloede willen we u er graag op 
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Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met 

een van ons bestuursleden, wij staan u graag te 

woord. U kunt ons bereiken op onderstaande e-

mail adressen: 

Frans van Poppel, voorzitter: 

stamboek@pre-stamboek.nl 

 

Natasja van Oerle, secretaris: 

secretariaat@pre-stamboek.nl 

 

Liselot Maas, penningmeester/lopende 

stamboekzaken: penningmeester@pre-stamboek.nl 

wijzen dat het raadzaam is om voor deelname de 

volledige reglementen door te nemen, zodat u niet 

voor verrassingen komt te staan. Er is namelijk 

nogal wat gewijzigd! Onder meer is er een officiële 

ruinenrubriek en de merries kunnen een 

functionaliteitproef rijden die meetelt in de 

kwalificatie van de kampioenschaptitel Campeon(a) 

funcionalidad! Uiteraard kunt u als fokker ook dit 

jaar weer een stand huren om uw fokkerij te 

promoten. Ook sponsoren zijn van harte welkom! 

Wij hopen u ook als deelnemer, bezoeker, sponsor 

of standhouder te mogen begroeten. in Assen!  

 Jaargang  1

nummer 1

 

 
 



Afspraken over paardentransport in de Benelux Afspraken over paardentransport in de Benelux Afspraken over paardentransport in de Benelux Afspraken over paardentransport in de Benelux     

beter vastgelegd.beter vastgelegd.beter vastgelegd.beter vastgelegd.    

Het memorandum voor handel in paardachtigen  

uit 2007 is vernieuwd door de veterinaire 

autoriteiten van België, Luxemburg en Nederland. 

De afspraken die het verkeer van paarden in 

bepaalde gevallen binnen de Benelux makkelijker 

maken, zijn nu duidelijker vastgelegd. Ook de 

vrijstellingen worden uitgebreid toegelicht. Als 

gevolg van de afspraken in dit memorandum is  

het binnen de Benelux niet meer nodig om alle  

paarden 48 uur voor vervoer te inspecteren. 

Daarnaast zijn fok- en gebruiksdieren vrijgesteld  

van een gezondheidscertificaat. Uiteraard moeten  

de paarden wel een paspoort hebben. Voor 

slachtpaarden veranderd er niets, deze paarden 

moeten bij elke verplaatsing naar een ander  

Benelux land worden geïnspecteerd vóór vertrek  

en er moet een identificatiedocument en een 

gezondheidscertificaat bij zijn. Verder is de  

werking van het memorandum geëvalueerd en  

blijkt in de praktijk niet op alle onderdelen  

duidelijk te zijn. Per 1 juli 2009 treedt er een  

nieuwe versie van het memorandum in werking. 

Daarin zijn de categorieën paardachtigen en de 

doelen van het transport die in aanmerking komen 

Sector raad paarden 
 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om 

de leden van de raad van advies uit te nodigen 

voor de eerste bijeenkomst. Wij zijn voornemens 

om deze bijeenkomst te houden op zondag 4 

oktober in een hotel centraal in Nederland, ergens 

in de regio Utrecht.  Wij nodigen u van harte uit 

om deze avond alvast in uw agenda te zetten om 

dan met ons van gedachte te wisselen over het 

stamboek. Wij zullen u tijdig van alle informatie, 

zoals de exacte locatie, voorzien. Indien u graag 

speciale onderwerpen aan de orde wilt stellen kunt 

u dat tot uiterlijk vier weken van te voren bij ons 

kenbaar maken. Wij nemen deze dan uiteraard op 

in onze agenda. U ontvangt twee weken van te 

voren de agendapunten via de mail. 

Oproep aan de leden van de raad van advies 

Jerezano LXVII 
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voor de vrijstellingen beter omschreven. Ook zijn  

verwijzingen naar Europese regelgeving 

geactualiseerd. De vrijstellingen gelden voor 

geregistreerde paardachtigen (stamboekpaarden)  

en voor als fok- en gebruiksdieren gehouden 

paardachtigen. Voor deze categorieën paarden  

gelden de vrijstellingen alleen als het vervoer 

plaatsvindt voor: 

• het berijden of geleiden voor sportieve of 

recreatieve doeleinden;  

• deelname aan culturele manifestaties;  

• tijdelijk weiden of voor werkzaamheden;  

• vervoer naar een dierenkliniek. 

Op de website van de het Ministerie van LNV en op 

de website van de Sectorraad Paarden 

www.sectorraadpaarden.nl staat het gehele 

memorandum met daarin alle vrijstellingen en 

categorieën. 

 
 

 
 

 

 

 



  

Op de website www.ancce.es vindt u altijd de 

laatste nieuwe stamboekinformatie, 

wedstrijduitslagen en nog véél meer. 

ANCCE reports 

ANCCE heeft wederom een aantal nieuwe diensten 

gelanceerd ten behoeve van de PRE fokkers. Zo kunt 

u vanaf heden heel eenvoudig een zeer professionele 

PDF downloaden (en uitprinten) van de stamboom 

van uw PRE. Op www.lgancce.com kunt u de PRE 

opzoeken en vervolgens treft u tevens alle 

stamboekinformatie aan over het paard. Zo kunt u 

zien of het paard een Carta de Titularidad bezit en 

wie de eigenaar is. Tevens kunt u zien of het paard 

Apto goedgekeurd is.  

Ook kunt u van uw paard een genetische 

kleurenanalyse laten uitvoeren. Voor u als fokker 

wellicht erg interessant, zeker indien u specifiek een 

Stamboekzaken 

Inmiddels zijn de apto keuringen weer achter te 

rug, als bestuur willen wij alle mensen nogmaals 

hartelijk danken voor de gastvrijheid die wij 

onderweg mochten ontvangen. Wij hebben het als 

een zeer geslaagd weekend ervaren. We vonden 

het erg leuk om de PRE eigenaren in het land weer 

te ontmoeten. Ook de keurmeester, Dr. Alejandra 

Gomez Albella, was erg te spreken over de manier 

waarop wij dit keuringsweekend gestalte hebben 

gegeven. Zij kijkt er naar uit om volgend jaar weer 

terug te komen voor de apto keuringen van 2010. 

 

Inmiddels zijn er 777 aanvragen voor 

stamboekdiensten afgewerkt en zijn wij aan de 

laatste “overjarige” lopende aanvragen bezig. We 

hebben 243 Carta de Titularidad`s uitgereikt en er 

zijn 601 geregistreerde PRE`s in Nederland. 

Onze ervaring is dat de stamboekzaken inmiddels 

erg vlot afgehandeld worden, dankzij de adequate 

wijze waarop u allen uw aanvragen doet, maar ook 

dankzij de software van ANCCE.  

 

Toch zijn er nog wat aandachtspunten waarvoor 

wij graag uw aandacht vragen. 

• De download pakketjes zoals u die aantreft 

op onze website dienen volledig te worden 
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bepaalde kleur wilt fokken. Meer informatie over 

deze kleurenanalyse, de kosten en het 

aanvraagformulier vind u op onze website.  

 

ingevuld, als er één of meerdere formulieren 

ontbreken, kunnen wij uw aanvraag niet in 

behandeling nemen. 

• DNA materiaal zoals bloedkaartjes moeten 

zorgvuldig worden verpakt in plastic zakjes 

alvorens u ze in een enveloppe stopt. 

 

Indien u een drachtige merrie koopt, dient ook 

het dekformulier door de verkopende partij 

ondertekent te worden! Is dit namelijk niet 

gedaan zal het paspoort van het veulen naar de 

oude eigenaar gestuurd worden. Het veulen 

dient daarna opnieuw overgeschreven te 

worden naar de nieuwe eigenaar. Door de 

ondertekening van het dekbewijs bij de verkoop 

van de drachtige merrie, met de vermelding van 

de nieuwe eigenaar, wordt het paspoort van het 

veulen meteen op naam van de nieuwe eigenaar 

gemaakt. Dat bespaart u de extra 

overschrijvingskosten. Deze handtekening voor 

verkoop onderaan het dek/geboorte formulier 

is alleen bedoeld voor het veulen wat nog 

geboren moet worden, de drachtige merrie 

moet te allen tijde via de normale manier 

overgeschreven worden. Mocht u onverhoopt 

uw veulen al bij ons gemeld hebben en blijkt u 

 
 

Zie vervolg op pagina 4

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deze handtekening voor verkoop op het 

dekbewijs te missen? Stuurt u ons dan een kopie 

van de koopakte. Indien het paspoort nog niet 

gemaakt is proberen wij om het veulen paspoort 

alsnog direct op uw naam als nieuwe eigenaar te 

laten maken. 

.  

“Indien u een drachtige 

merrie koopt, dient ook het 

dekformulier door de 

verkopende partij 

ondertekent te worden!” 

  

De geboorte van een PRE veulen van dit 

jaar dient binnen 15 dagen aan ons 

gemeld te worden middels het volledig 

ingevulde dekformulier. Stuurt u dit op 

samen met het aanvraag formulier nr. 1 

i.v.m. de betaling. Als één van deze 

formulieren ontbreekt, kunnen wij uw 

aanvraag niet verwerken. Het stamboek 

dient het originele -en door de 

merriehouder ondertekende- dekbewijs 

te ontvangen (geen kopie!). Wanneer u 

de bloedkaartjes ontvangt voor uw 

veulen vindt u in de bijgaande brief de 

uiterlijke datum waarop wij het 

materiaal weer terug moeten ontvangen. 

Wij hebben ons erg hard gemaakt bij 

ANCCE om snel paspoorten aangeleverd 

te krijgen. Dat heeft ons wel wat 

opgeleverd, namelijk dat ANCCE nu ook 

    

Bezoek onBezoek onBezoek onBezoek onze websiteze websiteze websiteze website::::    

www.prewww.prewww.prewww.pre----stamboek.nlstamboek.nlstamboek.nlstamboek.nl    

    

voor meer informatie, voor meer informatie, voor meer informatie, voor meer informatie,     

het laatste nieuws, het laatste nieuws, het laatste nieuws, het laatste nieuws, 

inschrijfformulieren voor het inschrijfformulieren voor het inschrijfformulieren voor het inschrijfformulieren voor het 

Campeonato en alle overige Campeonato en alle overige Campeonato en alle overige Campeonato en alle overige 

stamboekzaken.stamboekzaken.stamboekzaken.stamboekzaken.    
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daadwerkelijk wil proberen om binnen de 

Europese norm van 7 maanden te blijven bij 

het voorzien van paspoorten. Deze 7 

maanden zijn echter in de praktijk erg kort, 

zeker gezien alle handelingen die verricht 

moeten worden voordat uw nieuwe veulen 

uiteindelijk een paspoort heeft. Denkt u 

hierbij aan de tijd die er staat voor 

bijvoorbeeld de verzendingen van de 

stukken, het laboratoriumwerk, de 

drukkerij, de dierenartsbezoeken voor het 

DNA materiaal, het nemen van de 

aftekeningen en het chippen van het 

veulen, de administratieve werkzaamheden 

van het stamboek, etc. Zaak dus om als 

veuleneigenaar adequaat te reageren, u 

plukt er immers zelf de vruchten van 

wanneer u uw paspoort op tijd binnen 

heeft! 

 

 

 

 

Vervolg van stamboekzaken 

 

  Veulens van 2009 

 
 

Gringo WH 
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