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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Hier is de tweede uitgave van onze nieuwsbrief 

met hierin een aantal zaken die wij voor u als PRE 

fokker, eigenaar of liefhebber van belang achten. 

Op onze website treft u altijd de laatste 

stamboekinformatie aan. 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 

 

Tweede nieuwsbrief 

Campeonato PRE 2009 

Zoals het u wellicht niet ontgaan is, is de 9e editie 

van het Campeonato PRE achter de rug. Het was 

met 83 deelnemende paarden de grootst 

georganiseerde premiekeuring tot nu toe. Door de 

nieuwe reglementen en de wijzigingen in het 

classificatie systeem en de software was de 

organisatie een hele kluif! Naast het competitie 

element ervaren velen van u het elk jaar ook weer 

als een gezellige reünie, wat de positieve en 

warme onderlinge sfeer ten goede komt! We 

mochten zeer veel positieve reacties ontvangen, 

dus kunnen we het een zeer geslaagd evenement 

noemen. Naast de toename van het aantal 

deelnemende paarden zien we ook dat de kwaliteit 
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van de Nederlandse PRE paarden elk jaar weer 

toeneemt! En dat is een zeer positieve 

ontwikkeling! Alle kampioenen feliciteren wij 

nogmaals met het behalen van hun titels. Ook 

willen wij nogmaals alle vrijwilligers heel erg 

hartelijk danken voor hun inzet. Mede dankzij jullie 

is het een mooi weekend geworden. Tijdens het 

weekend zijn alle paarden gefotografeerd door 

Femke Puijman, Hypo Focus en Esmee van 

Gijtenbeek, De Fotografe. Op de website 

www.hypofocus.nl kunt u alle foto`s van het 

weekend terugvinden en eventuele nabestellingen 

plaatsen. Alle uitslagen zijn na te lezen op 

www.pre-stamboek.nl en op www.ancce.es. 
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Vanaf heden is de procedure voor het aanvragen 

van een Cruzado certificaat gewijzigd. Voorheen 

moest de veulen eigenaar zelf een DNA test 

aanvragen en laten uitvoeren bij het laboratorium. 

De aanvraag van deze test zal vanaf nu door het 

PRE stamboek gedaan worden. De reden daarvan 

is dat er -vanwege de privacywetgeving- geen 

DNA gegevens van paarden verstrekt mogen 

worden aan niet eigenaren. 

Vanwege deze nieuwe procedure geldt er voor u 

als aanvrager een nieuwe handelswijze. U dient 

een aantal formulieren naar het stamboek te 

sturen te weten: 

 

1. Het aanvraag dienst formulier voorzien 

van uw banknummer en handtekening. 

2. Het dekformulier volledig ingevuld met de 

geboortegegevens van het veulen. 

 

Zodra wij deze formulieren van u ontvangen 

hebben krijgt u van ons het identificatie formulier 

toegestuurd. Inclusief een zakje voor haren van 

het veulen/paard ten behoeve van DNA, en een 

lijst van dierenartsen die de identificatie kunnen 

uitvoeren. Zodra de dierenarts deze gegevens 

heeft ingevuld stuurt u dit vervolgens weer aan 

ons terug. 

 

Cruzado documenten en 

certificaten 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de 

eerste bijeenkomst plaatsvinden op zondag 8 

november 2009 om 15.00 uur in het Mercure 

hotels te Bunnik. Wij zullen u tijdig van alle 

informatie voorzien. Indien u graag speciale 

onderwerpen aan de orde wilt stellen kunt u dat 

tot 28 oktober bij ons kenbaar maken. Wij nemen 

deze dan uiteraard op in onze agenda. U ontvangt 

één week van te voren de agendapunten via de 

mail. Onze excuses voor het ongemak. 

 

Rectificatie oproep aan de leden van de raad van advies 

Campeón de la raza Gringo WHGringo WHGringo WHGringo WH    

Campeóna de la raza LugareñaLugareñaLugareñaLugareña    XIVXIVXIVXIV 
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Als deze gegevens incl. de betaling bij het 

stamboek binnen zijn wordt de DNA test 

uitgevoerd. Bij een positieve uitslag 

(ouderschapsmatch) ontvangt u een Cruzado 

certificaat.  

Indien van de PRE ouder geen DNA profiel aanwezig 

is nemen wij contact op met de PRE eigenaar.  

Mocht het onverhoopt gebeuren dat het 

ingezonden materiaal uitwijst dat er geen DNA 

match is wat betreft het ouderschap, is er geen 

recht op teruggave van gelden en of betalingen 

mogelijk. Bij het inbrengen van een nieuwe PRE 

ouder dient de totale procedure herhaald te 

worden.  

Dekbewijzen kunnen alleen worden aangevraagd 

door de rechtmatige eigenaar van de hengst ten 

tijde van de dekking! 

 

 

 

 

 



  

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

laatste nieuwe stamboekinformatie, 

wedstrijduitslagen en nog véél meer. 

ANCCE reports 

LG ANCCE wil u eraan herinneren dat u tot 31 

december 2009 gratis (DNA) bloedanalyse kunt laten 

uitvoeren van uw volwassen paard(en). Vanaf 1 

januari 2010 zijn er kosten aan verbonden. 

Het is van essentieel belang en ten gunste van elke 

PRE eigenaar/fokker dat er zoveel mogelijk paarden 

opgenomen zijn in deze DNA database van ANCCE. 

Met name op internationaal niveau, want juist in de 

landen buiten Spanje is er veel vertraging en 

oponthoudt geweest in de uitgifte van 

stamboekpapieren wegens het  ontbreken van 

ouderlijk DNA materiaal. 

Apto keuringen 2010 

Graag willen wij u erop attenderen dat het al 

mogelijk is om uw paard op te geven voor de apto 

keuringen in mei 2010. Onder voorbehoudt van 

wijzigingen zijn wij voornemens om tijdens het 

weekend van 15 & 16 mei door het land te reizen 

met de Spaanse keurmeester om de aangeboden 

paarden te keuren op verschillende centrale 

locaties in het land. 

Ruim voorafgaande aan dit weekend zullen wij de 
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U vindt het aanvraagformulier voor deze 

bloedanalyse op onze website www.pre-stamboek.nl 

 

planning bekend maken en de eigenaren laten 

weten op welke locatie zij verwacht worden. 

Opgegeven kan alvast middels het aanvraag-

formulier dienst Nr1. wat u vindt op onze website. 

De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 april 

2010. 

Het deelnamebedrag zal 4 weken voorafgaand aan 

de keuring van uw rekening worden afgeschreven. 

 

 
 

 

 

 

 

Campeón funcionalidad MarismeñoMarismeñoMarismeñoMarismeño 
 

Subcampeón funcionalidad UranioUranioUranioUranio 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds 1 juli 2009 is er een overgangsverordening 

vastgesteld door de EU inzake de I&R regeling van 

paardachtigen. In deze verordening is vastgesteld 

dat paarden geboren voor 1 juli 2009 die niet 

gechipt zijn, maar wel een geldig paspoort hebben 

moeten worden beschouwd als correct 

geïdentificeerd. De voormalige strafbaarstelling is 

door deze nieuwe EU regel komen te vervallen. 

Zoals u wellicht weet werken andere landen 

binnen Europa, dus ook Nederland, al tijden 

aan een methode om een zo goed mogelijk 

registratie en identifictiesysteem van de 

paardenhouderij op te zetten. De sectorraad 

paarden houdt zich sinds enkel jaren bezig 

met de inventarisatie van de mogelijkheden. 

Wij kunnen stellen dat ANNCE met de 

invoering van de carta de Titularidad, het 

eigenaar / fokkersnummer en de database met 

alle informatie van zowel eigenaar en paard 

aan elkaar gekoppelt zeer toonaangevend zijn. 

 

Hierlangs is Hierlangs is Hierlangs is Hierlangs is een samenvatting uit het een samenvatting uit het een samenvatting uit het een samenvatting uit het 

dedededefinitievefinitievefinitievefinitieve    beleidrapport inzake de I&R van de beleidrapport inzake de I&R van de beleidrapport inzake de I&R van de beleidrapport inzake de I&R van de 

paardenhouderij in Nederlandpaardenhouderij in Nederlandpaardenhouderij in Nederlandpaardenhouderij in Nederland::::    
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(paarden geboren na 1 juli 2009 hebben ten alle 

tijden chipverplichting) Graag willen wij u er echter Graag willen wij u er echter Graag willen wij u er echter Graag willen wij u er echter 

met klem op wijzen dat uw PRE voor stamboekmet klem op wijzen dat uw PRE voor stamboekmet klem op wijzen dat uw PRE voor stamboekmet klem op wijzen dat uw PRE voor stamboek    

opname in ALLE gevallopname in ALLE gevallopname in ALLE gevallopname in ALLE gevallen en ongeacht leeftijd, gechipt en en ongeacht leeftijd, gechipt en en ongeacht leeftijd, gechipt en en ongeacht leeftijd, gechipt 

dient te zijn/worden volgens de door ANCCE dient te zijn/worden volgens de door ANCCE dient te zijn/worden volgens de door ANCCE dient te zijn/worden volgens de door ANCCE 

opgestelde chip procedure.opgestelde chip procedure.opgestelde chip procedure.opgestelde chip procedure.  Het aanvraagformulier 

voor identificatie en registratie vind u op onze 

website. 

 
De dreiging van besmettelijke paardenziekten neemt 

toe. Snelle tracering van dieren is van belang om 

uitbreiding van besmettelijke dierziekten te beperken. 

Uit dit en andere onderzoeken blijkt dat informatie en 

communicatie over dierziekten  in de paardenhouderij 

onvoldoende is. Een identificatie- en Registratie (I&R) 

systeem maakt een snelle tracering van eigenaren 

en/of houders mogelijk. De Sectorraad Paarden is het 

samenwerkingsverband van organisaties in de 

Nederlandse paardenhouderij. Als vertegenwoordiger 

van de sector voelt de raad zich verantwoordelijk  en 

heeft de opdracht gegeven een verkenning uit te 

voeren naar een I&R systeem in de paardenhouderij.  

Door middel van literatuuronderzoek is de huidige 

situatie in de paardenhouderij en andere dierlijke 

sectoren in Nederland en Europa onderzocht. Omdat 

meer diepgaande informatie nodig is zijn explorerende 

interviews uitgevoerd. Op 1 juli 2009 gaat de nieuwe 

EU-verordening I&R paard van kracht. Deze gaat niet 

verder dan de identificatie van paardachtigen 

(equidea). De Nederlandse overheid houdt zich aan de 

EU regelgeving en beperkt extra nationale wetgeving. 

Bij andere dierlijke sectoren is een I&R systeem 

opgezet vanwege diergezondheid en 

voedselveiligheid. Deze sectoren verschillen met de 

paardensector omdat deze productiegericht zijn. 

De mening over een I&R systeem voor paarden 

verschilt. De organisaties in de paardenhouderij 

hebben een proactieve houding, vele individuele 

paardenhouders reactief omdat het administratieve 

lasten en heffingen met zich mee brengt. 

Om een I&R systeem volledig door te voeren is 

draagvlak nodig. Aanbevolen wordt eerst verder 

onderzoek te doen naar het draagvlak, de noodzaak , 

de  kosten en administratieve lasten alvorens een I&R 

systeem in te voeren. 

 

Identificatie paardachtigen 

 

Sectorraad paarden 

 
 

Campeóna Mejor moviemientos adultos 

PrincipiaPrincipiaPrincipiaPrincipia 
 


