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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Beste PRE eigenaren, allereerst willen wij u als 

stamboekbestuur een gezond 2010 toewensen. 

Uiteraard met veel paardenplezier. De eerste 

nieuwsbrief van 2010 is een feit.  

En om maar meteen met de deur in huis te vallen 

willen wij u graag op de hoogte brengen van de 

bestuurlijke wijzigingen. 2010 is een jaar waarin 

wij afscheid nemen van Frans van Poppel als 

voorzitter van het stamboek. Na al die jaren 

trouwe dienst is hij hét boegbeeld geworden van 

de vereniging en later het stamboek. Hij is

betrokken geweest bij een enorm grote 

ontwikkeling van de PRE in Nederland en de 

professionalisering van het stamboek. In zowel 

binnen als buitenland. Het afscheid is daarom een 

grote maar onoverkomelijke stap. Gedurende de 

afgelopen anderhalf jaar hebben wij als bestuur 

gezamenlijk hard gewerkt om de overdracht naar 

de nieuwe voorzitter zo feilloos mogelijk te laten 

verlopen. Wij mogen stellen dat dit wel gelukt is 

maar dat neemt niet weg dat we “onze’ Frans niet 

zullen gaan missen. Daarom kunnen we hem 

zomaar niet laten gaan. Hij zal onze special guest 

zijn op het Campeonato PRE 2010. Tevens 

Afscheid van Frans als 

voorzitter 

De nieuwe voorzitter aan het woord 
Laat ik beginnen met me voor te stellen. Aranka 

Ouwehand, 51 jaar, niet afkomstig uit, maar wel 

wonend in Z.O. Brabant. We wonen in het 

buitengebied met een – inmiddels – behoorlijke 

veestapel aan huisdieren, waaronder twee PRE’s, 

een Lusitano en een halve Arabier. Dit allemaal als 

hobby (mijn partner is dan ook al jaren van 

mening dat postzegels gaan verzamelen een hoop 

tijd zou schelen). In het dagelijks leven ben ik 

vakbondsbestuurder. In dit beroep onderhandel je 

veel, zioals over CAO’s en sociale plannen. 

Daarnaast heb je ook veel te maken met besturen.  

Op basis van deze bestuurlijke ervaring ben ik 

ongeveer een jaar geleden bij het bestuur 
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organiseren wij daar een bescheiden afscheids-

feestje voor hem, de exacte invulling laten we u 

nog weten! 

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 email 

adressen: 

Aranka Ouwehand, voorzitter: 

voorzitter@pre-stamboek.nl 

 

Natasja van Oerle, secretaris: 

secretariaat@pre-stamboek.nl 

 

Liselot Maas, penningmeester/lopende 

stamboekzaken: penningmeester@pre-stamboek.nl 

 

betrokken geraakt. Ik heb onder andere met het 

bestuur meegedacht over de wijze waarop de 

stamboek- en de verenigingstaken zo goed 

mogelijk georganiseerd zouden kunnen worden. 

Ondanks het feit dat ik met onze Spaanse heren 

niet fok, voel ik me wel betrokken bij de PRE als ras. 

En als vervolgens blijkt dat mijn werkervaring ook 

op paardengebied bij een leuk en hard werkend 

bestuur nuttig blijkt te zijn, dan blijf je “hangen”. 

Tja, en voor je het weet ben je dan de opvolger van 

Frans. Nu is Frans als voorzitter natuurlijk 

onvervangbaar, maar ik hoop als voorzitter in zijn 

voetsporen te kunnen treden!! 

 Jaargang  2 

nummer 3

 

 
 

 



U kunt als fokker of dekhengst(en) 

eigenaar kosteloos vermeld worden op onze 

website. Om te voorkomen dat de lijsten 

gedateerd raken, verwijderen we elk jaar in de 

maand februari alle informatie van het tabblad 

fokkers en dekhengsten. Indien u vermeld wilt 

blijven of indien er wijzigingen zijn, dient u dit 

voorvoorvoorvoor    eind januarieind januarieind januarieind januari aan ons door te geven.  

U kunt alleen vermeld worden als fokker of 

dekhengst eigenaar als alle documenten en 

stamboekzaken van uw paard(en) voor de fokkerij 

in orde zijn.  

 

Voor de dekhengsten vermelding geldt dat 

wij graag het volgende van u ontvangen: 

• Naam 

• Kleur 

• Vader 

• Moeder 

• Stokmaat 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• 1 foto van het paard in stand, genomen vanaf de 

zijkant ZONDER ruiter. Deze foto mag maximaal 

200 KB groot zijn (andere formaten en/of foto`s 

worden NIET geplaatst). 

Hengsten en fokkers 
 

Op het dienstenformulier kunt u ons machtigen 

om het stamboektarief van de aangevraagde 

dienst van uw rekening af te boeken. Indien u een 

incassoblokkade op uw bankrekeningnummer 

heeft, kunt u ons NIET machtigen om het 

stamboektarief van uw rekening af te boeken. In 

dat geval dient u even contact op te nemen met 

het stamboek.  

Vanaf 1 januari 2010 zullen wij genoodzaakt zijn 

om administratiekosten in rekening te brengen

indien wij van u een machtiging ontvangen die niet 

te incasseren is.  

 

Incasso van stamboekdiensten 

Hidalgo en Annaleen Michielsen    

Aranka Ouwehand, voorzitter PRE stamboek 
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Als fokker kunt u uw NAW gegevens aan ons 

doorgeven evenals een link naar uw eigen website. 

Wij plaatsen de link van uw website onder de juiste 

provincie. 

 

Wijzigingen kunt u altijd doorgeven via onze 

website of telefonisch via het secretariaat. 

Let opLet opLet opLet op; u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig 

en juist aanleveren van de gegevens. Indien wij van 

u geen juiste of volledige informatie ontvangen 

worden uw gegevens niet geplaatst en/of 

verwijderd. 

 

 
 

 



  

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

laatste nieuwe stamboekinformatie, 
wedstrijduitslagen en nog véél meer. 

Het invullen van de Spaanstalige formulieren. 
  

Het internaHet internaHet internaHet internationale dienstenformulier, tionale dienstenformulier, tionale dienstenformulier, tionale dienstenformulier,     

het Shet Shet Shet Sollicitud de ollicitud de ollicitud de ollicitud de ServicioServicioServicioServicio; 

 

Er bestaat nogal wat verwarring over het invullen van 

o.a. het Sollicitud de Servicio. Op dit formulier wordt 

namelijk uitdrukkelijk gevraagd om de stalnaam en 

het adres van de stal waar uw paard verblijft. Dat 

komt omdat de Spaanse manier van eigenaren- en 

paardenregistratie anders is dan hier bij ons.  

U dient echter te allen tijde altijd uw EIGEN postadres 

in het vullen. 

Apto keuringen 2010 
De aanmeldingen voor de apto keuringen 2010 

komen inmiddels binnen, wij danken u voor uw 

tijdige inzendingen. Dat maakt het verwerken van uw 

aanvragen voor ons heel wat gemakkelijker en ook 

minder stressvol. Het inschrijvingsgeld voor deze 

apto keuring zal 4 weken voor de uitvoeringsdatum 

van uw rekening afgeschreven worden. 
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De Carta de Titularidad;De Carta de Titularidad;De Carta de Titularidad;De Carta de Titularidad;    

 

Deze dient altijd ondertekend te worden door 

degene die de eigenaar is van het 

fokkers/eigenaarnummer zoals vermeld staat aan 

de voorkant van de Carta de Titularidad. Indien u 

wenst dat –bijvoorbeeld- uw partner hand-

tekeningbevoegd is, kunt u dat kenbaar maken bij 

het stamboek. De naam en handtekening van de 

door u gewenste vertegenwoordiger wordt dan 

opgenomen in de gegevens van uw fokkerij als 

zijnde “representante” (vertegenwoordiger) van uw 

“ganaderia” ( fokkerij). 

 
 

Veulen registratie 

 

 

Binnenkort worden weer de eerste veulens van 2010 

geboren. Graag wijzen we op de aanmeldingstermijn 

zoals eerder besproken in een voorgaande 

nieuwsbrief (de EU verordening inzake 

paspoortverstrekking). Om aan deze norm te voldoen 

dient u uw veulen binnen 15 dagen na geboorte aan 

te melden middels het eerste deel van het formulier 

“Certificado de cubricion y naciamiento”. Ofwel het 

dek/geboorte formulier wat u als merriehouder heeft 

ontvangen van de hengstenhouder. (Het Stamboek 

heeft het blauwe gedeelte van de hengstenhouder al 

ontvangen met daarop de dekdata). ( NB: uw veulen 

hoeft nog niet gechipt zijn als u hem/haar aanmeld). 

Verwacht u meerdere veulens op meerdere data kunt 

u dat bij het stamboek kenbaar maken, zodat wij 

daar rekening mee kunnen houden. Wel blijft de 15 

dagen termijn altijd bestaan. Te late aanmelding kan 

financiële gevolgen hebben! 

 

 

Mistico, hengstveulen 2009, gefokt door 

Yeguada la Vida Nueva 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort gaat de organisatie van het 10e!! 

campeonato PRE van start. Uiteraard hopen wij het 

deelnemersaantal en de bezoekers opkomst van 2009 

te overtreffen. Wij zouden het erg leuk vinden als u 

dit jaar ook weer van de partij bent met uw paard(en). 

Het campeonato PRE 2010 vind plaats op 24, 25 & 26 

september 2010 in het Hippisch centrum Sunrise 

Stables te Assen. 

 

Voor de deelnemers zal de toelating 

plaatsvinden op vrijdag 24 september. De mooiste 

PRE`s worden op zaterdag en zondag, 25 en 26 

september beoordeeld op exterieur en functionaliteit 

door een Spaanse keurmeester. Inmiddels is ons

evenement uitgegroeid tot een internationaal 

hippisch hoogtepunt voor elke PRE liefhebber met 

deelnemende hengsten, merries en veulens uit 

Nederland, Spanje, Duitsland, België en Frankrijk. 

 

Ook u en uw PRE kunnen zich inschrijven voor Ook u en uw PRE kunnen zich inschrijven voor Ook u en uw PRE kunnen zich inschrijven voor Ook u en uw PRE kunnen zich inschrijven voor 

deelname aan deze premiekeuring!deelname aan deze premiekeuring!deelname aan deze premiekeuring!deelname aan deze premiekeuring!        

    

Uiteraard kunt u ook als bezoeker van deze keuring 

getuige zijn. U kunt zien hoe alle deelnemende 

paarden aan de hand getoond worden. Daarnaast 
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worden er ook hengsten, ruinen en merries vanaf 4

jaar onder zadel getoond. Uitgebreid met show, 

muziek, stands en uiteraard het Spaanse eten en 

drinken, zult u een klein stukje van het warme 

Spanje in Nederland kunnen ervaren. 

 

Uitgebreide informatie, reglementen, route-

beschrijvingen, overnachtingmogelijkheden en nog 

véél meer over dit evenement kunt u binnenkort op 

onze website vinden. Als deelnemer raden wij u aan 

om de reglementen goed in acht te nemen, want wij 

verwachten kleine aanpassingen op de regels van 

voorgaand jaar!!  

  

Deze lustrum editie verdient ook een speciaal tintje. 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen nemen wij 

afscheid van onze oud voorzitter Frans van Poppel. 

U bent alvast van harte uitgenodigd. Uiteraard 

zullen wij u nog op de hoogte stellen van de 

invulling van deze zeer bijzondere editie van het 

campeonato PRE 2010. 

 

U kunt de data en de locatie alvast in uw agenda 

noteren: 

 

 

 

 

    

    

    

Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010    

    

Hippisch centrum Sunrise Hippisch centrum Sunrise Hippisch centrum Sunrise Hippisch centrum Sunrise stables te Assenstables te Assenstables te Assenstables te Assen    

24, 25 & 26 september24, 25 & 26 september24, 25 & 26 september24, 25 & 26 september    

2010201020102010    
 

 

 

 

 

 

Campeonato PRE 2010 

 

 

Hengsten sectie 12, Campeonato PRE 2009 
 


