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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Beste PRE eigenaren, op 15 en 16 mei staan de apto 

keuringen van dit jaar gepland. Samen met een 

Spaanse keurmeester zullen wij door het land reizen 

om de opgegeven paarden te keuren. U kunt uw PRE 

opgeven vanaf 3 jaar. Nadat wij alle opgaven binnen 

hebben gaan wij het reisschema plannen. U 

verneemt van ons op welke plek en welke dag we u 

en uw paard verwachten. Uiteraard zoeken we de 

voor u dichts bijzijnde plek uit. Vergeet u vooral niet 

om het paarden paspoort inclusief het 

stamboekdocument mee te nemen! 

Uw opgave dient voor 30 Maart 2010 binnen te Uw opgave dient voor 30 Maart 2010 binnen te Uw opgave dient voor 30 Maart 2010 binnen te Uw opgave dient voor 30 Maart 2010 binnen te 

zijnzijnzijnzijn!!!!!!!!    

U vind het inschrijfformulier voor de APTO keuring 

op onze website; www.pre-stamboek.nl 

Ook kunt u zich alvast inschrijven voor het 

Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010. Het inschrijfformulier vind u 

eveneens op onze website. 

APTO keuringen 15 & 16 mei 

Calificado inventarisatie 
Op verzoek en na uitgebreid overleg met  ANCCE  

heeft de vicevoorzitter, de Heer Alain Mahieu, van 

de Belgische stamboekvereniging het initiatief 

genomen om binnen België, Nederland, Duitsland, 

en Frankrijk te inventariseren hoeveel interesse er 

onder de PRE bezitters bestaat voor een TRC, 

Tribunal de Reproductor de Calificado. Op zijn 

verzoek plaatsen wij in deze speciaal daarvoor 

gemaakte nieuwsbrief zijn artikel wat 

gepubliceerd is in het magazine El Mosquero. 

Indien u na het lezen van dit artikel inhoudelijke 

vragen heeft kunt u ten alle tijden contact met 

Alain opnemen. ook wij staan u graag te woord. 
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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 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 

 
  

 

Er zal zeer waarschijnlijk een TRCTRCTRCTRC georganiseerd 

worden in 2010 samen met Duitsland, Nederland en 

Frankrijk.  Er wordt momenteel overleg gepleegd 

tussen deze landen (met voor Duitsland het 

Internationale Departement van het PRE ANCCE 

Stamboek als gesprekspartner aangezien de 

paardenstapel van dit land op dit moment door hen 

beheerd wordt).  Nederland is ervoor te vinden.  Dit 

is minder het geval voor Frankrijk aangezien het 

merendeel van hun P.R.E.-paarden zich vooral in 

het Zuiden bevindt, dichtbij Catalonië waar elk jaar 

een TRC gehouden wordt en waar de Franse fokkers 

gemakkelijker naar toe gaan aangezien ze er 

dichtbij zitten.  De ANCCE onderhoudt het contact 

met Duitsland.  België onderhoudt zeer nauwe 

contacten met Nederland. 

 

 Jaargang  2 

nummer 4



 

Het is van belang om meerdere landen bijeen te 

brengen aangezien alle kosten verdeeld worden 

over het aantal aangeboden paarden, en dus over 

de geïnteresseerde eigenaren of fokkers.  Alle 

kosten : wat wil dat zeggen?  Een dierenarts (die 

de röntgenfoto’s zal maken); drie bevoegde 

juryleden die hiertoe opdracht krijgen van de 

ANCCE, …plus natuurlijk hun verplaatsingskosten 

zoals hotel, maaltijden, enz.; het röntgenologisch 

onderzoek bestaat uit 10 foto’s die door de 

dierenarts genomen zullen worden;  een 

bevoegde secretaris.  

 

En er is geen enkele subsidie voor dit alles !  

Indien men zijn paard als « calificado » wil laten 

bevestigen dan is dit dus een investering.  Een 

investering die weliswaar rendabel kan worden 

maar waarvan de procedure nogal wat kosten met 

zich meebrengt om te beginnen.  De beste manier 

om dit te weten te komen is door zich formeel, 

maar zonder verplichting, in te schrijven op 

TRC@bpreb.comTRC@bpreb.comTRC@bpreb.comTRC@bpreb.com    

Wanneer we eenmaal over het totale aantal 

kandidaten uit België, Nederland, Duitsland en 

Frankrijk beschikken, dan kunnen we een budget 

opstellen en hiermee het inschrijving bedrag 

nauwkeurig bepalen.  En iedere kandidaat kan 

zich nog terugtrekken nadat hij kennis heeft 

genomen van het bedrag. Dit brengt dan 

natuurlijk wel tegelijkertijd een verhoging van de 

Iedere eigenaar van een PREIedere eigenaar van een PREIedere eigenaar van een PREIedere eigenaar van een PRE    mag eraan meedoen, maar mag eraan meedoen, maar mag eraan meedoen, maar mag eraan meedoen, maar 

moet wel in het bezit zijn van een «moet wel in het bezit zijn van een «moet wel in het bezit zijn van een «moet wel in het bezit zijn van een «    Codigo de GanaderoCodigo de GanaderoCodigo de GanaderoCodigo de Ganadero----

CriadorCriadorCriadorCriador    » » » » ( fokkersnummer( fokkersnummer( fokkersnummer( fokkersnummer))))....    

    

De valorisatiegraduaties van een paard worden als volgt 

bepaald :  

 

 - Aptitud Basica a la Reproduccion (BBBB) 

 - Calificado (TRCTRCTRCTRC) 

 - Elite  (EEEE) 

 

Een paard dat voor een TRC aangeboden wordt moet 

vanzelfsprekend al het Certificaat  « Aptitud Basica a la 

Reproduccion » behaald hebben. 

 

Werkwijze van deWerkwijze van deWerkwijze van deWerkwijze van de    TRCTRCTRCTRC 

Burgues, 6 jaar oude PRE hengst    
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kosten voor de anderen met zich mee. Gelieve u 

dus niet in te schrijven als het alleen uit 

« nieuwsgierigheid » is.  Gebruik uw kennis om te 

beoordelen of uw hengst of merrie eventueel voor 

kwalificatie in aanmerking komt, beoordeel 

vervolgens of u echt van zins bent om de hele 

procedure te doorlopen, en schrijf u dan pas in.  

Indien dit niet het geval is, dan ziet u beter van 

deelneming af.  U dient rekening te houden met 

een tijdsspanne van twee maanden alvorens u zich 

een precies idee kunt vormen van de kosten die het 

met zich mee zal brengen (de kandidaten van de 

andere landen moeten zich ook inschrijven).  Neemt 

u tevens goed nota van de procedure zoals die 

hieronder beschreven staat. 

 

Het is aan te bevelen om het voor de maand april 

2010 te organiseren, dus voor het begin van de 

wedstrijden in Spanje, aangezien de juryleden vanaf 

dat moment minder beschikbaar zijn. 

 

 

 

 



 

  
Inleiding TRC 
 
 

De hengsten moeten minimaal 4 jaar oud worden 

gedurende het jaar dat ze voor een TRC worden 

aangeboden. De merries moeten minimaal 3 jaar oud 

worden tijdens het jaar dat ze voorgesteld worden en 

dit wanneer ze niet meedoen aan de bereden test.  

Wil men wel meedoen aan de bereden test, dan moet 

dit aangeduid worden op het inschrijvingsformulier 

en dan moet de merrie 4 jaar oud worden tijdens het 

jaar dat ze voorgesteld wordt voor de TRC. 

 

Er moeten minimaal 20 paarden ingeschreven staan 

om een TRC te kunnen organiseren. 

 

De uiterste datum van inschrijving van een paard 

voor een TRC is bepaald op 45 dagen voor de datum 

van de TRC. 

 

Om een paard in te schrijven dient men het 

inschrijvingsformulier, volledig ingevuld, naar ons 

toe te sturen. 

DDDDe röntgenfoto’s e röntgenfoto’s e röntgenfoto’s e röntgenfoto’s van de ledematen (in totaal 10), die 

het bewijs vormen dat het paard vrij is van OCD 

(Osteochondrose Dissecans op kogel en sprong 

gewricht), osteo-arthritis en exostose (benige 

aangroeisels), worden genomen NADAT het paard 

MET SUCCES alle controles van de TRC doorlopen 

heeft, en dus op de dag zelf.  Zij worden vervolgens 

meegenomen door de juryleden en geëvalueerd door 

het Röntgenologisch Centrum van de Veeartsenij 

kliniek van Cordoba.  Na deze evaluatie die bewijst 

dat het dier vrij is van OCD-ziekten wordt het paard 

vervolgens «  CALIFICADO » verklaard. 

 

Wij raden u echter aan om de röntgenologische 

controle van tevoren te laten doen door uw eigen 

dierenarts alvorens het dier voor de TRC aan te 

bieden zodat u zeker bent dat het dier vrij is van 

OCD-ziekten.  En dit om 1/1/1/1/ geen nodeloze kosten te 

maken voor de TRC, en 2/2/2/2/ het dier niet vergeefs aan 

te bieden !  Maar dit brengt natuurlijk wel dubbele 

kosten met zich mee, eenmaal voor de 10 

röntgenfoto’s die thuis door uw eigen dierenarts 

genomen worden en vervolgens voor de foto’s die 

tijdens de TRC gemaakt worden !  Deze laatste zullen 

echter iets goedkoper zijn aangezien het honorarium 

van de door de TRC erkende dierenarts verdeeld zal 

worden over het aantal aangeboden paarden. 
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TE TE TE TE TONEN DOCUMETONEN DOCUMETONEN DOCUMETONEN DOCUMENTEN EN VEREISTENNTEN EN VEREISTENNTEN EN VEREISTENNTEN EN VEREISTEN    ::::    

1.  Paspoort van het paard 

2.  In overeenstemming met het veterinair protocol : 

a.  HENGSTEN :  

-Minimum schofthoogte 1,56 m ; 

-Seminiographie als attest van de zootechnische en    

sanitaire kenmerken van het sperma ; 

Klinisch onderzoek van het voortplantingsorgaan ; 

Afwezigheid van overdraagbare gebreken of gebreken 

die de voortplanting negatief zouden beïnvloeden 

(monorchisme, cryptorchidie en inguinale of sacrale 

hernia). 

 b.  MERRIES : 

-Minimum schofthoogte 1,54 m ; 

-Klinisch onderzoek van het voortplantingsorgaan ; 

Echografisch onderzoek dat de afwezigheid van 

overdraagbare of aangeboren gebreken die de 

voortplanting negatief zouden kunnen beïnvloeden 

dient te bevestigen. 

3.  De resultaten van elk van deze testen en de 

protocollen die vereist zijn onder punt  2 zullen 

weergegeven worden op één of meerdere Officiële 

Certificaten (Officieel Document uitgegeven door het 

Veeartsenijkundig College).  

JURYLEDENJURYLEDENJURYLEDENJURYLEDEN:::: 

1.1.1.1.  De TRC zal op drie verschillende punten beoordeeld 

worden : 

 -  Lichaamsbouw en beweging ; 

 -  Bereden test ; 

 -  Waardering van de Morfologische Kwalificatie 

Lijn (MKL).    

2.2.2.2.  De juryleden voor 2010 zijn nog niet aangewezen, 

maar zullen op tijd bekend gemaakt worden. 

3.3.3.3.  Idem voor de juryleden van de bereden test. 

4.4.4.4.  De gegevens van de waardering van de 

« Morfologische Kwalificatie Lijn » zullen niet van 

invloed zijn op de TRC score en zullen enkel gebruikt 

worden om gegevens te verzamelen voor het « Selectie 

Schema ».   

5.5.5.5.  De gegevens die verkregen worden uit de bereden 

test zullen gebruikt worden als rijpaard prestatietest 

binnen het « Fok Selectie Schema » om de genetische 

aanleg als rijpaard te beoordelen. 

6.6.6.6.  De MKL zal beoordeeld worden door één van de 

« MKL Evaluatie Juryleden » van de ANCCE.  De 

resultaten van deze evaluatie zullen niet van invloed 

zijn op de TRC score en zullen alleen gebruikt worden 

als prestatietest betreffende de Conformiteit binnen 

het Selectie Schema. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Conformiteits-test zal als eerste plaats hebben, 

gevolgd door de Bereden Test. 

 

1.  Conformiteits1.  Conformiteits1.  Conformiteits1.  Conformiteits----testtesttesttest    

1.  Deze test is verplicht voor alle paarden ; 

2.  Er zullen twee hoofd-juryleden aangewezen 

worden voor deze test, waardoor een gemiddelde 

score verkregen zal worden ; een 3e jurylid zal 

ingeschakeld worden als reserve in geval van 

incompatibiliteit bij een paard ; 

3.  De juryleden mogen niet met elkaar praten 

dedurende de Conformiteits-test.  De juryleden 

mogen alle delen van het paard betasten indien zij 

dat wensen ; 

4.  De Conformiteit zal beoordeeld worden in functie 

van het uitvoerige Conformiteits-bestand in bijlage 

dat de volgende parameters beoordeelt : 

 1/   Hoofd 

 2/   Hals 

 3/   Schouder en schoft 

 4/   Rug en lendenen 

 5/   Borst en borstkas  

 6/   Kruis en staart 

 7/   Voorbenen en stand van de ledematen 

 8/   Achterbenen en stand van de ledematen 

 9/   Getrouwheid aan het ras 

 10/ Algemene indruk 

 11/ Stap 

 12/ Draf 

 13/ Klein galopje (canter) 

5.  De juryleden moeten schriftelijke uitleg geven over 

de redenen voor elke « slechte » of « zeer slechte » 

beoordeling. 

6.  Ieder paard zal maximaal 15 minuten krijgen voor 

de uitvoering van de Conformiteits-test. Dit kan 

verlengd worden indien de juryleden dat wensen. 

7.  De startvolgorde zal bepaald worden per groep 

hengsten en merries, vanaf de jongste of vanaf de 

oudste. 

8.  Indien de juryleden een kreupel paard opmerken, 

dan kunnen zij snelle beslissing nemen en het paard 

als NIET AANGEBODEN voor het tribunaal verklaren. 

9.  De score wordt vastgesteld op een punctuatie 

van130 punten, per jurylid. 

10.  De resultaten van de Conformiteits-test voor de 

hengsten kunnen als volgt zijn : 

� GOEDGEKEURD : 90 punten of meer. 

� IN AFWACHTING VAN DE BEREDEN TEST: tussen 

de 89 en 90. 

� AFGEKEURD : minder dan 89 punten. 

11.  Voor de merries die niet aan de Bereden Test 

deelnemen : 

� GOEDGEKEURD : 90 punten of meer. 

� AFGEKEURD : minder dan 90. 

12.  Voor de merries die aan de Bereden Test 

deelnemen worden de resultaten als volgt opgesteld : 

� GOEDGEKEURD : 89 punten of meer. 

� IN AFWACHTING VAN DE BEREDEN TEST : 

tussen de 88 en 89. 

� AFGEKEURD : minder dan 88 punten. 

13.  Elk paard met een gemiddelde score ZEER SLECHT 

voor één (1) lichaamsdeel of SLECHT voor twee (2) 

lichaamsdelen zal automatisch AFGEKEURD verklaard 

worden. 

 

2.    Bereden Test2.    Bereden Test2.    Bereden Test2.    Bereden Test    

1.  De Bereden Test is verplicht voor alle hengsten 

waarvan het resultaat van de Conformiteits test 

« Goedgekeurd » of  « In afwachting van de Bereden 

Test » is. 

2.  De paarden die het resultaat « AFGEKEURD » 

behaalden in de Conformiteits-test mogen op 

vrijwillige basis deelnemen aan de Bereden Test.  De 

resultaten hiervan zullen niet meetellen voor de TRC, 

maar zullen als informatie gebruikt worden voor de 

Genetische Aanleg en voor de Rijpaard Evaluatie Test. 

3.  Er zal één (1) dressuur-jurylid zijn. 

4.  De merries voor wie deze test op het 

Inschrijvingsformulier werd aangevraagd mogen op 

vrijwillige basis aan de de Bereden Test deelnemen ; 

de leeftijdsvereisten zijn dezelfde als bij hun 

inschrijving. 

5.  De toegekende score wordt vastgesteld op een 

punctuatie van 40 punten.  

6.  Voor de hengsten kunnen de résultaten van de 

Bereden Test als volgt zijn : 

� AFGEKEURD : minder dan 22 punten. 

� VOLDOENDE : tussen de 22 en 27 

� GOEDGEKEURD : 28 punten of meer. 

7.  Voor de merries kunnen de resultaten van de 

Bereden Test er als volgt uitzien : 

� AFGEKEURD : minder dan 21 punten. 

� VOLDOENDE : tussen de 21 en 26 

punten. 

� GOEDGEKEURD : 27 punten of meer. 

          
�  

Beoordelingsprocedure TRC 
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8.  De te beoordelen punten in de test zijn als volgt : de 

stap, de draf, klein galopje (canter), algemene houding en 

indruk. 

 9.  Het paard zal beoordeeld worden tijdens een « vrije 

proef », in overeenstemming met de Bijlage  « Bereden 

Test ». Deze mag maximaal 4 minuten duren. 

10. De juryleden moeten schriftelijke uitleg geven wanneer 

een gang de beoordeling AFGEKEURD krijgt. 

11. Wanneer de juryleden een paard zien dat duidelijk 

kreupel is, dan kunnen zij een onmiddellijke beslissing 

nemen en het paard NIET VOORGESTELD verklaren. 

 

3.      Overzicht van de resultaten3.      Overzicht van de resultaten3.      Overzicht van de resultaten3.      Overzicht van de resultaten 

Afhankelijk van de behaalde resultaten bij de hierboven 

beschreven testen, zal de uiteindelijke beoordeling van een 

paard als volgt zijn : 

 

CONFORMITEIT   BEREDEN TEST     EINDSCORE 

 

Goedgekeurd   Goedgekeurd  Goedgekeurd 

Goedgekeurd   Voldoende  Goedgekeurd 

Goedgekeurd   Afgekeurd  Afgekeurd 

In Afw. Bereden Test  Goedgekeurd  Goedgekeurd   

In Afw Bereden Test Voldoende  Afgekeurd 

In Afw Bereden Test Afgekeurd  Afgekeurd 

Afgekeurd  ------   Afgekeurd 

 

    

4.     Registratie en resultaten4.     Registratie en resultaten4.     Registratie en resultaten4.     Registratie en resultaten 

 

OPGEPASTOPGEPASTOPGEPASTOPGEPAST    :::: De uiteindelijke score zal pas toegekend 

worden nadat de Veeartsenijkundige Universiteit van 

Cordoba de röntgenfoto’s heeft goedgekeurd. De 

eindscore hangt daar dus nog vanaf  ! 

 

De RECHTEN EN PLICHTEN van de fokkers en eigenaren van 

de paarden, evenals de BIJVOEGSELS zullen nog 

uiteengezet worden. Deze Bijvoegsels hebben 

betrekking op de Veterinaire Protocollen en de Bereden 

Test.  Er zal ook een redelijk aantal nogal ingewikkelde 

organisatievereisten medegedeeld  worden aan de 

deelnemers, maar deze zijn eigenlijk meer van belang 

voor de organisatoren. 

    Indien u specifieke vrIndien u specifieke vrIndien u specifieke vrIndien u specifieke vragen heeft, ook vragen agen heeft, ook vragen agen heeft, ook vragen agen heeft, ook vragen van van van van 

veterinaire aard (OCD), dan kunt u deze per mail naar veterinaire aard (OCD), dan kunt u deze per mail naar veterinaire aard (OCD), dan kunt u deze per mail naar veterinaire aard (OCD), dan kunt u deze per mail naar 

het volgende adres sturen : TRC@bpreb.comhet volgende adres sturen : TRC@bpreb.comhet volgende adres sturen : TRC@bpreb.comhet volgende adres sturen : TRC@bpreb.com    
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Sinds 2008 biedt ANCCE de mogelijkheid om de 

kleurengenetica van uw paard vast te stellen.  

Naast het feit dat deze bloedanalyse voor u als 

fokker waardevol kan zijn is het voor ANCCE een 

uitgelezen mogelijkheid om zo de specifiekere 

genotypen onder de PRE vast te stellen. 

Alle geanalyseerde paarden worden opgenomen in 

een databank die toegankelijk is middels een 

website. Deze website heeft een zoekfunctie die u 

meteen voorziet van juiste informatie van de door u 

ingegeven PRE. U kunt met deze zoekmachine ook 

PRE paarden opzoeken en selecteren die uw 

gewenste genotype bezitten. 

Deze website is toegankelijk voor iedereen 

www.webcapas.com 

Om het aantal paarden in deze genetische database 

te verhogen heeft ANCCE het aanbod voor u als 

fokker dit jaar opnieuw verlengd: ANCCE neemt de 

kleurenanalyse van een tweede paard van dezelfde 

fokker/eigenaar voor zijn rekening. U kunt dus uw 

tweede paard kosteloos laten analyseren! Dit 

aanbod geldt ook voor reeds eerder aangevraagde 

kleur analyses. 

Wij willen u er wel op wijzen dat de kleurengenetica 

wordt opgenomen in het paspoort waardoor het 

paspoort van uw paard voor enige tijd naar Spanje, 

ANCCE wordt gestuurd. 

Alle aanvraagformulieren en het allerlaatste nieuws 

vind u op onze website 

www.pre-stamboek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verano, PRE hengstveulen geboren in 2009 

Kleurengenetica 

 

 


