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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

Het was een super gezellig weekend dit jaar tijdens 

de APTO keuringen! Het te keuren paardenaantal 

stijgt elk jaar weer. Dit jaar mochten we maar liefst 

36 paarden keuren op verschillende locaties in het 

land. Het is ontzettend leuk om de jonge aanwas in 

Nederland te bekijken, en wederom zijn we verrast 

over de gastvrijheid die wij mochten ervaren. De 

Spaanse dierenarts Alejandra Gomez vond het ook 

heel erg leuk om weer terug in Nederland te zijn. 

Het weerzien was hartverwarmend. Jammer genoeg 

hadden we door ons overvolle programma geen tijd 

meer om haar de Hollandse tulpen te laten zien. Dat 

stond namelijk op haar verlanglijstje, dat houdt ze 

dus tegoed in 2011! Door de aswolk spande het er 

nog even om of Alejandra weer veilig huiswaarts 

kon vliegen, maar dat liep gelukkig met een sisser 

af. We troffen het enorm met het weer, hadden zelfs 

een zeer zonnige zaterdag. Alle aangeboden 

paarden zijn goedgekeurd. 

Hieronder treft u een lijst met alle goedgekeurde 

paarden aan. 

APTO keuring 2010 

APTO gekeurde paarden in 2010 
1. PERLITA V  P.BAKX 

2. QUERIDA XLIX  P.BAKX 

3. GUERRERO 7  F.V.KASTEREN 

4. DORADA XLIV  F.V.KASTEREN 

5. KAZAN XXIII  F.V.KASTEREN 

6. DIVINO YM  F.V.KASTEREN 

7. GITANA CXCII  SANTEN A.M. 

8. SOLIDAGO DU BEL AIR N.RICHARD 

9. TEJO XVIII  N.RICHARD 

10. ARTISTA LB  D. V. D. BOGAART 

11. VOLADORA XXX  C. COX 

12. JARANERO LXXXI DIRKX 

13. INGENIOSO LXIII  DIRKX 

14. KERENCIA WH  M.DONDERS 

15. BOLERO CCXL  P.DRIESSEN 

16. KEDRA WH  W.V.POPPEL 

17. JABATA WH  W.V.POPPEL 

18. KOLOSO WH  W.V.POPPEL 
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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 

 

  

19. TOSCA XX  A.SCHOUTEN 

20. NEBRA III  H. BERGHUIS  

21. NORMA VI  H. BERGHUIS  

22. CHAMBAO V  N.SMIT 

23. BONITO LXX  N.SMIT 

24. ORIUNDO VG III  M. V.LIN   

25. RAMON   I. BRANDENBURG  

26. GUSTAVA  H. WESTENDORP   

27. YACO VII  H.M. KETELAAR  

28. CHAOTICA DE LA LUZ C.DE KEIJZER 

29. PAVLOVA  M.VERSELEWEL 

30. CHA CHA CHA  G.RAIMOND 

31. SORPRESA XXXV  G.RAIMOND 

32. JEREZANA MAYNOU C.V.BEVEREN 

33. ICARA WH  W.V.POPPEL   

34. PRIMEARAS  E.SNOEK 

35. PIONERA SE  C.AKKERMANS 

36. JALEOSO AJA  N.V.D.HAM 
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Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft 

in de bestuursvergadering van 3 juni jongstleden 

diverse onderwerpen besproken en besluiten 

genomen. Een aantal van deze besluiten willen we 

u niet onthouden omdat wij het van groot belang 

achten. Spanje loopt op kop wat betreft de I&R.

Hoe belangrijk dat is blijkt wel uit onderstaande: 

 

Diergezondheid en I&RDiergezondheid en I&RDiergezondheid en I&RDiergezondheid en I&R    (identificatie en (identificatie en (identificatie en (identificatie en 

registregistregistregistratie)ratie)ratie)ratie) 

De dreiging van uiterst besmettelijke dierziekten 

komt steeds dichterbij. De ziekten die in dit kader 

nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse 

Paardenpest (APP), Infectieuze Anaemie (EIA) en 

West Nile virus (WNV); allemaal ziekten die 

worden overgebracht door vectoren. Deze 

vectoren verplaatsen zich door de 

klimaatverandering de laatste jaren steeds verder 

naar het noorden. De hier benoemde ziekten 

komen uitgebreid aan bod in het Plan van Aanpak 

Diergezondheid.  

Voor wat betreft West Nile Virus (WNV) adviseert 

de Groep Geneeskunde Paard (GGP) dat vaccinatie 

wordt aanbevolen voor paarden die internationaal 

reizen (vooral naar WNV risico gebieden) en 

paarden binnen Nederland waarvoor de eigenaar 

Identificatie en diergezondheidIdentificatie en diergezondheidIdentificatie en diergezondheidIdentificatie en diergezondheid 

Spaanse dierenarts Alejandra Gomez    
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het risico op besmetting zoveel mogelijk wil 

uitsluiten. Er is momenteel geen algemeen 

geldend advies om alle paarden tegen WNV te 

vaccineren. 

De SRP is nog altijd in gesprek met het Ministerie 

van LNV over de invulling van I&R. De toenemende 

dreiging van hier boven genoemde besmettelijke 

en veelal dodelijke dierziekten maakt de 

noodzaak voor een dergelijk systeem groter en 

uitermate actueel. De woordvoerders van de 

veterinairen in Nederland geven aan dat het 

preventief vaccineren en registreren van 

vaccinaties een belangrijk wapen is in de aanpak 

van deze ziekten, maar alleen goed mogelijk is als 

er een goed I&R systeem aan ten grondslag ligt. 

We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

Huishoudelijke mededelingHuishoudelijke mededelingHuishoudelijke mededelingHuishoudelijke mededeling::::   
 

Wij ontvangen veel post met documenten zoals 

Cartas en  veuleninschrijfformulieren zonder 

retour adres. Mocht het postadres onverhoopt 

onbestelbaar zijn ( om welke reden dan ook) kan 

TNT post niet retour sturen. Wij adviseren u dus 

om altijd uw eigen retouradres op de achterzijde

van de enveloppe te vermelden. 

Alle aanvraagformulieren en het allerlaatste 

nieuws vind u op onze website: 

www.pre-stamboek.nl 

 

 

 

 

Het nemen van bloed voor DNA 
registratie 



 

  

Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010Campeonato PRE 2010    
 
Op 24, 25 & 26 september 2010 is weer het tijd voor 

de 10e Nationale Premiekeuring van de Pura Raza 

Española, het Campeonato PRE 2010het Campeonato PRE 2010het Campeonato PRE 2010het Campeonato PRE 2010.  

Voor de deelnemers zal de toelating plaatsvinden op 

vrijdag 24 september. De mooiste PRE's zijn op 

zaterdag en zondag, 25 en 26 september, te zien in 

het Nederlands Hippisch Centrum Sunrise Stables in 

Assen. Inmiddels dit evenement uitgegroeid tot een 

internationaal hippisch hoogtepunt voor elke PRE 

liefhebber. Deelnemende hengsten, merries en 

veulens uit Nederland, Spanje, Duitsland, België en 

Frankrijk worden beoordeeld op hun uiterlijke 

schoonheid en bewegingskwaliteiten door een 

officiële Spaanse jury. 

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 

zijn de hengsten en merries vanaf 4 jaar ook onder 

zadel te zien in een dressuurproef. 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. 

Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn tijdens ons Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn tijdens ons Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn tijdens ons Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn tijdens ons 

evenement met een stand.evenement met een stand.evenement met een stand.evenement met een stand. Het Campeonato PRE is de 

ideale omgeving om naamsbekendheid te vergaren 

onder nieuwe klanten en met uw producten de sfeer 

te benadrukken in het gezellige Spaanse strodorp. 

Het publiek is niet alleen vol passie van de PRE maar 

ook van Spanje en alles wat daaraan gerelateerd is. 

Tijdens het Campeonato PRE kunt u uw producten 

aanbieden middels een stand (marktkraam van 2 

meter) of een ruimte van 3x3 meter. 

Inschrijfformulieren vindt u op onze website. 

Tevens brengen wij graag onder de aandacht dat het Tevens brengen wij graag onder de aandacht dat het Tevens brengen wij graag onder de aandacht dat het Tevens brengen wij graag onder de aandacht dat het 

mogelijk is om ons evenement te sponsoren!mogelijk is om ons evenement te sponsoren!mogelijk is om ons evenement te sponsoren!mogelijk is om ons evenement te sponsoren!    

Het organiseren van een dergelijke sfeervolle en 

internationale show met cachet en zulke grote 
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paardenaantallen is erg kostbaar. Uw steun is 

ontzettend belangrijk voor ons zodat wij het 

evenement en het ras extra onder de aandacht kunnen 

brengen bij een groot publiek. Daarom willen wij u 

vragen of u ons wilt sponsoren. Alle donaties, groot of 

klein, zijn van harte welkom. 

Wij bieden u naamsverbinding aan een fantastisch 

paard en de paardensport. Uitbreiding van 

naamsbekendheid, zoals vermelding op onze website, 

verbinden van uw bedrijfsnaam aan de secties. Maar 

ook plaatsing van reclame-uitingen zoals banners en 

flyers. Uw (bedrijfs)naam wordt niet alleen gezien door 

de deelnemers, maar ook door toeschouwers en 

recreanten. Wij hebben ervoor gekozen om kant- en 

klare sponsor pakketten aan te bieden, maar uiteraard 

zijn ander verzoeken bespreekbaar. 

Is uw interesse gewekt? Bekijk onze website met alle 

sponsormogelijkheden! 

Wij hopen u ook te mogen begroeten in Assen! 

Uitgebreide informatie over deelname, standhuur en 

sponsoring vind u op onze website. Daar treft u ook  

de reglementen, routebeschrijvingen, overnachting-

mogelijkheden aan. www.pre-stamboek.nl 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onlangs hebben de leden van de Vereniging van het 

Spaanse paard een uitnodiging ontvangen voor een

ledendag. Hierbij informeren wij u ook over dit 

leuke initiatief.  

 

Deze ledendag wordt gehouden op 4 juli 20104 juli 20104 juli 20104 juli 2010 op 

stal El Paradiso, Steenbeekweg 1 in Lunteren.  Als 

verenigingslid hebt u de mogelijkheid om gratisgratisgratisgratis

deel te nemen aan een clinic naar keuze.  

 

Mede dankzij de inzet van andere leden biedt de 

vereniging u het volgende programma aan.  

 

• Hanneke Reitsma- Lange teugel 

• Marc Roelen -Alta Escuela / Doma Vaquera 

• Monya Erb- Dubbele longe 

• Ellen schuthof- Klassieke wedstrijddressuur  

( Piaffe, passage en Spaanse pas). 

• Evaline de Gruyter- Doma Clasíca / Alta 

Escuela 

• Mieke Hylkema- Doma Vaquera en Garrocha 

• Natalie Tjalling-working equitation  (incl. 

hindernisbaan)                      

 

Tevens is er een voorbrengclinic die verzorgd wordt

door de Woeste Hoeve. Sonja Mooij geeft een 

demonstratie in het correct toiletteren van een PRE 

merrie. Aansluitend demonstreert Wim van Poppel 

één van zijn hengsten tijdens een workshop 

voorbrengen; Hoe presenteer je een PRE op de 

keuring, Wat moet je doen, en waar let men op?  

Als Nederlands grootste fokker en winnaar van vele 

prijzen kent hij de kneepjes van het vak als geen 

ander en geeft belangrijke tips. 

 

Een volgend onderdeel waarvoor leden zich kunnen

inschrijven is een korte demonstratie van zichzelf

en zijn/haar paard. Zij kunnen laten zien waarmee 

zij de vereniging eventueel kunnen steunen op een 

evenement. Er zijn jaarlijks een aantal gelegenheden 

waarbij de Spaanse paarden worden gepresenteerd 

en uitgenodigd.  

 

Naast deze activiteiten heeft de vereniging

ruitersportzaak Hipica uitgenodigd met veel mooie 

Spaanse ruitersportartikelen en Eurocenter komt met 

een mooie selectie paarden- en rijkunstige boeken, 

dus de huishoudknip kan mee. Ook aan de inwendige

mens is gedacht en er kan gegeten en gedronken 

worden. 

 

Ondanks dat het eenOndanks dat het eenOndanks dat het eenOndanks dat het een    ledendag is, zijn ook nietledendag is, zijn ook nietledendag is, zijn ook nietledendag is, zijn ook niet----leden leden leden leden 

die interesse hebben in het Spaanse paard welkom. die interesse hebben in het Spaanse paard welkom. die interesse hebben in het Spaanse paard welkom. die interesse hebben in het Spaanse paard welkom. 

Leden krijgen gratis entree, niet-leden betalen 5,-

Euro p.p. (bij aanmelding lidmaatschap wordt de 5,-

verrekend en is entree eveneens gratis). 

 

Alle aanmeldingen voor de clinics dienen gedaan te 

worden bij Verenigingbestuurslid Miranda van de 

Vooren. E-mail: info@prelionestate.nl Voor alle 

deelnames met paarden geldt dat de paarden ingeënt, 

ontwormd en verzekerd dienen te zijn (WA-

verzekering). Kopie hiervan EN het paspoort 

meenemen want het wordt gecontroleerd. 

  

De vereniging kijkt uit naar uw komst op 4 juli! 

 

Meer informatie vind u op de website: 

www.andalusier-vereniging.nl 

Meer informatie: Ellen Schuthof  

Activiteitencommissie T: 0613442575 

 

Ledendag vereniging van het Spaanse paard 
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Elke verkoper hoort een Carta de Titularidad 

(eigendomsbewijs) te kunnen overleggen van het 

betreffende paard. Slechts in enkele uitzonderlijke 

gevallen heeft een paard geen Carta de Titularidad. Wij 

raden u met klem aan om vóór vóór vóór vóór aankoop gedegen 

onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van 

de papieren.   

 

Er worden namelijk nog steeds paarden verhandeld 

waarvan de verkopende partij beweert of denkt dat het 

paard geen Carta de Titularidad heeft. Soms wordt ook de 

belofte gedaan dat deze nog  nagestuurd zal worden.  Wij 

willen u er met klem op wijzen dat in veel van deze 

gevallen (vaak tussenhandelaren) de  verkopende partij  

de Carta niet heeft, of niet op zijn/haar naam heeft gezet. 

Daarnaast willen we u erop wijzen dat in geval van 

diefstal van het paard er ook geen Carta de Titularidad 

voorhanden is. 

 

Wij willen u er met klem op wijzen dat -indien een paard 

wel een Carta de Titularidad heeft, maar de verkopende 

partij u deze niet kan overhandigen ( om welke reden dan 

ook ) u het paard NOOIT op uw naam kunt overschrijven!! 

Het paard zal nooit officieel van u zijn en daardoor kunt u 

geen gebruik maken  van stamboekdiensten zoals de 

Apto keuringen, dekbewijs aanvragen, maar ook 

deelname aan premiekeuringen is niet mogelijk.  

 

Op de voorzijde van de Carta de Titularidad staat de 

naam van de rechtmatige eigenaar en alleen deze 

persoon kan tekenen voor verkoop op de achterzijde. 

Zolang deze persoon niet getekend heeft, is het paard 

nog officieel van hem/haar. Koop dusKoop dusKoop dusKoop dus    nooit een paard nooit een paard nooit een paard nooit een paard 

voordat u er zeker van bent dat de Cartavoordat u er zeker van bent dat de Cartavoordat u er zeker van bent dat de Cartavoordat u er zeker van bent dat de Carta    ----    in alle in alle in alle in alle 

juistheid ingevuldjuistheid ingevuldjuistheid ingevuldjuistheid ingevuld----    aan u overhandigd wordtaan u overhandigd wordtaan u overhandigd wordtaan u overhandigd wordt.... 

Voor meer informatie over de papieren kunt u altijd 

bellen of mailen naar de penningmeester of het 

secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

Zelfs hij was er moe van… 

Het belang van de carta Titularidad 

 

 


