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In deze extra ingelaste nieuwsbrief vragen wij uw

aandacht voor een tweetal dringende zaken. Een 

aantal dagen geleden ontvingen wij onderstaande 

berichtgeving van ANCCE. Wij willen u niet 

onthouden van deze belangrijke informatie: 

Het paard Marcador en al zijn Het paard Marcador en al zijn Het paard Marcador en al zijn Het paard Marcador en al zijn 

nakomelingennakomelingennakomelingennakomelingen    worden heden uit het worden heden uit het worden heden uit het worden heden uit het 

stamboek verwijderd.stamboek verwijderd.stamboek verwijderd.stamboek verwijderd.     

Deze beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor 

de eigenaren van nakomelingen van Marcador. Dit 

paard heeft 95 nakomelingen waarvan vastgesteld is 

dat er een aantal in Nederland en Belgie verblijven. 

Indien u in het bezit bent van zo`n nakomeling 

of voornemens heeft tot aankoop raden wij u 

dringend doch vriendelijk aan om eerst contact 

op te nemen met het stamboek. 

Bericht van ANCCE: Bericht van ANCCE: Bericht van ANCCE: Bericht van ANCCE:   

REMOVAL OF ALL OFFSPRING BY MARCADOR -

lunes, 04 de octubre de 2010  

 

Dear Member: 

 

The ANCCE Executive Committee, at its July 29th 

meeting (2010), agreed to proceed to the 

suspension of all registrations in the Purebred 

Spanish Horse Stud Book under the name of 

MARCADOR as well as all of his descendants.  

This decision was reached at the proposal of the 

Stud Book Management Committee as the result of 

the informative and inspection dossier to verify the 

true identity of the horse Marcador, as processed by 

the said body.  This measure was undertaken after 

having informed the Ministry of the Environment, 

Rural and Marine Affairs’ General Directorate for 

Agricultural and Breeding Resources this past 17th 
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of August, upon having surpassed the deadline of 

one (1) month since the said  notification, and to 

which there was no formal opposition to the 

agreement. 

 

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/stamboekzaken: 

 penningmeester@pre-stamboek.nl 

Manon van Lin, algemeen bestuurslid: 

m.v.lin@pre-stamboek.nl 

Luc Jans, algemeen bestuurslid; 

 l.jans@pre-stamboek.nl 
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Het is al weer bijna februari, alhoewel het nog 
erg koud en winters aandoet lijkt de lente 
stilletjes aan toch op komst. We kunnen namelijk 
binnenkort de eerste veulens van 2011 
verwachten. Zaak om u nu alvast op de hoogte 
te brengen van de nieuwe EU regelgeving inzake 
identificatie en registratie: 
 
Conform artikel 5 paragraaf 6 van reglement nr. 
504/2008 van de Europese Unie (commissie 
datum 6 juni 2008) moeten alle paarden altijd in 
bezit zijn van een paspoort (identificatie 
document) binnen 6 maanden na geboorte en 
bovendien altijd vóór 31 december van het 
geboorte jaar. 
 
Het hele traject vanaf aanmelding tot aan de 
daadwerkelijke afgifte van een paspoort neemt 
enige tijd in beslag. Denk aan het chippen, 
bloedafname, vaststelling DNA in het Spaanse 
laboratorium en de administratieve afwikkeling 
daarvan. Maar ook het maken van het paspoort 
en het invoeren van de gegevens in de database. 
 
Het is daarom van groot belang dat u het 

veulen binnen 15 dagen na geboorte bij ons 

aanmeld middels het dek/geboortebewijs 

(welke u van de hengstenhouder heeft 

ontvangen). 
 
Vanaf 2011:  

 

Indien deze procedure buiten de gestelde 

deadline moet plaatsvinden wordt er door 

ANCCE een boete berekend.  
 
Deze boete is nodig om de extra inzet van ANCCE 
te vergoeden zodat zij alsnog aan de gestelde 
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deadline van de Europese Unie kunnen voldoen. 
De hoogte van deze boete is nog niet vastgelegd, 
zodra wij deze informatie tot onze beschikking 
hebben brengen wij u daarvan op de hoogte.  
 
Wij adviseren u vriendelijk doch dringend 

om de geboortemelding van uw PRE veulen

binnen de gestelde termijn van 15 dagen te 

doen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

• 27 maart Barokke wedstrijd 27 maart Barokke wedstrijd 27 maart Barokke wedstrijd 27 maart Barokke wedstrijd     

Manege de Fruithof in Heteren.  

Wedstrijd met een starters klasse (geen 

startkaart vereist). Je kunt 2 proeven rijden. 

Inschrijven kan bij Christel Berghuis: 

berghuis-h@hetnet.nl  

 

• 17 april Hengstenshow17 april Hengstenshow17 april Hengstenshow17 april Hengstenshow    

Finca la Ventilla te Berlicum.  

Meer informatie en deelname voorwaarden 

volgen zo spoedig mogelijk. 

 

• 21 en 22 mei APTO keuring21 en 22 mei APTO keuring21 en 22 mei APTO keuring21 en 22 mei APTO keuring    

Op verschillende locaties door het gehele 

land worden jongen paarden vanaf 3 jaar 

gekeurd om opgenomen te worden in het 

stamboek als goedgekeurde dekhengst of 

fokmerrie. 

 

 


