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Premiekeuring 2015  

De premiekeuring wordt gehouden 19 en 20 september bij Manege 
Meulendijks, Strabrechtseheideweg 6, 5591TZ Heeze.  

Voor diegene die nieuw zijn onder u: deze premiekeuring wordt een-
maal per jaar gehouden waarbij gekeurd wordt volgens de regels van 
ANCCE, ons moederstamboek in Sevilla, Spanje.  

Twee juryleden van ANCCE beoordelen de deelnemende paarden op 
bouw, raskenmerken en beweging. De paarden worden aan de hand 
voorgesteld en volwassen hengsten ook onder het zadel. Volwassen 
merries moeten niet, maar mogen ook onder het zadel worden voor-
gesteld. Deze  premiekeuring maakt onderdeel uit van het fokpro-
gramma van de PRE. 

Wij zijn blij te kunnen melden dat we volgeboekt zijn met paarden uit 
Nederland, België en Duitsland.  

Er zullen zelfs 2 Cobra’s meedoen met deze wedstrijd (zie foto).  

Dit is tamelijk uniek en we nodigen u dan ook van harte uit om naar 
dit gezellige evenement te komen kijken. De toegang is gratis en er is 
een gezellig strodorp. Tijdens de lunchpauzes zijn er demo’s    met 
Spaanse paarden.                      

 

Uw foto op canvas of als poster ?   

Altijd al een poster willen hebben van uw eigen paard, hond, man  
en/of kinderen? Dan heeft u nu de kans!  

Op de PK 2015 zal één van onze sponsors, BouwXP, een stand hebben 
waar een professionele grootformaat fotoprinter van Canon zal staan. 
BouwXP stelt namens de organisatie gratis een foto op A2 formaat ter 
beschikking van iedere kampioen, welke geprint zal worden op een 
prachige kwaliteit Satin Photo Paper. Deze foto zal gemaakt worden 
door onze fotograaf. Nadat de kampioenen bekend zijn, worden deze 
foto’s meteen professioneel voor u afgedrukt zodat u deze foto met-
een mee naar huis kunt nemen ! 

U kunt  ook zelf gebruik maken van deze service van BouwXP. Indien u 
een goede kwaliteit foto aanlevert in de stand (op CD, USB, SD-kaart)
of u levert deze  vooraf  per e-mail aan bestel@bouwxp.nl  dan zal 
BouwXP de foto voor u tijdens de premiekeuring in hun stand afdruk-
ken op bijvoorbeeld de onderstaande media en afmetingen: 
 
Satin Photo Paper        Afmeting A2 (420mm x 594mm)       € 15,00 
Satin Photo Paper        Afmeting A1 (594mm x 841mm)       € 20,00 
Satin Photo Paper        Afmeting A0 (841mm x 1189mm)     € 35,00 
Canvas                           Afmeting A2 (420mm x 594mm)        € 15,00 
Canvas                           Afmeting A1 (594mm x 841mm)        € 20,00 
Canvas                           Afmeting A0 (841mm x 1189mm)      € 35,00 
 
Andere formaten of media afdrukken is mogelijk in overleg. 
Het maakt niet uit wat u wilt laten afdrukken. Het kan bijvoorbeeld 
een foto van een paard, huisdier, vakantie of familie zijn.  
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 PRE handel in Nederland 

We kunnen het zo vaak vertellen als wij willen, maar niets 
schijnt te helpen. 

We worden steeds  weer gebeld met de vraag of men niet 
toch dat paard kan kopen waar geen carta de titularidad of 
een paspoort bijzit. Of – nog erger – of we even een nieuw 
paspoort en-of een nieuwe carta kunnen afgeven voor een 
net gekocht paard. Er was namelijk door de verkoper verteld 
dat een nieuw paspoort en/of carta de titularidad heel ge-
makkelijk via het stamboek verkrijgbaar was. 

                                                                                                         
Wij krijgen als stamboek berichten dat er paarden door han-
delaren aangeboden worden voor gemiddeld zo’n  € 1500.-- 
Zonder carta de titularidad, of wel een carta, maar geen pas-
poort of de carta is niet ondertekend door de eigenaar (let 
op: de verkoper is niet altijd degene die bij het stamboek als 
eigenaar geregistreerd staat).  
 
Door de verkoper/handelaar worden hier allerlei redenen 
voor opgegeven. Bijvoorbeeld dat het paard net uit Spanje of 
Portugal komt en de paspoorten kwijtgeraakt zijn tijdens het 
transport, een uitgebroken brand, de paspoorten liggen in 
bewaring, de carta wordt nagestuurd etc.. Over het alge-
meen komt het vermiste paspoort niet meer boven water en 
wordt de carta de titularidad ook niet nagestuurd. Zelfs niet 
na veel toezeggingen. 
                                                                                                         
Ook worden wij gebeld door eigenaren die een paard naar de 
slacht hebben verkocht en  naderhand gevraagd worden om 
de carta,  omdat het paard ter verkoop aangeboden wordt.  
Wat ook voorkomt, is dat het paard een paspoort van een 
ander paard heeft. Zo bleek recent een Spaans paard het 
paspoort van een Nederlandse shetlander te hebben.  

 

De carta de titularidad is het formele eigendomsbewijs van 
een PRE die in het stamboek ingeschreven staat. Deze carta 
heeft u nodig om uw nieuwe paard te laten overschrijven op 
uw naam, zodat u – na aankoop – ook formeel eigenaar bent 
van het paard. Is de carta en/of het paspoort zoek, dan kan 
uitsluitend de formele eigenaar (zoals geregistreerd bij het 
stamboek) een nieuwe carta aanvragen.  Als nieuwe eige-
naar kunt u dus geen nieuwe carta en/of paspoort aanvragen 
voordat het paard formeel bij het stamboek op uw naam is 
overgeschreven. En dat gaat niet zonder ondertekende carta 
de titularidad en paspoort.  

 Dus: laat u niets wijsmaken over paspoort en carta de titula-
ridad alstublieft, want dan koopt u voor €1500,-- ellende. Of 
voor veel meer geld een PRE paard met stamboekpapieren 
waarvan – achteraf – de papieren waardeloos blijken te zijn. 

Uiteraard geldt altijd bij aankoop van een paard dat het ver-
standig is om het paard door een dierenarts te laten keuren 
alvorens het paard te kopen. Dit kan veel ellende achteraf 
voorkomen. 

Indien u vragen heeft, mail of bel ons dan.! 

 Berichten van het moederstamboek (LGANCCE) 

Vooraf is het van belang om te melden dat de tarieven voor 
stamboekdiensten (overschrijving paard, inschrijving veulen en 
dergelijke) vrijwel volledig door het moederstamboek LGANC-
CE in Spanje bepaald worden. Het PRE Stamboek Nederland is 
als dochterstamboek feitelijk een soort administratief door-
geefluik. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers en op de 
tarieven uit Spanje zit een kleine opslag om de kantoorkosten, 
verzendkosten en dergelijk te kunnen betalen.  

(Mogelijk heeft u onderstaande informatie al via een engels- 
talige mail van LG ANCCE ontvangen.) 

Het is mogelijk om de naam van een PRE te laten veranderen in 
het stamboek. In dat geval wordt ook in het paspoort en op de 
carta de titularidad de naam van het betreffende paard gewij-
zigd. De kosten van deze naamsverandering  zijn voor  de fok-
ker van het paard € 120. Bent u niet de fokker van het paard 
maar wel de eigenaar dan wordt een tarief van €1000.- bere-
kend door LGAncce.   

LGANCCE  geeft  korting op de inschrijving van veulens en op 
de Apto keuring. De korting geldt echter alleen als u volwaardig 
lid bent van ANCCE.  ANCCE is de Spaanse fokkersvereniging 
van PRE’s.  LGANCCE is onderdeel hiervan en heeft het stam-
boek in beheer van de Spaanse overheid. Registratie bij het 
PRE Stamboek als eigenaar of fokker van PRE’s betekent niet 
dat u daarmee lid bent van ANCCE. U kunt desgewenst recht-
streeks lid worden van ANCCE en aan lidmaatschap is uiteraard 
jaarlijkse contributie verbonden. Om gebruik te maken van 
stamboekdiensten, is het niet nodig om lid te worden.  

Het nieuwe tarief voor het inschrijven van een veulen is €145.--
Volwaardige leden van ANCCE betalen €120.-- Het tarief voor 
de Apto keuring is verhoogd naar €150.-- en volwaardige     
ANCCE leden betalen €140. 

 Er is al geopperd dat deze kortingen in strijd zouden zijn met 
de Europese regelgeving, omdat een stamboekdienst niet ge-
linkt mag worden aan lidmaatschap. Dit is echter niet het ge-
val.    

Een vereniging mag gerust zijn leden een financiële bijdrage 
geven voor diensten die leden moeten betalen. Je kunt immers 
ook de stamboekdienst zonder lidmaatschap krijgen, alleen 
dan voor de normale, vastgestelde prijs. 

 

Aanvragen bij het stamboek. 

Graag verzoeken wij u nogmaals uw aanvragen duidelijk én 
volledig in te vullen. Het komt vaak voor dat wij de e-mail 
adressen niet goed kunnen lezen, formulieren half zijn inge-
vuld, of er vergeten wordt te ondertekenen en dan in het bij-
zonder de achterkant van de carta de titularidad. Dit geeft on-
nodig extra werk en extra verzendkosten. 


