
 

Het bestuur van het PRE stamboek heeft de 

afgelopen maanden niet stilgezeten! Inmiddels zijn 

de eerste vergaderingen met de Raad van Advies 

een feit! Ook de Raad heeft zichzelf gevonden in de 

rol die zij vervullen en behartigt de belangen van de 

PRE fokkers in Nederland vol overgave. Tevens 

zitten er een aantal leuke bezigheden voor het 

aankomende jaar in de pen. Later in deze 

nieuwsbrief hierover meer. Waar wij misschien nog 

wel het meest blij mee zijn, is de zeer welkome 

aanvulling van ons bestuur! Maar liefst twee nieuwe 

bestuursleden hebben zich aangediend en beiden  

zijn geïnstalleerd als algemeen bestuurslid  na het 

positieve advies van onze raad. Wij heten Manon van 

Lin en Luc Jans van harte welkom binnen onze club 

en zien een gezellige maar bovenal constructieve 

samenwerking met hen graag tegemoet! Verderop in 

deze nieuwsbrief stellen beiden bestuursleden zich 

aan U voor. 

Rest ons URest ons URest ons URest ons U    allen hele fijne kerstdagen te wensen en allen hele fijne kerstdagen te wensen en allen hele fijne kerstdagen te wensen en allen hele fijne kerstdagen te wensen en 

alle goeds voor het nieuwe jaar!alle goeds voor het nieuwe jaar!alle goeds voor het nieuwe jaar!alle goeds voor het nieuwe jaar!    

********************************************************************************************************************************************************************************************************************    

Nieuws van het bestuur 

Veulenhandel uit Spanje 
De afgelopen periode werden er met grote 

regelmaat (goedkopere) veulens te koop 

aangeboden door een handelaar. Deze veulens 

worden meestal door een (zelfde) opkoper 

gekocht in Spanje en direct na het spenen naar 

Nederland vervoerd.  

 

De veuleninschrijving in het PRE stamboekregister 

is in deze gevallen nog niet gedaan. Het veulen 

wordt doorverkocht met een correct ingevuld en 

ondertekend dek/geboorte bewijs voor verkoop 

(dus incl. handtekening onderaan het kopje: 

“diligencia de venta”).   

 

 

In dit nummerIn dit nummerIn dit nummerIn dit nummer    

Nieuws van het bestuur 1 

Veulenhandel uit Spanje 1 

Post uit België 2 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 3 

Hengstenboek 4 

Donateur worden van het stamboek 4 

Adverteren op de stamboekwebsite 5 

Hengstenshow te Berlicum 5 

Barokke wedstrijd te Heteren 5 

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 

Onze ervaring leert dat er in deze gevallen geen 

bloed/DNA profiel van de moedermerrie aanwezig 

is in de databank van het stamboek. Soms is de 

merrie ook niet meer benaderbaar voor 

bloedafname. Denk bijvoorbeeld aan verkoop of 

overlijden van de merrie, of indien er geen 

medewerking is van de (nieuwe)eigenaar om dit 

DNA profiel alsnog vast te laten leggen. In dat geval 

kan er dus geen ouderschaps (DNA) match gedaan 

worden en kan dit veulen nooit ingeschreven 

worden in het stamboek als zijnde raszuiver PRE.   

 

Wij adviseren u om vóór aankoop eerst navraag te 

doen bij het stamboek! 
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De NBF-PRE heeft afgelopen zomer de eerste TRC TRC TRC TRC 

(Tribunal de Reproductor Calificado)(Tribunal de Reproductor Calificado)(Tribunal de Reproductor Calificado)(Tribunal de Reproductor Calificado) buiten Spanje 

in Europa georganiseerd, en heeft daartoe zowel 

Duitsland als Nederland uitgenodigd.  Deze TRC 

werd op 20 juli gehouden met elf kandidaat-

paarden die werden voorgesteld aan een jury die 

bestond uit Manuel NAZ RUBIO en Vicente JODAR 

FERNANDEZ voor wat betreft de Morfologie, en uit 

Jorge CONDE LAZADO voor de bereden proef. Deze 

juryleden zijn aangewezen door het Reglement van 

het lopend jaar. 

 

Ter herinnering, een P.R.E.-paard kan de 

kwalificatie « Reproductor Calificado » verkrijgen 

nadat hij met goed gevolg verschillende proeven 

heeft doorlopen. Deze bestaan uit een grondig 

morfologisch onderzoek waarbij 130 punten 

worden meegenomen van het paard, dat aan de 

hand in de drie gangen en op stand wordt

voorgesteld, uit een bereden proef waarbij 40 

verschillende punten worden beoordeeld, uit 

klinische onderzoeken betreffende het 

voortplantingsorgaan, en tenslotte uit een 

röntgenonderzoek dat de eventuele aanwezigheid 

van O.C.D. moet uitsluiten. Er zijn drie paarden 

geslaagd voor deze zeer selectieve proeven.  Wij 

benadrukken hierbij dat er slechts ongeveer 500 

“calificados” wereldwijd zijn. 

 

Eén van de drie is MACHICCOMACHICCOMACHICCOMACHICCO van eigenaresse 

NadiaNadiaNadiaNadia    JOOSEN.JOOSEN.JOOSEN.JOOSEN. Het paard is in Nederland geboren 

bij de Ganaderia J. Viet. Zijn grootvader van 

moederskant, INVASOR III, was meerdere keren 

kampioen bij morfologische wedstrijden. Hij was 

Post uit BelgiëPost uit BelgiëPost uit BelgiëPost uit België 

Machicco, eigendom van Nadia Joosen    
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een zoon van EVENTO, het eerste P.R.E.-paard ooit 

dat aan de Olympische Spelen deelnam (Atlanta). 

Evento op zijn beurt was een zoon van LEVITON die 

bekend staat als één van de beroemdste hengsten 

van Spanje en die meer kampioenen heeft 

voortgebracht dan welke andere hengst ook in zijn 

tijd (hij is in 1999 overleden).  Men kan dus 

veronderstellen dat MACHICCO de genen van zijn 

beroemde achter- en achter-achter-grootvader met 

zich meedraagt! 

 

Vervolgens werden ook tot Calificado benoemd: 

ARMAS ZUJAR ARMAS ZUJAR ARMAS ZUJAR ARMAS ZUJAR en    ALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXI, die beide eigendom 

zijn van de Yeguada ALEGRIAYeguada ALEGRIAYeguada ALEGRIAYeguada ALEGRIA van Daphné en Peter Daphné en Peter Daphné en Peter Daphné en Peter 

Van OekelVan OekelVan OekelVan Oekel in Wemmel. ALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXI heeft al vele 

fantastische resultaten behaald ! Om er maar een 

paar te noemen : C.D.N. Duisburg-Inter I- 64,15 %, 

C.D.N. Gèves-Inter II 60,50 % 1ste, Dressage Place-

Inter I, 66%, 1ste.  Hij was tevens Kampioen van 

België MCI in 2007 en 2009 in de Kür op St. 

Georges niveau, evenals Vice-Kampioen van het Ras 

en Functionaliteits-Kampioen bij de Internationale 

Morfologische Wedstrijd van België in 2004. Wat 

ARMAS ZUJARARMAS ZUJARARMAS ZUJARARMAS ZUJAR betreft, hij is de halfbroer van ARMAS 

TARUGO, de absolute Functionaliteits-Kampioen bij 

alle wedstrijden waar hij in 2007 werd voorgesteld, 

waaronder de Sicab, en, in 2009, Kampioen van het 

Ras, van de Functionaliteit en van de Beste Gangen.  

Beschikken ze over dezelfde familietrekjes ? Een 

groot succes voor de familie VAN OEKEL die dus 

twee van de slechts 500 Calificado paarden 

wereldwijd in hun bezit heeft ! 

 

 

 

 
ALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXIALEGRE LXI 



 

  

Nieuwe bNieuwe bNieuwe bNieuwe bestuursleden stellen zich voorestuursleden stellen zich voorestuursleden stellen zich voorestuursleden stellen zich voor…………    
 
“Paard der Koningen, Koning der Paarden”, zoiets 

moet je toch aanspreken… 

 

Wij zijn Manon van LinManon van LinManon van LinManon van Lin en Luc JansLuc JansLuc JansLuc Jans, sinds kort 

bestuursleden van het PRE Stamboek Nederland. 

Onze liefde voor het ras is ontstaan vanuit de 

zoektocht naar een nieuwe uitdaging binnen de 

dressuursport.  Een imponerende barokke hengst 

met veel uitstraling en prachtige lange manen trok 

onze aandacht, het bleek een PRE, een voor ons 

onbekend ras. We zijn gaan kijken en dit was onze 

eerste kennismaking met deze nobele Spaanse 

paarden. Wat een ervaring! 

 

Na onze jarenlange ervaring in het hebben van een 

Hippisch Centrum en onze passie voor paarden zijn 

wij sinds kort een sportstal begonnen, genaamd 

Yeguada La Pasion. Hier is de hoofdactiviteit het 

trainen van paarden en het geven van instructie en 

begeleiding voor ruiters. Daarnaast hebben wij, voor 

de dressuursport, een aantal APTO goedgekeurde 

hengsten die wij ook ter dekking stellen. Verder doen 

wij aan in- en verkoop van paarden, voornamelijk 

gericht op het  Spaanse paardenras PRE. 

 

De PRE wat een geweldig ras, nog niet bekend 

in Nederland, althans wij zagen ze nog niet veel. 

Toen we ons meer gingen verdiepen bleek het 

een geweldig ras te zijn, met een nog veel 

mooiere geschiedenis… 
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Zoals u kunt lezen kwamen wij dan ook geregeld in 

contact met het PRE Stamboek en merkte al snel hoe 

belangrijk deze stichting voor het ras is. Juist vanuit 

onze achtergrond zijn wij er voorstander van om de 

PRE meer te gaan promoten in Nederland, als ras 

zijnde, maar zeker ook als een paard dat goed kan 

meedraaien in de hoge dressuur. Wij vinden het dan 

ook van belang dat de juiste PRE’s naar Nederland 

komen en dat zaken als paspoort en Carta de 

Titularidad in orde zijn. Een duidelijke registratie van 

de PRE draagt bij aan de bekendheid van het ras, 

zowel- in als buiten de sport.   

Vanuit onze deelname in het bestuur willen wij, 

tezamen met de overige bestuursleden, zorg dragen 

voor de kwaliteit van de stamboekactiviteiten.  

Een goed functionerend orgaan als zijnde het 

dochterstamboek van ANCCE vergt veel inspanning en 

tijd. Echter blijft de PRE dit zeker waard en verdient het 

dan ook zijn plaats binnen de KWPN’ers in Nederland.  

Als bestuursleden zouden wij graag iedere 

mogelijkheid aangrijpen om het ras te promoten hier 

Nederland, maar dit kunnen wij niet alleen.  

Graag zouden wij u dan ook willen vragen om donateur 

te worden van het PRE Stamboek Nederland, en zo een 

warm hart toe te dragen aan de PRE! 

 

 

 

 

            Manon van Lin met Burgues VII        Manon van Lin en Luc Jans 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donateur worden van het stamboek 

voorbeeld hengstenboek 

Het PRE stamboek Nederland gaat een uniek 

naslagwerk uitgeven met daarin relevante 

stamboekinformatie, dekhengsten, fokkerijen, 

keuringsuitslagen en aanverwante advertenties. Het 

stamboek denkt hiermee tegemoet te komen aan de 

wens van vele (potentiële) PRE eigenaren. Met name 

omdat wij zo een tastbare informatiebundel aan 

kunnen bieden die niet alleen voor elke (potentiële) 

PRE bezitter een aanwinst is, maar ook voor de 

merriehouder een goede leidraad kan zijn bij de 

toekomstige hengstenkeuze. 

 

Het hengstenboek zal in het voorjaar van 2011 op 

bestelling -via onze stamboekwebsite- verkrijgbaar 

zijn en  tevens op evenementen te koop worden 

aangeboden tegen een gereduceerd tarief.  

 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw hengst of 

fokkerij te adverteren in dit unieke naslagwerk. 

Uiteraard moet uw hengst  aan een aantal richtlijnen 

van ANCCE te voldoen!  

 

Op onze website treft u het inschrijfformulier voor 

uw dekhengst aan. Andere advertenties,  zoals uw 

fokkerij en/of ander paard gerelateerd bedrijf kunt 

u ons per mail aanleveren. Onder vermelding van 

uw naam en adresgegeven. Het boekje wordt 

gedrukt in staand A5 formaat. 

 

U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het 

hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color 

advertentie zijn:advertentie zijn:advertentie zijn:advertentie zijn:  

• Paginagrote advertentie HengstHengstHengstHengst        €   50,- 

Advertenties anders dan hengst:  

• Paginagrote AdvertentieAdvertentieAdvertentieAdvertentie    andersandersandersanders                                €   70,-  

• Halve pagina (A6 liggend)               €   40,-  

• Achterzijde A5                                  € 150,- 

• Binnen achterzijde A5                       € 100,-  

• Binnen voorzijde A5                          € 100,- 

Voorwaarden en inschrijfformulieren: 

Lees meer over de voorwaarden op onze website: 

www.pre-stamboek.nl 

Contact informatieContact informatieContact informatieContact informatie: 
Manon van Lin, T:06-19230402 

Liselot Maas, T: 06-28554884 

Het PRE Stamboek Nederland is een ‘dochter-

stamboek’, en non-profit organisatie die opereert 

vanuit de regelgeving van het hoofdstamboek ANCCE 

in Spanje. Het stamboek in Nederland registreert alle 

PRE’s voor het hoofdstamboek; de registratie van 

veulens, de Apto keuring, overschrijven paspoorten 

etc. Dit stamboek staat ten alle tijde onder de 

supervisie en moet werken volgens de regels van het 

Stamboek Ancce in Spanje. Naast deze formaliteiten 

vanuit het stamboek organiseert zij ook jaarlijks de 

APTO keuring, en het Campeonato PRE.  

 

Maar zij doet nog meer! Om meer bekendheid te 

kunnen geven aan de PRE wil het stamboek meer 

promotionele activiteiten gaan ondernemen in de 

vorm van educatieve bijeenkomsten, hengstenshows 

etc.  Om dit alles mogelijk te maken, kunnen we uw 

steun goed gebruiken.  

 

U kunt ons steunenU kunt ons steunenU kunt ons steunenU kunt ons steunen    voor slechtsvoor slechtsvoor slechtsvoor slechts    € 45€ 45€ 45€ 45,,,,----    perperperper    jaar.jaar.jaar.jaar.    

 

Dankzij uw steun kan het stamboek zich verder 

ontplooien en zich meer inspannen voor de 

ontwikkeling, educatie  en promotie van het stamboek 

en uiteraard de PRE in Nederland. 

Hoe u donateur kunt worden leest u op onze website; 

www.pre-stamboek.nl 

 

Hengstenboek 
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 Barokke wedstrijd in Heteren     

Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege 

de Fruithof te Heteren een barokke wedstrijd de Fruithof te Heteren een barokke wedstrijd de Fruithof te Heteren een barokke wedstrijd de Fruithof te Heteren een barokke wedstrijd 

georganiseerd.georganiseerd.georganiseerd.georganiseerd.    

Deze wedstrijd is conform de richtlijnen van de 

KNHS en er kan gestart worden in de B t/m Z2. 

Alleen barokke paarden kunnen deelnemen. Er is 

tevens een starterklasse. Ruiters (vanaf 14 jaar) 

met een barokke hengst die in het verleden nooit 

L2 hebben gereden kunnen volgens de KNHS 

regels geen startkaart aanvragen. Daarvoor is er 

een speciale starterklasse in het leven geroepen. 

Deze starterklasse houdt het volgende in: 

ruiters vanaf 14 jaar kunnen  deelnemen in deze 

speciale klasse zonder startkaart. Op deze manier 

kun je "winstpunten" sparen. Zodra een combinatie 

10 winstpunten in deze B klasse heeft gespaard en 

ééntje in de L1, kan de ruiter met deze 

verzamelde startcoupons een startkaart aanvragen  

bij de KNHS en zo doorstromen naar de reguliere 

KNHS wedstrijdsport. Deze speciale mogelijk-

heid is een hele grote aanwinst en de 

organisatoren zijn blij dit te kunnen 

organiseren. Er wordt een gezellige dag 

georganiseerd voor alle barokke paarden 

liefhebbers maar ook voor de serieuze dressuur 

mensen. 

 

Ook u kuntOok u kuntOok u kuntOok u kunt    meedoen met uw PRE! Het meedoen met uw PRE! Het meedoen met uw PRE! Het meedoen met uw PRE! Het 

vraagprogramma vind op de website van de KNHS.vraagprogramma vind op de website van de KNHS.vraagprogramma vind op de website van de KNHS.vraagprogramma vind op de website van de KNHS.    

www.knhs.nl 
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Hengstenshow 2011 

 

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om tegen een 

kleine vergoeding te adverteren op de website van 

het stamboek. Op die manier kunt u uw koopwaar 

onder de aandacht brengen en tegelijkertijd steunt 

u het stamboek en draagt u een steentje bij aan de 

promotie en bekendheid van de PRE in Nederland. 

 

Adverteren?Adverteren?Adverteren?Adverteren?    

U kunt uw advertentie plaatsen voor slechts € 15,- 

voor 3 maanden. 

 

Er is een categorie paarden en een categorie 

diversen (zie de verschillende inschrijfformulieren 

op onze website: www.pre-stamboek.nl 

 

Adverteren op de stamboek website  

Op zondag 17 april 2011 is het stamboek 

voornemens om een hengstenshow te organiseren. 

Deze show zal plaatsvinden op stoeterij la Ventilla 

te Berlicum Noord -Brabant. In een informele sfeer 

en onder het genot van een hapje, drankje en 

muziek worden de mooiste PRE dekhengsten 

geshowd aan het publiek. Iedereen is welkom om 

deze paarden -zowel aan de hand als onder het 

zadel- te bekijken! Deze show is voor elke PRE 

fokker en/of merrie eigenaar een must en voor elke 

PRE paardenliefhebber een uitlezen kans om kennis 

te maken met de PRE! 

 

Uiteraard kunt u uw Uiteraard kunt u uw Uiteraard kunt u uw Uiteraard kunt u uw PRE PRE PRE PRE hengst ook tonen tijdens hengst ook tonen tijdens hengst ook tonen tijdens hengst ook tonen tijdens 

deze show!deze show!deze show!deze show!    

 

Inschrijfformulieren vindt u binnenkort op onze 

website en/of in uw mailbox (indien u op onze 

mailinglist staat). Wij houden u ook in de volgende 

nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de organisatie van deze unieke hengstenshow! 

 Rechts: Gondolero, 4 jarige Cartujano hengst 
Links: Recatada, 6 jarige PRE merrie 


