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 Aan de tekst in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Deze vertaling is bedoeld om het 

fokprogramma en regelgeving als Nederlander makkelijker te kunnen begrijpen. De officiële tekst zoals 

gepubliceerd op de website van LG ANCCE 

(https://www.lgancce.com/web2/sites/default/files/pages_related_documents/purebred_spanish_horse_breedin

g_program_0.pdf?lang=en ) is leidend. 
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1. Inleiding 

Het huidige PRE fokprogramma is aanpassing van het programma zoals vastgesteld en goedgekeurd 

in de Resolutie van de (Spaanse) Algemeen Directeur Levende Have op 4 mei 2012 en is uitgewerkt in 

overeenstemming met de (Spaanse) wettelijke richtlijnen Orden APA/1018/2003. In deze richtlijnen 

liggen de basisvereisten voor fokprogramma’s en verrichtingsonderzoeken voor genetische 

beoordeling van raszuivere paarden vast. De richtlijnen maken onderdeel uit van het (Spaanse) 

nationale programma voor behoud, verbetering en promotie van landbouwhuisdierrassen. Dit 

nationale programma is op 26 december 2008 vastgesteld bij Spaans Koninklijk Besluit 2129/2008. 

 

De volgende organisaties voeren het PRE fokprogramma uit en hebben de supervisie hierover: 

 De nationale PRE fokkersvereniging van Spanje (ANCCE), hierna genoemd “De Fokkersvereniging”, 

die als de officiële organisatie die het stamboek voor de PRE beheert en verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het fokprogramma. 

  

 Het departement voor agrarische productie en markten van het Spaanse Ministerie voor 

Landbouw, Visserij, Voedsel en Milieu (MAPAMA) is verantwoordelijk voor de goedkeuring en 

supervisie van het fokprogramma. 

 

 De onderzoeksgroep “MERAGEM” (I+D+i PAI AGR-273 en AGR-158) als het officiële centrum voor 

Diergenetica  is verantwoordelijk voor het technische management van het fokprogramma en de 

genetische beoordeling van de paarden.  

In dit fokprogramma zijn de rasveredelingsdoelen, de selectiecriteria, de keuringen en de genetische 

beoordelingen uitgewerkt die de indeling van fokpaarden in verschillende categorieën mogelijk 

maakt: Young Recommended Breeding Stock,  Improver Breeding Stock en Elite Breeding stock. 

Daarnaast worden per fase van het programma de fenotypetesten, de correctiefactoren en de 

methodologie voor de berekening van de genetische waarde en de minimaal benodigde 

betrouwbaarheid per categorie beschreven. 
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2. Beschrijving van de uitgangssituatie en historische gegevens 

Het volbloed Spaanse (ras)paard is het enige paardenras dat in Spanje zijn oorsprong vindt zoals 

beschreven in de officiële catalogus van landbouwhuisdieren van Spanje. 

Het PRE stamboek werd in 1912 door de fokdienst van het Spaanse Ministerie van Defensie (bekend 

als “Cria Caballar”) gesticht. Inmiddels wordt het PRE Stamboek in Spanje door ANCCE beheert. 

Dit paardenras bestaat uit paarden die goed geproportioneerd zijn (gemiddeld volume) een 

gemiddelde belijning met een sub convex tot recht profiel (sub convexe contour) hebben. De 

paarden hebben een goed geproportioneerde morfologie, duidelijke algemene harmonie en een 

nadrukkelijke geslachtsdiformie. De stokmaat varieert tussen 1.54 m en 1.72 m bij hengsten en 

tussen 1.52 m en 1.70 m bij merries. De gangen van het paard zijn ruim, verheven, lenig, energiek, 

met cadans en elastisch met een nadrukkelijke verhevenheid en verruiming, duidelijke vermogen tot 

verzameling en draaien op de achterhand. Het karakter dient energiek, nobel, dociel en evenwichtig 

te zijn met een groot leervermogen. 

Het is het meest verspreide paardenras in Spanje dat in alle autonome regio’s te vinden is, evenals in 

62 andere landen zowel in de Europese Unie als daarbuiten. 

In december 2016 telde het ras 231.003 exemplaren (121.879 merries en 109.124 hengsten) van 

31.050 fokkerijen. Er werden 27.006 verrichtingsonderzoeken afgenomen en 68.022 genetische 

beoordelingen uitgevoerd. 

In de laatste editie van de PRE fokcatalogus (2016) zijn 61 “Young Recommended Breeding Stock” 

opgenomen (16 voor dressuur, 42 voor dressuur exterieurkenmerken, 2 voor exterieurkenmerken en 

dressuur en 1 voor eventing), 24 “Improver Breeding Stock” (1 voor dressuur en 23 voor dressuur 

exterieurkenmerken) en 3 “Elite Breeding Stock”. 

Al deze gegevens en informatie worden jaarlijks op de ARCA website gepubliceerd (het Spaanse 

nationale informatiesysteem). 
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3. Selectiedoelen en -criteria 

Het hoofddoel is het verbeteren van de morfologie, het exterieur en de functionaliteit van het PRE 

paard. Om dit algemene doel te bereiken, worden de volgende subdoelen onderscheiden: 

• Het verkrijgen van gezonde paarden zonder erfelijke gebreken.   

• Het verbeteren van de morfologische kenmerken van het ras in overeenstemming met de 

kwaliteit zoals vastgesteld voor het PRE ras. 

• Het verbeteren van het exterieur, waaronder het verbeteren van de (zichtbare) morfologie 

verstaan wordt, ten behoeve van een specifieke functie, in het bijzonder dressuur.  

• Het verbeteren van het functionele potentieel van het PRE paard voor de verschillende 

disciplines, met name de dressuur. 

• Het behouden en – daar waar nodig – verbeteren van de gedragskenmerken.   

Om deze fokdoelen te bereiken zullen de volgende selectiecriteria in acht genomen worden: 
 
Exterieur-functionaliteit en gedragscriteria: op basis van de verrichtingsonderzoeken zoals 

vastgelegd in het fokprogramma, wordt het exterieur lineair beoordeeld. Het exterieur en de - voor 

de PRE belangrijke - gedragsparameters worden in samenhang met (de prestatie tijdens) de 

functionaliteitstest beoordeeld. 

Functionaliteitscriteria: deze criteria zijn afgeleid van de geleverde prestaties van paarden in de 

sportonderzoeken, en zijn daarmee een veilig en objectief instrument om de functionaliteit te 

meten. De  functionaliteitstest wordt uitgevoerd in de discipline dressuur. Het testen van de 

functionaliteit binnen dit fokprogramma is in principe mogelijk in andere disciplines onder 

voorwaarde dat er sprake is van een voldoende aantal deelnemende paarden (zo is recent eventing 

toegevoegd).  

Samen met het bovenstaande wordt de volgende informatie gebruikt om paarden genetisch te 

beoordelen: 

Genealogische gegevens: de genealogische informatie is essentieel, zowel om de 

verwantschapsmatrix te verkrijgen, die noodzakelijk is voor de genetische  beoordelingen, als  om het 

type erfelijkheid vast te stellen voor specifieke erfelijke ziekten en gebreken. Bovendien is deze 

informatie noodzakelijk om de mate van inteelt te kunnen berekenen op zowel individueel als 

populatieniveau, als een indicator van de genetische variabiliteit.     

Moleculaire gegevens: de beschikbare moleculaire informatie wordt gebruikt om de 

populatiestructuur te onderzoeken,  de genenbank van het ras te ontwerpen, te zoeken naar genen 

die gelinkt zijn aan interessante kenmerken binnen het ras (morfologisch, functioneel, reproductief 

e.d.). 
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Reproductie, gezondheid en genetica: het geslachtsorgaan van het paard kan onderzocht worden, 

klinisch onderzoek van de voorplantingsorganen, inclusief een spermiogram en echografie om  

aangeboren anomalieën en erfelijke gebreken uit te sluiten met speciale aandacht voor de 

functionele en reproductieve geschiktheid.  In het geval vermoed wordt dat het betreffende paard 

mogelijk erfelijke gebreken heeft (bijvoorbeeld een kiephals, osteochondrose (OCD),  aniridie,  

melanomen e.d.) zal - indien noodzakelijk - het paard worden onderworpen aan een genetisch 

onderzoek bestaande uit een cytogenetisch onderzoek, moleculaire analyse  of  een erfelijkheidstest, 

afhankelijk van de aard van het probleem.   

Omgeving:  dit zijn aanvullende testen waarbij de omgevings- en behandelingsfactoren de resultaten 

van de paarden in tests conditioneren, als correctiefactoren in de genetische beoordelingen. 
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4.  Gedetailleerde omschrijving van iedere fase in het programma 

4.1. Keuringen 

Fokpaarden worden genetisch beoordeeld door de genealogische informatie en de andere informatie 

op basis van de keuringen te combineren. Hiervoor wordt een veelheid aan gegevens systematisch 

verzameld.    

4.1.1. Genealogische gegevens 

De genealogische gegevens worden verkregen uit de gegevens die door het PRE stamboek (LG 

ANCCE) worden verzameld. Het stamboek is verantwoordelijk voor het periodiek aanleveren van de 

bedoelde gegevens aan het officiële centrum Diergenetica. 

4.1.2. Morfologische gegevens 

De morfologische keuringen zullen worden uitgevoerd met behulp van een lineair, morfologisch 

scoringsmodel dat op de PRE is aangepast. De methodologie gebaseerd is op het scoren van de mate 

waarin een morfologisch kenmerk aanwezig is, uitgedrukt op een numerieke schaal volgens het 

vastgestelde model. Dit scoringssysteem kan aangevuld worden met andere, secundaire 

morfologische gegevens die aanvullende informatie bieden ten aanzien van de fokkenmerken c.q. 

fokwaarde van het paard. 

De hierboven beschreven keuringen worden uitgevoerd tijdens de basiskeuring voor de fokkerij 

(Apto-keuring). Deze keuringen kunnen bovendien uitgevoerd worden bij andere concentraties van 

paarden (zoals wedstrijden, competitie voor jonge paarden, federatietesten en dergelijke). 

De morfologische scores worden toegekend door een jury die behoort tot de groep lineaire 

scoringsjuryleden voor het ras.  

Tijdens deze keuringen kan de volgende informatie worden verzameld: 

 Identificatie van het paard: de informatie die noodzakelijk is voor een correcte identificatie 

van het paard. Informatie die vastgelegd wordt in het identificatiepapier (Equine 

Identification Document (EID c.q. paardenpaspoort),   Bovendien wordt dit aangevuld met de 

informatie die beschikbaar is bij het Stamboekkantoor en andere relevante informatie om 

een perfect verband te bewerkstellingen tussen alle databases die gebruikt worden bij de 

verschillende keuringen: fokker, huidige eigenaar en dergelijke. 

 

 Lineaire morfologische scoring: een speciaal voor het PRE ras ontwikkeld scoreformulier 

wordt gebruikt. Deze methodologie wordt gebruikt bij de genetische waardering van de 

morfologie van de paarden, de bepaling van de verschillende kenmerken, gegroepeerd in 

verschillende lichaamsdelen zoals hoofd en nek, romp, ledematen en algemene kenmerken 

in overeenstemming met de variabelen zoals voorgesteld door de managementscommissie 

van het fokprogramma.  
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 Biometrische metingen:  lengte, hoogte, hoeken, omtrek e.d. worden gemeten waardoor 

exterieurkenmerken evenals het functionele vermogen voor dressuur in kaart gebracht 

kunnen worden. 

  

 Opsporing van gebreken: de mate waarin morfologische en/of zichtbare gebreken 

voorkomen, worden weergegeven op een lineaire schaal met een minimum van vijf klassen. 

Morfologische keuringen worden uitgevoerd aan de hand van een lineair scoringsmodel. Dit systeem 

is ontwikkeld voor en afgestemd op de PRE. In de gebruikte methodologie wordt het waargenomen 

exterieurkenmerk uitgedrukt en vertaald in een numerieke schaal met waarden die overeenkomen 

met de vastgestelde kwaliteit van het ras. Dit scoresysteem kan worden aangevuld met andere, 

secundaire exterieurgegevens die aanvullende informatie geven over het “raciale karakter” van de 

paarden. 

4.1.3. Functionaliteitsgegevens 

De verrichtingsonderzoeken voor dressuur vinden plaats tijdens de jonge paarden selectietests, 

tijdens nationale en internationale dressuurwedstrijden die officieel erkend worden door de 

Koninklijke Hippische Federatie in Spanje en andere evenementen die wat betreft omstandigheden 

en noodzakelijke technische voorzieningen aan de voorwaarden voldoen om 

verrichtingsonderzoeken te verrichten. De volgende informatie wordt tijdens deze 

verrichtingsonderzoeken verzameld: 

 Identificatie van het paard: de informatie die noodzakelijk is voor een correcte identificatie van 

het paard. 

  

  Functionaliteitsgegevens: het uiteindelijk resultaat en de plaatsing van de deelnemers wordt 

verzameld, evenals onder andere de door de jury toegekende score voor stap, draf, galop, 

gehoorzaamheid en algemene indruk. 

 

 Omgevingsgegevens: alle gegevens met betrekking tot de omgeving die van invloed kunnen zijn 

op de door de paarden behaalde resultaten worden verzameld, zoals het type en de staat van de 

(rij)bodem,  de wedstrijd (datum, locatie en grootte van het evenement), de 

weersomstandigheden, transport naar de locatie, niveau van training, ruiter, fokker van het 

paard, mate van ervaring van het paard, duur van de training vooraf  en het stressniveau van het 

paard. 

  

 Lineaire morfologische scoring: er kan lineair gescoord worden tijdens de verrichting, zoals 

beschreven onder 4.1.2. 

 

 Gedragsgegevens: van de deelnemende paarden kunnen gedragsgegevens worden verzameld, 

zowel tijdens de speciaal ontworpen verrichtingsonderzoeken als ook op basis van beoordeling 
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van fysiologische variabelen (cortisol speekseltest, amylase, ACTH oogtemperatuur, hartslag en 

bloeddruk). 

In het PRE fokprogramma zal de aanleg van de paarden voor dressuur gebruikt worden als 

selectiecriterium voor de functionaliteit, omdat dressuur de discipline is waar de meeste PRE 

paarden voor worden gebruikt. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst de aanleg voor andere 

disciplines gebruikt wordt als selectiecriterium onder voorwaarde dat er sprake is van een voldoende  

aantal deelnemende paarden.   

  

4.2. Genetische keuring 

De gegevens van de keuringen zullen samen met de genealogische gegevens gebruikt worden om het 

fokmateriaal genetisch te waarderen op morfologie en aanleg voor dressuur. Voor deze waardering 

zal een geschikte methodologie gebruikt worden, over het algemeen gebaseerd op de gemengde 

modellen van de BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), door het toepassen van een diermodel 

waarin alle bekende relaties tussen de deelnemers in alle keuringen en de behaalde resultaten 

meegewogen worden. Deze genetische waarderingsmethodologie kan vervangen of aangevuld 

worden door meer geavanceerde methodologieën (Bayesiaanse methode, random regressie, 

Thurstone modellen e.d.). 

De verschillende omgevingsfactoren die significant blijken te zijn in een variabiliteitanalyse, zullen als 

correctiefactoren in het genetisch model worden opgenomen.  

Alvorens de paarden genetisch gekeurd worden, zullen de te waarderen genetische parameters van 

de variabelen geschat worden. 

Alle deelnemers aan de verrichtingsonderzoeken binnen het PRE fokprogramma zullen jaarlijks 

beoordeeld worden, afhankelijk van hun eigen resultaten en die van de genealogisch verwante 

individuen, altijd onder voorwaarde dat er sprake is van voldoende gegevens.  

De genetische waarde voor de kenmerken gerelateerd aan dressuur en eventing worden uitgedrukt 

op een relatieve schaal waar het gemiddelde 100 is. Op deze wijze moet de interpretatie van de 

eerdergenoemde genetische waarde plaatsvinden in vergelijking met paarden die voor hetzelfde 

kenmerk in dezelfde beoordeling een genetische waarde zijn toegekend. 

In termen van de genetische waarde van de lineaire exterieurkenmerken, gebaseerd op een relatieve 

score waar het gemiddelde 0 is, worden de extreme waarden bepaald. Zoals bij de voorgaande 

genetische waardebepaling, wordt de waarde geïnterpreteerd in vergelijking met paarden die voor 

hetzelfde kenmerk in dezelfde beoordeling een genetische waarde zijn toegekend. Deze waarden 

kunnen echter door de managementscommissie van het PRE fokprogramma gemodificeerd worden. 

In aanvulling op de individuele waarden zal er voor elke groep van (functionaliteits- en 

exterieur)kenmerken een zogenaamde “Global Genetic Index (GGI)” worden berekend, verkregen uit 
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de verzamelde genetische waarden voor de verschillende, betreffende kenmerken. Op deze wijze zal 

een paard met een GGI hoger dan 100 (het gemiddelde voor de geanalyseerde populatie) wereldwijd 

aanbevolen worden voor de betreffende aanleg/het kenmerk. 

 

4.3. Genetische categorieën fokpaarden 

Op basis van de genetische keuring van de paarden, kunnen ze in de volgende categorieën worden 

ingedeeld:  

A) Young Recommended Breeding Stock for Conformation: paarden tussen 4 en 6 jaar oud, die 

in het permanente stamboekregister zijn opgenomen en bij deelname aan de keuringen van 

het fokprogramma een genetische index van meer dan 70%  voor dressuuraanleg hebben 

behaald (dus de 30% van de paarden met de beste genetische index). Dit percentage kan 

periodiek veranderen. Tegelijkertijd moeten deze paarden individueel zowel morfologisch als 

wat betreft functionaliteit uitblinken. Ook moeten deze paarden – na (röntgenologisch)  

onderzoek om ziekten zoals OCD en reproductieve afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan 

de gestelde reproductieve en gezondheidseisen. Deze categorie is beschikbaar voor paarden 

van 4, 5 en 6 jaar. Op het moment dat een paard 7 jaar oud wordt, vervalt de plaatsing in 

deze categorie. 

  

B) Young Recommended Breeding Stock for Dressage: paarden tussen 4 en 6 jaar oud die 

hebben deelgenomen aan de verrichtingsonderzoeken (functionaliteitsdressuurproeven) en 

daarbij een bovengemiddelde genetische index voor dressuur hebben behaald ten opzichte 

van de populatie.  Ook moeten deze paarden – na (röntgenologisch)  onderzoek om ziekten 

zoals OCD en reproductieve afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan de gestelde 

reproductieve en gezondheidseisen van De Fokkersvereniging.  Deze categorie is beschikbaar 

voor paarden van 4, 5 en 6 jaar. Op het moment dat een paard 7 jaar oud wordt, vervalt de 

plaatsing in deze categorie. 

 

C) Improver Breeding Stock for Conformation Traits: paarden van 7 jaar en ouder die een 

bovengemiddelde genetische index voor exterieurkenmerken voor dressuur hebben met een 

minimum betrouwbaarheid van 0,6  (reproduceerbaarheid) en voldoende nakomelingen 

hebben die in  de categorie van Young Recommended Breeding Stock vallen. Ook moeten 

deze paarden – na (röntgenologisch)  onderzoek om ziekten zoals OCD en reproductieve 

afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan de gestelde reproductieve en gezondheidseisen.   
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D) Improver Breeding Stock for Dressage: paarden van 7 jaar en ouder die een   

bovengemiddelde genetische index voor dressuur hebben met een minimum 

betrouwbaarheid van 0,6  (reproduceerbaarheid) en voldoende nakomelingen hebben die in  

de categorie van Young Recommended Breeding Stock vallen. Bovendien moeten deze 

paarden - na (röntgenologisch)  onderzoek om ziekten zoals OCD en reproductieve 

afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan de reproductie- en gezondheidseisen zoals gesteld 

door De Fokkersvereniging. 

 

E) Elite Breeding Stock: paarden van 7 jaar en ouder die zowel in de categorie  “Improver 

Breeding Stock for Conformation Traits ” (sectie 4.C.)  als in de categorie ”Improver Breeding 

Stock for Dressage” (sectie 4.D.) vallen. Bovendien moeten deze paarden - na 

(röntgenologisch)  onderzoek om ziekten zoals OCD en reproductieve afwijkingen uit te 

sluiten -   voldoen aan de reproductie- en gezondheidseisen zoals gesteld door De 

Fokkersvereniging. 

De genetische categorieën  “Young Recommended Breeding Stock” en “Improver Breeding 

Stock” zijn eveneens toegankelijk voor alle PRE paarden die genetisch beoordeeld zijn voor 

andere disciplines (eventing, springen e.d.):  

 paarden tussen 4 en 6 jaar oud die hebben deelgenomen aan de 

verrichtingsonderzoeken voor de betreffende discipline en daarbij een bovengemiddelde 

genetische index hebben behaald ten opzichte van de populatie, kunnen in de genetische 

categorie “Young Recommended Breeding Stock” voor die discipline geplaats worden.  

Ook moeten deze paarden – na (röntgenologisch)  onderzoek om ziekten zoals OCD en 

reproductieve afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan de gestelde reproductieve en 

gezondheidseisen van De Fokkersvereniging.  Deze categorie is beschikbaar voor paarden 

van 4, 5 en 6 jaar. Op het moment dat een paard 7 jaar oud wordt, vervalt de plaatsing in 

deze categorie. 

 

 Paarden van 7 jaar en ouder die een  bovengemiddelde genetische index voor de 

betreffende discipline hebben met een minimum betrouwbaarheid van 0,6  

(reproduceerbaarheid) en voldoende nakomelingen hebben die in  de categorie van 

Young Recommended Breeding Stock vallen, kunnen in de genetische categorie 

“Improver Breeding Stock” voor de betreffende discipline geplaatst worden. Bovendien 

moeten deze paarden - na (röntgenologisch)  onderzoek om ziekten zoals OCD en 

reproductieve afwijkingen uit te sluiten -   voldoen aan de reproductie- en 

gezondheidseisen zoals gesteld door De Fokkersvereniging. 
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4.4. Fases in het PRE fokprogramma 

Het PRE fokprogramma is onderverdeeld in 5 verschillende fases, vastgelegd in de (Spaanse) wet op 

23 april 2003 onder Orden APA/1018/2003. 

Fase 1 Genealogische keuring: geboorteregister 

In deze fase worden ieder jaar de, in dat jaar geboren, veulens geïdentificeerd en wordt er met 

behulp van DNA moleculen een ouderschapsonderzoek gedaan ten behoeve van registratie in het 

PRE Stamboek Geboorteregister. Op deze manier wordt de betrouwbaarheid geborgd van de 

afstammingsgegevens die gebruikt worden voor genetische keuringen in dit fokprogramma. 

Bovendien wordt biologisch materiaal van de paarden opgeslagen in de databank voor gebruik in de 

toekomst voor het vaststellen van erfelijke gebreken. 

Fase 2 Genealogische keuring: permanent register 

Om in het Permanent Register van het stamboek opgenomen te kunnen worden, moeten paarden uit 

het geboorteregister op de leeftijd van(af) 3 jaar de basiskeuring voor de fokkerij (Apto) ondergaan, 

zoals is vastgelegd in de stamboekregelgeving voor dit ras. 

Op basis van de gegevens in de stamboekregisters wordt periodiek een afstammingsonderzoek 

gedaan om in de belangrijkste populatie parameters te kunnen bepalen die de genetische 

variabiliteit van het ras faciliteren: de inteeltcoëfficiënt en de gemiddelde relatie, gemiddelde 

verwantschap, invloed van bloedlijnen en stempelhengsten, etc.. 

Al deze informatie, in combinatie met de moleculaire gegevens uit de  ouderschapsonderzoeken, 

wordt gebruikt om objectieve criteria vast te stellen ten gunste van de genealogische sturing van de 

populatie.  

Binnen de werkingssfeer van het PRE fokprogramma kunnen al die maatregelen worden toegepast 

die noodzakelijk zijn om de genetische variëteit van de populatie te behouden en de niveaus van 

inteelt te reguleren zonder verlies van paarden en zonder verlies aan productieve kenmerken van het 

ras. 

Bovendien zal er, gebruikmakend van de verzamelde informatie uit de morfologische keuringen, 
genetische en moleculaire informatie,  een onderzoek naar erfelijke ziekten gedaan worden met als 
doel om paarden die drager zijn van schadelijke kenmerken of erfelijke ziekten evenals erfelijke 
morfologische gebreken uit te sluiten als fokmateriaal. 
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Fase 3. Verrichtingsonderzoek en individuele genetische keuring: Young Recommended 

Breeding Stock   

In deze fase van het fokprogramma worden de keuringen voor de exterieurkenmerken en aanleg 

voor dressuur uitgevoerd, evenals de corresponderende genetische waardebepaling van alle 

individuele paarden die aan de keuringen deelnemen (waarbij gebruik gemaakt wordt van een matrix 

van relaties waarin van alle deelnemende paarden de voorouders tenminste tot op de vierde 

generatie zijn opgenomen). Op basis van de genetische waardebepaling worden de volgende 

categorieën onderscheiden: 

 • Young Recommended Breeding Stock for Conformation 

• Young Recommended Breeding Stock for Dressage 

• Young Recommended Breeding Stock voor andere disciplines 

De Fokkersvereniging zal – in overeenstemming met de officieel erkende verspreiding van het PRE 

fokprogramma – maximale bekendheid aan deze paarden geven om zodoende een toename van hun 

reproductiviteit te verkrijgen met als doel om versneld het ras genetisch te verbeteren. Bovendien 

zal het vroeg fokken met paarden uit de categorieën Young Recommended Breeding Stock snel 

leiden tot een toename van het aantal nakomelingen en daardoor ook bijdragen aan opname van 

deze paarden in de categorieën Improver en/of Elite Breeding Stock. 

   
Fase 4 Genetische keuring op basis van nakomelingen: Improver en Elite fokpaarden   

In deze fase van het fokprogramma wordt voor paarden op basis van een genetische keuring bepaald 

of deze paarden aangemerkt kunnen worden als “Improver Breeding Stock” in de onderstaande, 

eerder gedefinieerde categorieën: 

 Improver Breeding Stock for Morphology 

 Improver Breeding Stock for Dressage   

 Improver Breeding Stock voor andere disciplines 

 Elite Breeding Stock   

Deze fokpaarden zijn van het allergrootste belang voor het ras omdat zij bewezen genetische 

kwaliteiten hebben op basis van nakomelingenonderzoek. Het fokken met paarden uit deze  

categorie zal optimaal worden gestimuleerd opdat deze paarden significant bij kunnen dragen aan 

verbetering van het ras. 
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Fase 5  Fokpaardencatalogus   

Na de jaarlijkse genetische keuringen zal de MERAGEM onderzoeksgroep de resultaten van deze 

keuringen aan De Fokkersvereniging sturen en aangeven of en welke van de gekeurde paarden in de 

verschillende genetische categorieën dienen te worden geplaatst. 

Deze informatie zal op verschillende manieren worden gepubliceerd door De Fokkersvereniging, 

zoals in de catalogus  van de Young Recommended,  Improver en de Elite fokpaarden. De catalogus 

voor Young en Improver fokpaarden kan separaat, maar ook gecombineerd gepubliceerd worden. 

Om de fokkers van zoveel mogelijk informatie te voorzien, zal de fokpaardencatalogus per paard  

naast de resultaten van de genetische keuring voor ieder beoordeeld onderdeel uit het 

fokprogramma, gegevens vermelden over de afstamming (ouders en grootouders), gegevens met 

betrekking tot het fenotype alsook de genetische waarden van de voorouders. 

De paarden die in een van de in het fokprogramma vastgelegde categorieën zijn geplaatst, zullen een 

diploma ter erkenning van de plaatsing in de betreffende categorie toegekend krijgen en de plaatsing 

zal tevens vastgelegd worden in hun identificatiepapieren c.q. paspoort (in het Equine Identification 

Document (EID)). Bovendien zal de informatie over deze paarden zo breed mogelijk verspreid 

worden om het gebruik  van deze fokpaarden binnen het ras te faciliteren. 

De Managementscommissie van het PRE fokprogramma, zoals is uitgewerkt in de bijlage van de 

(Spaanse) wet Orden APA/1018/2003, kan een deksysteem ontwerpen waarin het aantal 

nakomelingen per gekeurd fokpaard is vastgelegd met als doel om maximale genetische verbetering 

van het ras te bewerkstelligen, echter zonder daarbij de variabiliteit in de populatie drastisch te 

reduceren. 
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5. Deelnemers aan het PRE fokprogramma: rechten en plichten van 

deelnemende fokkers 

Een aantal organisaties zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren het PRE 

fokprogramma: 

• De nationale PRE fokkersvereniging van Spanje (ANCCE) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van het fokprogramma voor het ras. 

 De onderzoeksgroep “MERAGEM” (I+D+i PAI AGR-273 en AGR-158) als het officiële centrum voor 

Diergenetica  is verantwoordelijk voor het technische management van het fokprogramma en de 

genetische beoordeling van de paarden. 

 

 De genenbank wordt bepaald door de fokkersvereniging die verantwoordelijk is voor het 

ontwikkelen van het fokprogramma. 

 

 Officieel erkende dek- en inseminatiestations. 

 

 Deelnemende PRE fokkers: het fokprogramma is open voor alle PRE’s. Fokkers kunnen een 

verzoek tot deelname aan het fokprogramma indienen. Moment dat een fokker deel uitmaakt van 

het fokprogramma dient deze zich te houden aan de regelgeving zoals vastgelegd in het 

fokprogramma. De lijst van deelnemende fokkers wordt jaarlijks in het (Spaanse) Nationale 

InformatieSysteem ARCA gepubliceerd. Verplichtingen voor deelnemende fokkers: 

1. Actieve en gecommitteerde deelname aan activiteiten in het kader van het 

fokprogramma. 

2. Het personeel van de Fokkersvereniging faciliteren benodigde gegevens te 

verzamelen: morfologische keuringen, lineaire exterieurscore, biologische monsters 

voor genetische controles etc.. 

3. Afstaan van sperma van hengsten ter verificatie van hun genetische beoordeling ten 

behoeve van de opbouw van de PRE genenbank. 

Deelnemende fokkers hebben recht op tijdige informatie in relatie tot het niveau van genetische 
variabiliteit van hun fokkerij en de genetische beoordeling van hun paarden.  
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6. Promotie van rasveredeling en duurzaam gebruik van het ras 
 
Van de mogelijke promotiemaatregelen, behelzen de beste: 

1. Technische ondersteuning van de fokker met als doel zowel genetische verbetering van het 
ras als ook behoud van de genetische variabiliteit van de populatie. 

2. Bekendheid geven aan de beoogde kenmerken en aanleg door het ontwikkelen van 
promotieprogramma’s voor het ras ten behoeve van beurzen, wedstrijden, 
mediaprogramma’s, tentoonstellingen etc.. 

3. Training van fokkers en technisch personeel van fokkersverenigingen. 
4. Het redigeren van de werk methodologie teneinde dekkingen, het verzamelen van gegevens, 

keuringen e.d. te kunnen sturen. 
5. Een distributieprogramma voor sperma. 
6. Actieve benadering van media en publiek met publicaties en programma’s over de PRE. 
7. Publicatie van de officiële fokcatalogus met daarin de genetische informatie en de genetische 

kwaliteiten van het fokmateriaal. 

  
De bovenstaande voorgestelde maatregelen om het ras te promoten, dienen aangevuld te worden 

met acties die gericht zijn op het behoud van het ras, als aanbevolen door de FAO, zoals het 

oprichten van een genenbank voor het ras. 
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7. Managementscommissie van het PRE fokprogramma 

De managementscommissie van het PRE fokprogramma is als onderdeel van de erkende 

Fokkersvereniging opgezet als organisatie die het stamboek en dit fokprogramma beheert en 

uitvoert. De taken van de managementscommissie zijn onder andere: 

 faciliteren van de coördinatie en de follow up van dit PRE fokprogramma.  

 

 Dienen als schakel tussen de overheid en De Fokkersvereniging die officieel belast is met het 

beheer van het stamboek en de ontwikkeling van het fokprogramma in zoötechnische zin, en 

dient als organisatie onderzoeken en analyses te ontwikkelen en uit te voeren en in het verlengde 

daarvan zoötechnische voorstellen te doen voor het ras.   

 

 Zorg dragen voor periodieke evaluaties van het fokprogramma, voorstellen te doen voor de 

noodzakelijke modificaties ten behoeve van efficiënt werken aan de gestelde doelen of – indien 

relevant – voorstellen te doen voor regelgeving.   

 

 Voorstellen te doen aan de bevoegde instanties ten behoeve van een betere uitvoering van de 

bestaande regelgeving. 

 

 Daar waar relevant, voorstellen doen voor modificaties in het fokprogramma en zoötechnische 

regelgeving van het ras. 

 

 Coördineren, evalueren, rapporteren en analyseren van de keuringen en de genetische 

waardering.  

 

• Voorzien in de noodzakelijke middelen om personeel te kwalificeren en bij te scholen, evenals het 

opzetten van informatiekanalen voor en trainen van fokkers.  

 Garandeert de correcte toepassing van de regelgeving door het gekwalificeerde personeel  en 

evalueert en rapporteert periodiek  in welke mate de gestelde fokdoelen worden behaald. 

 

• Afhandelen van incidenten en claims als gevolg van de ontwikkeling van dit fokprogramma. 

De PRE fokprogramma managementscommissie zal bestaan uit leden van De Fokkersvereniging die 

officieel erkend is als beheerder en uitvoerder van het stamboek en het fokprogramma naast de staf 

van het officiële centrum voor diergenetica (Technisch directeur van het PRE fokprogramma of een 

ander, daartoe benoemde, persoon). 

Het comité stelt zijn eigen uitvoeringsregels en -regelgeving vast en komt tenminste eenmaal per zes 

maanden bijeen in vergadering of zo vaak als nodig is op uitnodiging van de voorzitter. Het comité 

kan werkgroepen en subcomités instellen ten behoeve van onderzoek en/of het doen van 

voorstellen ten aanzien van specifieke onderwerpen.   
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Rasinspecteurs en de verantwoordelijke voor het officiële centrum voor diergenetica dat toezicht 

houdt op het fokprogramma en anderen – op grond van hun professionele competenties – worden 

nadrukkelijk uitgenodigd door de voorzitter en kunnen de vergaderingen ook bijwonen. 

 

 


