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 Dekbewijs en veulenperikelen. 

Bij de aanmelding van pasgeboren veulens ondervinden we nog 
steeds problemen met de dekbewijzen. Het meest voorkomende 
probleem is dat er een verkeerde handtekening of zelfs geen hand-
tekening van de hengsteneigenaar bij “TITULAR DEL SEMENTAL” 
staat.  

Pas op:  het dekbewijs is niet geldig zonder correcte handtekenin-
gen van zowel de eigenaar van de hengst als van de eigenaar van 
de merrie. Zonder deze correcte handtekeningen  kan het veulen 
niet ingeschreven worden in het moederstamboek, LG ANCCE. 

Een probleem dat regelmatig voorkomt, is dat iemand een hengst 
heeft gekocht, daarmee al meteen dekkingen verricht zonder dat 
de hengst op naam is gezet bij het stamboek. 

De hengstenhouder laat pas later, soms zelfs pas na een jaar, de 
hengst op naam overschrijven. De hengstenhouder kan pas zelf 
een dekbewijs aanmaken als de hengst op naam staat. Dan pas is 
er toegang tot de “zona privada” pagina op de LG ANCCE website 
voor het maken van een dekbewijs. In dat geval wordt er (veel) 
later dan de dekking een dekbewijs gemaakt en ondertekend aan 
de merriehouder overhandigd. Alles lijkt dan correct, echter ten 
tijde van de dekking was deze hengstenhouder in de ogen van      
LGANCCE formeel helemaal geen eigenaar van de hengst, want het 
paard stond op het moment van de dekking op naam van een an-
der in het stamboek LGANCCE. De hengstenhouder is pas officieel 
eigenaar na overschrijving van de hengst op zijn of haar naam bij 
LG ANCCE. Dus als de hengst nog niet op naam van de nieuwe 
hengstenhouder stond op het moment van dekking, dan moet de 
handtekening van de hengstenhouder op het dekbewijs de handte-
kening zijn van degene op wiens naam de hengst stond bij LG AN-
CCE op moment van dekking. Dus de handtekening van de vorige 
eigenaar. 

De merriehouder heeft het dekbewijs nodig om daarmee het veu-
len na geboorte aan te melden bij LGANCCE. Het is dus van het 
allergrootste belang dat hij of zij een correct dekbewijs krijgt van 
de hengstenhouder.  

Maar ook voor de merriehouder gelden regels die moeten worden 
nagekomen. Om uw handtekening als merriehouder op het dek-
bewijs te kunnen zetten, moet de merrie - op het moment van de 
dekking - bij het stamboek geregistreerd op uw naam. Is dat niet 
het geval, dan moet de vorige eigenaar van de merrie tekenen.  Zie 
hieronder. 

Als u op het moment van de dekking en de aanvang van de dracht 
nog geen officiële eigenaar was van de merrie (dit komt veel voor 
bij aankoop van merries), dan kunt u dus niet uw handtekening op 
het dekbewijs zetten.  

Onderaan het dekbewijs bij “DILIGENCIA DE VENTA DEL PRO-
DUCTO” dient de handtekening van de vorige eigenaar te staan. 
Hiermee verklaart de vorige eigenaar dat het eventuele veulen aan 
u verkocht is en dat u de fokker bent van dit veulen.  



  Pagina 2 PRE stamboek Nederland 

Bovendien dient u ook een kopie van het identiteitsbewijs van de 
vorige eigenaar in te leveren zodat het stamboek de handtekening 
van de vorige eigenaar kan verifiëren.  LGANCCE  neemt in dit 
soort gevallen geen enkel risico. 
 
Nu we het toch over dekkingen en voortplanting van de PRE heb-
ben. 
 
Op de PRE Stamboek Nederland website staat onder menuknopje 
“PRE Stamboek” bovenaan in het hoofdmenu “zona privada”. 
Zoals veel fokkers en eigenaren al weten, kunt u daar uw gegevens 
in het LGANCCE stamboek inzien en gebruik maken van enkele 
extra functies. 
Zo kunt u – alvorens te dekken - eerst uit laten rekenen welke ma-
te van inteelt een veulen zou hebben door de specifieke hengst 
met de specifieke merrie te combineren.  Op de website staat een 
uitleg van dit rekenprogramma.  
Dit rekenprogramma om inteelt te voorspellen, is alleen voor 
raszuivere PRE-paarden bruikbaar. Het is een heel makkelijk pro-
gramma. We zijn nog bezig de uitleg op de website te verbeteren.    
 

Wij adviseren iedereen die overweegt een veulen te fokken drin-
gend om vooraf gebruik te maken van dit programma bij de keuze 
van de hengst/merrie. Het PRE stamboek is een gesloten stam-
boek. Dat wil zeggen dat er geen “vreemd” bloed, dus geen niet-
PRE bloed, geaccepteerd wordt.  Bij een gesloten stamboek is de 
kans op (onbedoelde) inteelt groter. Bovendien is de populatie 
PRE’s in Nederland niet erg groot. Dat verhoogt het risico op in-
teelt alleen nog maar meer.  Inteelt kan leiden tot bijzonder verve-
lende gebreken in de nakomelingen. Bijvoorbeeld waterhoofden, 
slokdarmverlamming, dwergfactoren, kiephalzen karperruggen en 
dergelijke. Met als gevolg een grotere kans op afkeuring op latere 
leeftijd bij de basiskeuring voor de fokkerij, de Apto.  Bovendien: 
iedereen wil toch een goed en gezond veulen fokken, wat later 
ook gezonde nakomelingen kan geven.  
 Uitleg van de percentages in het inteelt berekeningsprogramma 
van LGANCCE:  

  
 
 
 
 
Identificatie van veulens: nieuwe     
 regels van LG ANCCE 
 
Iedereen moet een veulen binnen 
15 dagen na de geboorte 
aanmelden bij het stamboek. Vanaf 
de datum van die melding start de 
periode 6 maanden die we hebben 
om voor een paspoort van het veu-
len te zorgen. Bij een veulen dat 

later dan 6 maanden een paspoort krijgt, zijn we verplicht om 
in het paspoort te melden dat het veulen niet voor humane 
consumptie is .  Niet iedereen wil dit in het paspoort hebben 
staan bij eventuele verkoop. 
 
De identificatie van PRE veulens mag uitsluitend gebeuren 
door dierenartsen die door LG ANCCE in Nederland erkend 
zijn. Onlangs hebben wij in opdracht van LG ANCCE deze diere-
nartsen een brief gestuurd met nieuwe aanwijzingen omtrent 
de identificatie van de PRE veulens.   
 
LG ANCCE wil als moederstamboek zaken die er toe leiden dat 
een PRE niet goedgekeurd wordt bij een latere  Apto keuring 
en die al te zien zijn bij de veulenidentificatie, op voorhand 
uitsluiten door deze veulens niet op te nemen in het stam-
boek. LG ANCCE hoopt niet alleen hiermee de verbastering van 
kleuren in het ras tegen te gaan, maar ook fokkers te stim-
uleren bewuster de combinatie van hengsten en merries te 
kiezen. 
 
Redenen waarom een veulen niet opgenomen zou kunnen 
worden, zijn:        

• Grote witte bles, waarbij de bles door het oog gaat of 
zelfs voorbij het oog gaat; 

• Witte aftekening aan de benen die tot op of boven het  
kniegewricht komt; 

• Witte aftekening aan de achterbenen die tot aan of 
voorbij het spronggewricht komt; 

• Witte vlek(ken) op het lichaam groter dan  3 cm (die 
niet het gevolg zijn van een ongeval); 

• Afwijkende kleur ogen ten opzichte van de vachtkleur. 
Bijvoorbeeld  blauwe ogen bij een zwart paard is geen 
“eigen” kleur ogen, dus “afwijkend”. Blauwe ogen kun-
nen  wel “normaal” zijn bij de vachtkleur “perlino”; 

• Ogen die verschillend zijn van kleur (bijvoorbeeld 1 bru-
in en 1 blauw). 

 
Mocht een of meer van bovenstaande punten van toepassing 
zijn op uw veulen, dan moet de dierenarts uiterst  zorgvuldig 
identificeren en van ieder element een duidelijke foto maken. 
Deze foto(‘s) moeten samen met de  papieren naar het PRE 
stamboek gestuurd worden. LG ANCCE beoordeelt vervolgens 
of het veulen wel of niet opgenomen kan worden in het PRE 
stamboek.  
 
  

< 1%           Muy Bajo Bijna geen risico op inteelt 

1% - < 4%  Riesgo Bajo Laag risico  op inteelt 

4% - < 8%   Riesgo Medio Middelgroot risico 

8% - <12%  Riesgo Alto Hoog risico op inteelt 

≥12%          Muy alto riesgo Zeer hoog risico en niet aan te raden 
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  Rededenen waarom afgekeurd kan worden:   

• Kiephals (“cuello de gato”) bij een cijfer vanaf 6 
(tussen een vallende en een omgevallen manenkam). 

• Grote witte bles, waarbij de bles door het oog gaat of 
zelfs voorbij het oog gaat; 

• Witte aftekening aan de benen die tot aan of boven 
het  kniegewricht komt; 

• Witte aftekening aan de achterbenen die tot aan of 
voorbij het spronggewricht komt; 

• Witte vlek(ken) op het lichaam groter dan  3 cm (die 
niet het gevolg zijn van een ongeval); 

• Afwijkende kleur ogen ten opzichte van de vachtkleur. 
Bijvoorbeeld  blauwe ogen bij een zwart paard is geen 
“eigen” kleur ogen, dus “afwijkend”. Blauwe ogen kun-
nen  wel “normaal” zijn bij de vachtkleur “perlino”; 

• Ogen die verschillend zijn van kleur (bijvoorbeeld 1 
bruin en 1 blauw). 

• Klophengst. 

• Slechts 1 testikel.Of er moet via medisch onderzoek 
aangetoond worden dat de hengst toch voldoende 
vruchtbaar is.  

Mocht een paard afgekeurd worden, dan mag het paard 
(later) nog een keer ter herkeuring worden aangeboden.   

De Apto keuring is de basiskeuring. Daarna volgt de keuring 
voor Calificado. Aangezien deze keuring buiten Spanje alleen 
georganiseerd kan worden met een minimum van 25 
paarden, zal het moeilijk zijn om deze keuring te organiseren 
in Nederland. 

Mocht u toch interesse hebben voor de Calificado keuring, 
laat ons dit dan weten zodat we een idee hebben of er       
genoeg animo voor is of niet. 

Apto keuring d.d. 18-19-20 Mei 2018 

Vanaf 1 januari 2018 kunt u uw PRE weer aanmelden voor 
deze fokgeschiktheidskeuring. 
 
Belangrijk om te weten voor de Apto keuring: 
Het paard moet op de dag van keuring de leeftijd van 3 jaar 
bereikt hebben. 
Drachtige merries kunnen ook gekeurd worden. 
Er is geen maximale leeftijd voor deze keuring.  
Minimale hoogte/stokmaat is voor merries 152cm en voor 
hengsten 154 cm. 
U dient in het bezit te zijn van het paspoort en de carta de 
titularidad (eigendomsbewijs) van het paard. 
U moet als fokker met een fokkersnummer ingeschreven 
staan bij LG ANCCE.  
Het paard moet bij LG ANCCE op uw naam ingeschreven 
staan. 
Het komt voor dat paarden al drachtig en dus gedekt zijn, 

voordat ze goedgekeurd zijn voor de fokkerij. Dit is 

toegestaan, maar besef wel dat als de merrie onverhoopt 

afgekeurd wordt  het veulen niet ingeschreven kan worden in 

het LG ANCCE-stamboek.                                                           

Train voor de Apto keuring vooral uw paard goed in stilstaan 

(ongeveer 15 minuten) om gemeten te worden. Van belang is 

ook dat het paard went aan het aanraken met de meetlat en 

het meetlint. Op vreemd terrein en door een vreemde. De 

ervaring leert dat oefening vooraf geen overbodige luxe is. 

 De gebruikte meetlat verschilt sterk van de meetlat zoals die 

we in Nederland gewend zijn. Zo moet het paard moet niet 

bang zijn als met een lat zijn lengte langs het lijf gemeten 

wordt en een vreemde een meetlint om zijn romp en benen 

zet .  

Bovendien wordt een groot aantal metingen verricht en dat 

kost wel wat tijd. Hoe minder het paard stil staat, hoe langer 

het duurt. Is een paard zo onrustig dat er niet goed gemeten 

kan worden en/of de metingen gevaar opleveren voor de 

dierenarts, dan zal de keuring stopgezet worden zonder te-

ruggave van het betaalde bedrag. Verder moet het paard een 

nette stap, draf en galop laten zien aan een longe.                  

De beweging van het paard wordt  met een cijfer ge-

waardeerd, evenals bijvoorbeeld de mate waarin het paard 

rastypisch is.  De beoordeling van het paard en de meet-

resultaten worden opgenomen in het fokprogramma van 

ANCCE en maken onderdeel uit van de gegevens van het be-

treffende paard in  het stamboek 


