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 Het PRE stamboek wenst iedereen   hele fijne kerstdagen en een 
gezond en  liefdevol Nieuwjaar ! 

 

Vanaf 2016 ziet het paspoort er anders uit ! 

Zoal wij al gemeld hebben, is men bezig de EU regels aan te scher-

pen c.q. te herschrijven. Veel van de oude EU regels zijn inmiddels 

sterk verouderd en derhalve niet meer uitvoerbaar. 

De paardenpaspoorten zijn inmiddels wat betreft de inhoud verou-

derd en voldoen niet meer aan de nieuwe Europese wetgeving. 

Dus ook de paardenpaspoorten zullen aangepast worden. 

In januari is bekend hoe de nieuwe paspoorten er uit gaan zien. In 

de januari nieuwsbrief en op de website, zullen we laten zien hoe 

het er uit komt te zien en u vertellen wat er veranderd is. Dit geldt 

zowel voor de LG ANCCE  (PRE) paspoorten als voor onze eigen 

stamboek paspoorten.   

 

Database 

Vanaf 2016 moet volgens de Europese wetgeving elk land een nati-

onale database hebben waarin alle in het land verkerende paarden 

moeten worden geregistreerd. Veel werk dus voor alle stamboe-

ken. Zij moeten hun paardenbestanden in de database invoeren. 

De bedoeling is dat - als uiteindelijk alle landen de database op 

orde hebben – deze gegevens met elkaar verbonden gaan worden. 

In Nederland zijn wij al in juni 2015 begonnen met het vullen van 

deze database. 

Achterliggende reden voor Europees met elkaar verbonden data-

banken is dat het moeilijker wordt om te frauderen met (de oor-

sprong) van vlees. Dus meer garanties voor voedselveiligheid. 

Voordeel  voor paardeneigenaren is bijvoorbeeld dat straks -  zoals 

nu bij paardenchipnummer.nl  - alle paarden uit heel Europa en de 

daarbij behorende stamboeken gevonden kunnen worden.  
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Nieuwe regel van LG ANCCE  “ De uitleen van een merrie!” 
 
Ook bij het uitlenen van een merrie voor fokdoeleinden moet 
rekening gehouden worden met de nieuwe EU regeling. Het 
is mogelijk een merrie te lenen van een andere eigenaar, om 
hiermee een veulen te fokken en bij inschrijving van het veu-
len ook als fokker vermeld te worden in het paspoort van het 
veulen. 
 
In dit geval moet u er rekening mee houden dat er volgens de 
regels van LGANCCE een  contract opgemaakt dient te wor-
den. U kunt dit contract (geaccepteerd door LGANCCE) bij 
ons opvragen.  Andere contracten dan het contract van LG 
ANCCE kunnen dienen als overeenkomst tussen u en de mer-
riehouder, maar zullen niet snel geaccepteerd worden door 
LG ANCCE. Wij raden dus aan het lgancce contract te gebrui-
ken voor de aanmelding van het veulen.  
 
Heel belangrijk is dat dit contract   meteen bij de dekking, in 
de eerste 3 maanden van de dracht, opgemaakt  wordt.   
Doet u dit te laat dan zal u niet als fokker van het betreffende 
veulen vernoemd gaan worden in het paspoort maar de eige-
naar van de merrie.  
 
Als u het contract heeft opgemaakt samen met de eigenaar,  
stuurt u dit  als het veulen geboren is binnen 15 dagen  mee 
met het dek-bewijs. Voeg ook een kopie van de identiteit 
mee van beide eigenaren.  
 
Als alles correct opgemaakt ingevuld en ondertekend is,  
moet diegene die de merrie geleend heeft, en dus eigenaar 
van het veulen wordt,  onderaan op het dek-bewijs bij  
“notification of progeny ownership  transfer” zijn gegevens 
invullen en ondertekenen. 
 
 
 
Apto keuring 2016 
 
De Apto keuring  zal gehouden worden  20-21-22 Mei 2016 
en u kunt uw paard vanaf 1 Januari hiervoor inschrijven. 
Let u op dat indien u komend jaar  mee wil doen aan de pre-
miekeuring in Heeze d.d.  17-18 September 2016, dat uw 
paard vanaf 4 jaar Apto gekeurd is anders kunt u niet mee-
doen. 

 Aanpassing website  i.v.m. opkomst Spaanse paarden. 

                                                                                                             
U heeft  misschien al gezien dat wij onze website aan het ver-
nieuwen zijn. Dit is aan de ene kant  nodig vanwege  vernieu-
wing van regels en aan de andere kant de steeds grotere 
opkomst van de Cruzado’s, Andalusiers en in Spanje gekochte 
paarden die niet in het LGANCCE stamboek behoren of zijn 
ingeschreven. Vaak ook paarden  met een gewoon Spaans 
paspoort.  
 
Er zal  vanaf komende week  aan de website  een menu knop 
toegevoegd worden voor informatie  over deze paarden  en 
hoe te handelen bij geboorte van veulens en de inschrijving 
daarvan, overschrijving en registratie , aanvragen van pas-
poorten,  kopie paspoorten etc.  
 

Dekkingen:  PRE x Cruzado  of ander ras. 

Met uw voor de fokkerij goedgekeurde (Apto)  PRE hengst is 
het niet verboden om een merrie te dekken die niet in het 
PRE stamboek ingeschreven staat. Denk hierbij  aan een dek-
king met uw PRE  hengst van een Oldenburger,  Friese, Haflin-
ger of  een KWPN merrie. Er zijn vele mogelijkheden. Ook 
deze veulens voortkomend uit zo’n gemengde dekking wor-
den bij ons stamboek geregistreerd en van een paspoort 
voorzien.  

In veel gevallen kunt u ook een cruzado certificaat bestellen, 
in Spanje genaamd de “ Media Carta”. Het Cruzado Certificaat  

Er zijn verschillende cruzado certificaten. In alle gevallen geldt 
dat tenminste 1 van de twee ouders een voor de fokkerij 
goedgekeurde PRE moet zijn.  

U kunt voor veulens kiezen uit: 

 Een certificaat waarop 1 van de ouders vermeld staat, 
namelijk de voor de fokkerij goedgekeurde PRE .  
Voorwaarde is dat er van de PRE-ouder DNA bekend is 
in de databank van LGANCCE.  

 Een certificaat waarop beide ouders vermeld staan, 
namelijk de voor de fokkerij goedgekeurde PRE-ouder 
en de  andere, niet-PRE ouder of  PRE-ouder die niet 
voor de fokkerij is goedgekeurd.  Voorwaarde is wel 
dat bij de  aanvraag voor dit cruzado certificaat een 
afstammingsbewijs van de niet PRE-ouder/niet voor 
de fokkerij goedgekeurde PRE én een plukje manen 
(met haarwortels) gevoegd wordt. 

  Vragen? Neem vooral even contact met ons op! 

 

Definities 

PRE   - beide ouders goedgekeurd voor de fokkerij  en in het 
PRE stamboek opgenomen. 

Cruzado – één van de ouders van het veulen is een voor de 
fokkerij goedgekeurde PRE. 

Andalusier – beide ouders zijn PRE opgenomen in het PRE 
stamboek, maar niet goedgekeurd voor de fokkerij. 

Spaanse paarden – In Spanje gefokte paarden met onbeken-
de ouders 

 


