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Apto keuring  

                                                                                                                    

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 mei  staat er weer een 

Apto keuring gepland.  Dit is de basiskeuring voor de fokkerij. Een 

veulen van PRE’s wordt alleen in het stamboek ingeschreven als 

beide ouders middels deze keuring zijn goedgekeurd voor de fok-

kerij.  

Met ingang van 2013 zijn de eisen veranderd, zo wordt er onder 

andere op beweging gekeurd. Hierover leest u meer in de Nieuws-

brief nr. 16 (te vinden op de website onder “Nieuws – Nieuws-

brief”).  

Meer informatie over deze keuring vindt u eveneens op onze web-

site onder “Apto keuring 2014”. 

Let op:  uw paard moet langdurig écht stil kunnen staan 

(afhankelijk van de dierenarts, ca. een half uur), omdat er veel ge-

meten moet worden.  Kan uw paard dat niet, dan loopt u het risico 

dat de keurmeester besluit dat het paard niet te keuren is. In dat 

geval krijgt u uw inschrijfgeld niet terug. 

Tip:  voorgaande jaren hebben we gemerkt dat de gemiddelde 

eigenaar echt met zijn of haar paard geoefend heeft.  

Wat echter nog wel eens over hoofd gezien wordt, is dat een paard 

in een vreemde omgeving anders reageert dan thuis. En al hele-

maal als een wildvreemde man of vrouw met een meet lint en een 

lange meetstok van alles probeert te doen.                                                         

Dus oefen vooral in een vreemde - bij voorkeur onrustige - 

(paarden) omgeving met iemand die het paard niet kent met aan-

raken en meten.                                                                                                              

Daar hebben u en de keurmeester straks veel plezier van! 

Ook dit jaar is er voor belangstellenden de mogelijkheid om een 

Apto keuring te bezoeken. Waar en op welke datum wordt later 

bekend gemaakt, omdat de planning pas later gemaakt kan wor-

den. 

Er zijn al wat inschrijvingen binnen,  maar bij deze  verzoeken we u 

dringend  uw paard niet op het laatste moment nog op te geven.     

De voorbereiding voor de Apto keuring vergt voor ons erg veel tijd 

en een zorgvuldige planning.                                                                         

Ook het stamboek is vrijwilligerswerk, dus  zou het fijn zijn als niet 

alle aanmeldingen tegelijkertijd op het laatste moment binnenko-

men. 
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 Premiekeuring  19, 20 en 21 september 2014 te Heeze. 

De organisatie van de premiekeuring 2014 is al weer in volle 

gang.  Als het goed is, heeft u van ons per mail een uitnodi-

ging voor deelname ontvangen. In samenwerking met de 

Vereniging van het Spaanse Paard is er alweer het nodige 

werk verzet.  

Meedoen? Graag! 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd geldt zeker voor de pre-

miekeuring. We begroeten u dan ook graag met uw paard

(en) als deelnemer op de premiekeuring. De inschrijfformulie-

ren en overige informatie kunt u terugvinden op de website 

van het stamboek. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan 

niet om even contact op te nemen: lc.maas@home.nl 

Zorg wel dat u zich op tijd inschrijft (voor 15 juni), want net 

als voorgaande jaren is een minimaal aantal deelnemers 

noodzakelijk. 

 

Enquête over  keuring 2013 

Onder deelnemers, standhouders en toeschouwers hebben 

we een enquête gehouden over de premiekeuring van 2013. 

Deze vragenlijst is veelvuldig ingevuld, waarvoor onze dank!  

Met de opmerkingen en suggesties zijn we aan de slag ge-

gaan om de keuring van 2014 nog beter te maken. Zo gaan 

we bijvoorbeeld in overleg met de jury kijken of de paarden 

aan de andere kant van de bak kunnen worden opgesteld en 

hoe we meer uitleg over het hoe en wat van de keuring kun-

nen geven. En uiteraard gaan we dit jaar echt zorgen voor 

een betere geluidsinstallatie. Ook hebben we de resultaten 

van deze enquête besproken met de eigenaar van de locatie, 

de heer Meulendijks. Samen kijken we wat en hoe zaken ver-

beterd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de trage bedie-

ning en hoe we de barbecue op zaterdagavond meer echt 

een feestje kunnen maken. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

                                                                                                           

Word sponsor van de premiekeuring! 

Het benodigde werk voor  en tijdens de premiekeuring wordt 

allemaal gedaan door vrijwilligers. Ondanks al dat vrijwillige 

werk en gratis gebruik van de locatie, kost het organiseren 

van een premiekeuring veel geld. We proberen het in-

schrijfgeld zo laag mogelijk te houden en daarom is het 

noodzakelijk om “gulle gevers” te vinden die een financiële 

bijdrage willen leveren aan de premiekeuring in de vorm van 

bijvoorbeeld een stand, een advertentie en dergelijke. 

  
Inmiddels hebben wij een hoofdsponsor gevonden, namelijk 
de heer  A. Devroye uit België. Hij is dit jaar hoofdsponsor 
met zijn bedrijf A-Q, chemical service provider. Hartelijk be-
dankt hiervoor! 
Op onze website onder “premiekeuring 2014” treft u de 
sponsormogelijkheden aan.      

Nieuw is dat  wie een sectie sponsort én een A5 advertentie 
in het boekje van de keuring plaatst, zijn of haar advertentie  
tot 1 juni 2015 op de website van het stamboek terug kan 
vinden onder het kopje “sponsoren”. Op deze manier is het 
waarschijnlijk iets aantrekkelijker de premiekeuring  te 
steunen omdat u er na de keuring ook nog iets voor terug 
krijgt. Wacht dus niet te lang, want hoe eerder u zich opgeeft, 
hoe langer uw advertentie op de website van het stamboek 
staat. Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen ontmoeten op 
de premiekeuring in Heeze. 

Weet u misschien iemand anders die interesse heeft om   
bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen of met een stand op 
de premiekeuring te staan?   Verwijs dan naar onze website 
voor de mogelijkheden of neem even contact op via de    
mail:  lc.maas@home.nl 

Publiek meer dan welkom! 

Publiek maakt een premiekeuring tot een echt evenement. 

Bovendien denken wij dat onze mooie paarden het bekijken 

waard zijn.  

Ieder jaar besteedt de organisatie veel moeite aan het (gratis) 

bekend maken van de premiekeuring. Maar dat kan uiteraard 

altijd beter. Wilt u in uw omgeving bekendheid geven aan de 

premiekeuring? Heel graag!  

U kunt van ons foldermateriaal en affiches krijgen voor de 

premiekeuring. Dit materiaal is tegen de zomer beschikbaar, 

maar aanvragen kan nu al. 

 



  Pagina 3 PRE stamboek Nederland 

  

  

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  Pagina 4 PRE stamboek Nederland 

  

  

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  Pagina 3 PRE stamboek Nederland 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


