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Mocht een paard nog niet op uw naam staan, zorg dan 

dat u zich én heel snel opgeeft én het paard laat over-

schrijven op uw naam! Overschrijven op naam kost nogal 

wat tijd omdat de procedure via Spanje loopt. 

Zie voor meer informatie op onze website                      
www.pre-stamboek.nl  onder “Premiekeuring 2014 – 
verkort reglement”. 

 Premiekeuring 2014 – 19, 20 en 21 september 

                                                                                                                     

De premiekeuring is een jaarlijks terugkerend feestelijk evene-

ment. De aan de hand voorgebrachte paarden vanaf 1 jaar worden 

door een jury van het moederstamboek beoordeeld op hun bouw, 

beweging en de mate waarin ze voldoen aan de ras standaard. 

Hengsten vanaf vier jaar worden ook op de beweging onder het 

zadel beoordeeld. Hiervoor moet men een basisproef rijden 

(functionaliteitsproef) waarin de drie gangen getoond worden. 

Merries vanaf vier jaar mág men ook onder het zadel voorstellen, 

maar dit is niet verplicht. 

 

Waarom meedoen? 

Voor fokkers is het laten beoordelen van hun paard(en) natuurlijk 

van belang voor de fokkerij van PRE’s. Een paard dat volgens de 

jury bijvoorbeeld hoog scoort op de raskenmerken en ook nog 

goed beweegt, wil je als fokker natuurlijk graag als fokdier gebrui-

ken. 

Voor mensen die nu (nog) niet fokken, kan deelname ook interes-

sant zijn. Via deze keuring wordt beoordeeld hoe uw paard – in 

vergelijking met leeftijdsgenoten – in het PRE ras staat. Stel je voor 

dat je per ongeluk rondrijdt op de “Kampioen van het ras 2014”… 

Daarnaast is het gewoon ook een gezellige bijeenkomst met ande-

ren die net zo enthousiast zijn over hun paarden als u bent over 

het uwe. Natuurlijk is er ook weer een gezellig Spaans getint stro-

dorp en op zaterdagavond een BBQ.  

 

Kan ik met mijn paard meedoen? 

De keuring is voor Spaanse raspaarden (PRE): 

van 1 jaar en ouder  

die stamboekpapieren hebben  én die op uw (eigenaars- of fok-

kers) naam geregistreerd staan.  

Paarden van 5 jaar en ouder dienen basis goedgekeurd te zijn voor 

fokkerij, dus Apto gekeurd te zijn.                                                    

Hengsten van 4 jaar en ouder moeten ook onder het zadel getoond 

worden. Merries van 4 jaar en ouder mogen ook onder het zadel 

voorgesteld worden. 

Ruinen van 3 jaar en ouder kunnen ook deelnemen en dienen ook 

onder het zadel getoond te worden. Ruinen van 5 jaar en ouder 

dienen wel Apto gekeurd te zijn.   

 

http://www.pre-stamboek.nl
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Hoe lang duurt het en wat kost het?                                                                    

                                                                                                       

Voor deze keuring dient u op vrijdag 19 september tussen 

15.30 en 21.30 uur uw paard aan te bieden voor de intake, de 

controle door de dierenarts. Er wordt gecontroleerd op juiste 

vaccinatie en of het paard gezond is en niet kreupel loopt. 

Het paard dient op het terrein gestald te blijven tijdens de 

deelname. Dus stel dat uw paard in een van de secties op 

zondag moet worden voorgesteld, dan dient uw paard op 

vrijdag op tijd voor de intake te zijn en mag pas na de deelna-

me in de sectie weer naar huis.  

Deelname aan de premiekeuring kost 155 euro. Leden van de 

Vereniging van het Spaanse paard krijgen korting, voor hen 

kost deelname 145 euro. Dit is inclusief de kosten voor de 

box en het strooisel gedurende het weekend. Er dient vooraf 

betaald te worden. Als u uiteindelijk toch niet deelneemt, 

dan is teruggave van het inschrijfgeld is alleen mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden binnen een bepaalde termijn, zie 

hiervoor de website.  

 Opgave 

Opgeven voor deelname kan tot uiterlijk 15 juni a.s.! 

Bij onvoldoende deelname géén premiekeuring! 

De premiekeuring vereist veel voorbereiding, vandaar dat er 

vroegtijdig moet worden opgegeven. Bij te weinig deelname 

(minder dan 50 paarden) gaat de premiekeuring niet door. 

Het vergelijken van paarden in dezelfde leeftijdscategorie 

niet echt mogelijk als er per categorie maar heel weinig paar-

den in de ring staan.  Bovendien worden  - ondanks alle vrij-

willigerswerk -  de kosten van de organisatie in verhouding 

tot het aantal deelnemers te hoog. 

Dus: mis dit gezellige en leerzame evenement niet en geef u 

uiterlijk 15 juni a.s. op! 

     

Apto keuring 

                                                                                                                

Afgelopen weekend 17 en 18 mei werd de jaarlijkse Apto keu-

ring gehouden. Het was een uitzonderlijk zomers weekend 

waardoor de keuring in de buitenlucht bepaald geen straf 

was. Zeker omdat op alle plaatsen waar gekeurd werd, we 

weer erg hartelijk met koffie en lekkere hapjes ontvangen 

werden.  Dit jaar werden minder paarden voor basiskeuring 

voor de fokkerij aangeboden, namelijk 20 paarden tegen an-

dere jaren rond de 35 paarden.  De laatste paar jaar is het 

mogelijk voor belangstellenden om in Lieren bij Linda van 

Belkum te komen kijken bij de keuring.  Steeds meer mensen 

maken gebruik van deze mogelijkheid. 

De Apto keuring wordt altijd gedaan door een dierenarts die 

door het moederstamboek in Spanje, ANCCE wordt gestuurd. 

Deze keer was het Pablo Rivera Paradas. Sinds vorig jaar is 

het een uitgebreide keuring waarbij niet alleen heel veel ge-

meten wordt, maar waarbij ieder paard ook op de correct-

heid van de gangen beoordeeld wordt. Al met al betekent het 

dat ieder paard lang én braaf moet stilstaan terwijl de dieren-

arts met meetlint en lange meetstok om het paard heen 

loopt. Het was fijn om te constateren dat de eigenaren onze 

waarschuwingen over het langdurig stilstaan ter harte had-

den genomen. Temeer omdat na twee keuringen een belang-

rijk deel van de meetstok afbrak. Gelukkig kon deze stok met 

vereende krachten gerepareerd worden.  

Alle paarden die ter keuring werden voorgebracht zijn goed-

gekeurd. Hieronder een overzicht van de goedgekeurde paar-

NAAM PAARD NAAM EIG. 

GANANCIOSA FAM.DANIELS SCHONEWILLE 

GREGORIANA FAM.DANIELS SCHONEWILLE 

BUENA XIII C.V.BEVEREN 

DESTACADO DE LA CRUZ III J.DE RIDDER 

AGENTE FL L.V.BELKUM 

MARURU STAL MELEK 

IMPRECIOS DE LA LUZ A.V.D.LINDEN 

DANTE JL M.NOUWENS 

DON ELKANA M. NOUWENS 

OCAÑA WH WOESTE HOEVE 

ORDAGO WH WOESTE HOEVE 

NOLL WH WOESTE HOEVE 

SELECTA SS H.BUITELAAR 

SUIZO F.MEIJER 

ELEVADA YML C.GOOSENS 

BIOLA II P.BINK 

NAPOLEON LXXIII FAM.DE ROOY 

NELIDA II FAM.DE ROOY 

NUBOSA XI FAM.DE ROOY 

AMOROSO MP FAM.MULDERS 


