
Het voorjaar zit er weer aan te komen, inmiddels 

zijn de eerste veulens van 2011 geboren. Graag 

attenderen wij u nogmaals op de procedure die u 

dient te volgen om uw veulen op tijd – en dus 

binnen termijn die de EU regelgeving stelt- te 

voorzien van een paspoort. Verderop in deze 

nieuwsbrief vind u de procedure zoals die gevolgd 

dient te worden. Ook willen wij u wijzen op een 

aantal activiteiten die op korte termijn plaats gaan 

vinden. Wellicht zijn die voor u als PRE bezitter  

interessant. Verderop in deze nieuwsbrief vind u de 

agenda! 

Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met 

een van ons (bestuursleden), wij staan u graag te 

woord. U kunt ons bereiken op nevenstaande email 

adressen: 

 

Van de bestuurstafel 

Veulenregistratie 2011 
Conform artikel 5 paragraaf 6 van reglement nr. 

504/2008 van de Europese Unie (commissie 

datum 6 juni 2008) moeten alle paarden altijdaltijdaltijdaltijd in 

bezit zijn van een paspoort (identificatie 

document) binnen 6 maandenbinnen 6 maandenbinnen 6 maandenbinnen 6 maanden na geboorte en en en en 

bovendienbovendienbovendienbovendien altijd vóór 31 december van het 

geboorte jaar. 

 

Het hele traject vanaf aanmelding tot aan de 

daadwerkelijke afgifte van een paspoort neemt 

enige tijd in beslag. Denk aan het chippen, 

bloedafname, vaststelling DNA in het Spaanse  

laboratorium en de administratieve afwikkeling 

daarvan. Maar ook het maken van het paspoort en 

het invoeren van de gegevens in de database. 

 

Het is daarom van groot belang dat u het veulen Het is daarom van groot belang dat u het veulen Het is daarom van groot belang dat u het veulen Het is daarom van groot belang dat u het veulen 

binnen 15 dagen na geboorte bij ons aanmeld binnen 15 dagen na geboorte bij ons aanmeld binnen 15 dagen na geboorte bij ons aanmeld binnen 15 dagen na geboorte bij ons aanmeld 
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Aranka Ouwehand, voorzitter:  

voorzitter@pre-stamboek.nl 

Natasja van Oerle, secretaris:  

secretariaat@pre-stamboek.nl 

Liselot Maas, penningmeester/stamboekzaken: 

 penningmeester@pre-stamboek.nl 

Manon van Lin, algemeen bestuurslid: 

m.v.lin@pre-stamboek.nl 

Luc Jans, algemeen bestuurslid; 

l.jans@pre-stamboek.nl 

 

middels het dek/geboortmiddels het dek/geboortmiddels het dek/geboortmiddels het dek/geboortebewijs (welke u van de ebewijs (welke u van de ebewijs (welke u van de ebewijs (welke u van de 

hengstenhouder heeft ontvangen)hengstenhouder heeft ontvangen)hengstenhouder heeft ontvangen)hengstenhouder heeft ontvangen). 

 

Indien deze procedure buiten de gestelde deadline 

moet plaatsvinden wordt er door ANCCE een boete 

berekend.  

 

Deze boete is nodig om de extra inzet van ANCCE 

te vergoeden zodat zij alsnog aan de gestelde 

deadline van de Europese Unie kunnen voldoen. De 

hoogte van deze boete is nog niet vastgesteld, 

zodra wij deze informatie tot onze beschikking 

hebben brengen wij u daarvan op de hoogte.  

 

 

Wij adviseren u vriendelijk doch dringend om de Wij adviseren u vriendelijk doch dringend om de Wij adviseren u vriendelijk doch dringend om de Wij adviseren u vriendelijk doch dringend om de 

geboortemeldigeboortemeldigeboortemeldigeboortemelding van uw PRE veulen binnen de ng van uw PRE veulen binnen de ng van uw PRE veulen binnen de ng van uw PRE veulen binnen de 

gestelde termijn van 15 dagen te doengestelde termijn van 15 dagen te doengestelde termijn van 15 dagen te doengestelde termijn van 15 dagen te doen! 
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PRE  STAMBOEK NEDERLAND 

NIEUWSBRIEF 

 



Als bestuur hebben wij vastgesteld dat het 

aangetekend versturen van waardedocumenten 

zoals paspoorten en de Carta de Titularidad altijd 

met een financieel verlies gepaard gaat voor het 

stamboek. De reden daarvan is dat er slechts 

eenmalig 7 euro portkosten in rekening wordt 

gebracht terwijl de meeste poststukken in twee 

delen naar u als klant verstuurd worden ( Allereerst

het paspoort en later volgt de Carta de Titularidad

omdat deze langer op zich laat wachten vanuit 

Spanje). Met ingang van 2011 zijn we genoodzaakt

om deze kosten aan u als klant door te berekenen. 

 

HenHenHenHenggggstenboekstenboekstenboekstenboek 
Het PRE stamboek Nederland gaat een uniek 

naslagwerk uitgeven met daarin relevante 

stamboekinformatie, dekhengsten, fokkerijen, 

keuringsuitslagen en aanverwante advertenties. Het 

stamboek denkt hiermee tegemoet te komen aan 

de wens van vele (potentiële) PRE eigenaren. Met 

name omdat wij zo een tastbare informatiebundel 

aan kunnen bieden die niet alleen voor elke 

(potentiële) PRE bezitter een aanwinst is, maar ook 

voor de merriehouder een goede leidraad kan zijn 

bij de toekomstige hengstenkeuze. 

 

Het hengstenboek zal in het voorjaar van 2011 op 

bestelling -via onze stamboekwebsite-

verkrijgbaar zijn en  tevens op een aantal 

evenementen te koop worden aangeboden tegen 

een gereduceerd tarief.  

 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw hengst of 

fokkerij te adverteren in dit unieke naslagwerk. 

Uiteraard moet uw hengst  aan een aantal 

richtlijnen van ANCCE voldoen!  

 

Op onze website treft u het inschrijfformulier voor 

uw dekhengst aan. Andere advertenties,  zoals uw 

fokkerij en/of ander paard gerelateerd bedrijf kunt 

u ons per mail aanleveren. Onder vermelding van  

uw naam en adresgegeven. Het boekje wordt 

gedrukt in staand A5 formaat. 

 

Postverzending van waardedocumentenPostverzending van waardedocumentenPostverzending van waardedocumentenPostverzending van waardedocumenten 
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U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het U heeft de mogelijkheid om te adverteren in het 

hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color hengstenboek. De prijzen voor een full color 

advertentie zijn:advertentie zijn:advertentie zijn:advertentie zijn:  

• Paginagrote advertentie HengstHengstHengstHengst        €   50,- 

Advertenties anders dan hengst:  

• Paginagrote AdvertentieAdvertentieAdvertentieAdvertentie    andersandersandersanders                                €   70,- 

• Halve pagina (A6 liggend)               €   40,- 

• Binnen achterzijde A5                       € 100,- 

Inschrijven kan tInschrijven kan tInschrijven kan tInschrijven kan t/m 31 maart/m 31 maart/m 31 maart/m 31 maart    

Contact informatieContact informatieContact informatieContact informatie:    

Manon van Lin, T:06-19230402    

Liselot Maas, T: 06-28554884 

 

Er zijn een aantal wijzigingen op het 

dienstenformulier aangebracht. Onder andere 

gaat het  tarief van het overschrijven van een 

paspoort omhoog met een op de aanvraag 

gespecificeerd bedrag van 7 euro portokosten.   

Eventuele meerdere Carta de Titularidad `s 

worden opgespaard en gezamenlijk verzonden. 

Indien u een van de Carta de Titularidad`s 

eerder wil ontvangen kan deze op verzoek 

onder rembours naar u verzonden worden. 

 
 
 

 



  

AAAAptokeuringptokeuringptokeuringptokeuringen 2011en 2011en 2011en 2011    
 
In het weekend van 21en 22 mei vinden de jaarlijkse 

APTO keuringen weer plaats. Leden van het 

stamboek reizen gedurende deze twee dagen met 

een Spaanse dierenarts door het land. Om zo op 

verschillende verzamelplaatsen diverse jonge PRE 

paarden (vanaf 3 jaar)  te keuren ter goedkeuring 

voor de fokkerij. Tijdens deze keuring wordt het 

paard op diverse punten beoordeeld of hij/zij voldoet 

aan de geldende rasstandaard.  

 

Op zondag 22 mei staat ook de IBERISCHE DAG IN 

BUNSCHOTEN op de agenda. Indien u uw paard op 

wil geven voor de aptokeuring en ook naar deze 

Iberische dag wenst te gaan kunt u contact opnemen 

met de penningmeester van het stamboek. Zodat wij 

rekening kunnen houden met de indeling van de 

apto keuring. 

 

 

Barokke wedstrijd in Heteren     

Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege de Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege de Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege de Op zondag 27 maart wordt er wordt er bij Manege de 

Fruithof te HeterenFruithof te HeterenFruithof te HeterenFruithof te Heteren    een barokke wedstrijd een barokke wedstrijd een barokke wedstrijd een barokke wedstrijd 

georganiseerd.georganiseerd.georganiseerd.georganiseerd.    

Deze wedstrijd is conform de richtlijnen van de KNHS 

en er kan gestart worden in de B t/m Z2. Alleen 

barokke paarden kunnen deelnemen. Er is tevens een 

starterklasse. Ruiters (vanaf 14 jaar) met een barokke 

hengst die in het verleden nooit L2 hebben gereden 

kunnen volgens de KNHS regels geen startkaart 

aanvragen. Deze starterklasse houdt het volgende in: 

ruiters vanaf 14 jaar kunnen  deelnemen in deze 

speciale klasse zonder startkaart. Er wordt een 

gezellige dag georganiseerd voor alle barokke 

paarden liefhebbers maar ook voor de serieuze 

dressuur mensen. 

Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels 

behaald dus U kunt niet meer inschrijven voor U kunt niet meer inschrijven voor U kunt niet meer inschrijven voor U kunt niet meer inschrijven voor 

deelnamedeelnamedeelnamedeelname    maar uiteraard is iedereen van harte maar uiteraard is iedereen van harte maar uiteraard is iedereen van harte maar uiteraard is iedereen van harte 

welkom als bezoeker tijdens dezewelkom als bezoeker tijdens dezewelkom als bezoeker tijdens dezewelkom als bezoeker tijdens deze    overvolle overvolle overvolle overvolle 

dressuurdag.dressuurdag.dressuurdag.dressuurdag.  
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Opgeven voor de aptokeuring kan nog steedsOpgeven voor de aptokeuring kan nog steedsOpgeven voor de aptokeuring kan nog steedsOpgeven voor de aptokeuring kan nog steeds....    Uiterlijk Uiterlijk Uiterlijk Uiterlijk 

tottottottot    31 maart 201131 maart 201131 maart 201131 maart 2011. Op onze website www.pre-

stamboek.nl vind u het inschrijfformulier. U dient de 

rechtmatige eigenaar te zijn van het opgegeven paard 

en in het bezit te zijn van alle geldige 

stamboekdocumenten 

 

 

 

Equitana 
 

EQUITANA EQUITANA EQUITANA EQUITANA ----    Wereldbeurs van de paardensportWereldbeurs van de paardensportWereldbeurs van de paardensportWereldbeurs van de paardensport....    

Van 12 t/m 20 maart vind dit tweejaarlijkseVan 12 t/m 20 maart vind dit tweejaarlijkseVan 12 t/m 20 maart vind dit tweejaarlijkseVan 12 t/m 20 maart vind dit tweejaarlijkse    paarden paarden paarden paarden 

spektakel plaats in Essen, Duitsland.spektakel plaats in Essen, Duitsland.spektakel plaats in Essen, Duitsland.spektakel plaats in Essen, Duitsland.    

    

Zeer uitbreidde programma’s met demonstraties. 

Voorstelling van verschillende rassen en rijstijlen, 

clinics, wedstrijden en topacts. Tevens zijn er 

themadagen met elke dag een andere paardenwereld, 

Op zaterdag 19 maart  is het barokke paardendag! 

Het Iberische paard zal ruim vertegenwoordigd zijn in 

allerlei facetten. ANCCE is aanwezig met een stand. 

 

Iberische dag in Bunschoten 
 

Paarden van de zon organiseert op zondag 22 mei Paarden van de zon organiseert op zondag 22 mei Paarden van de zon organiseert op zondag 22 mei Paarden van de zon organiseert op zondag 22 mei 

wederom een Iberische dagwederom een Iberische dagwederom een Iberische dagwederom een Iberische dag bij Stal Groenendaal te bij Stal Groenendaal te bij Stal Groenendaal te bij Stal Groenendaal te 

Bunschoten. Bunschoten. Bunschoten. Bunschoten. Deze dag vertegenwoordigd een 

sfeervolle, gezellige en overvolle showdag met 

Iberische paarden in de hoofdrol. Alle facetten van de 

rijkunst komen aan bod. Kom genieten van  prachtige 

PRE`s, Lusitano`s en Lippizaners. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief stelt Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief stelt Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief stelt Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief stelt 

de Raad van Advies zich aan u voor:de Raad van Advies zich aan u voor:de Raad van Advies zich aan u voor:de Raad van Advies zich aan u voor:    

    

Een Raad van Advies (RvA) voor het PRE stamboek, 

dat klinkt bijna als ambtenarij. Wellicht leidt dat bij 

u tot verschillende vragen. Waarom is er een RvA? 

Wat doet de RvA? Wat heb ik als PRE eigenaar of PRE 

fokker aan een RvA? 

In onderstaand stukje proberen wij antwoord te 

geven op deze vragen en u duidelijkheid te geven 

over de rol van de RvA. Om een zo compleet 

mogelijk beeld te geven is in onderstaande 

toelichting relevante informatie opgenomen die u 

mogelijk al in eerdere nieuwsbrieven hebt gelezen. 

 

Inmiddels iets meer dan twee jaar geleden is de 

toenmalige Andalusiër vereniging opgesplitst in een 

stichting voor de PRE stamboek zaken en een 

vereniging voor het Spaanse paard in Nederland. De 

inrichting als stichting/stamboek was noodzakelijk 

om onder andere het recht te krijgen/behouden 

voor het uitgeven van paspoorten conform de eisen 

die de EU en de Nederlandse overheid daaraan stelt. 

Daarbij dienden de activiteiten van het stamboek 

voor iedereen toegankelijk te zijn, zonder enige 

discriminatie. Nu had de vereniging in het verleden, 

zoals het hoort bij een vereniging, een 

ledenvergadering, waar de leden de mogelijkheid 

hadden hun stem in te brengen bij allerhande zaken 

wat de vereniging deed. Bij een stichting is er geen 

sprake van leden, dus hoe wordt er dan contact 

gehouden met de PRE eigenaren en fokkers en hoe 

kunnen zij een inbreng hebben in wat de stichting 

doet? Dat is nu precies de rol van de Raad van 

Advies. 

 

De belangrijkste taak van de RvA is het geven van 

gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies wordt 

enerzijds gegeven vanuit een klankbord rol/schakel 

in haar contacten met de PRE eigenaren en fokkers 

in Nederland en anderzijds vanuit een bewakende 

rol op de stamboek taken uitgevoerd door de 

stichting. Het uitvoeren van deze taak gebeurt 

enerzijds door inzage in diverse stukken, anderzijds 

door betrokkenheid in belangrijke beslissingen en 

afstemming tijdens een gezamenlijk overleg. De 

stichting maakt hier actief gebruik van, met name

bijvoorbeeld de laatste maanden in verband met de 

premiekeuring van 2011.  

De adviezen van de RvA worden hierbij betrokken en 

gebruikt. 

 

Een belangrijke rol van de RvA is een klankbord voor 

de PRE eigenaren en PRE fokkers.  Hiertoe houdt de 

RvA direct contact met de PRE eigenaren en PRE 

fokkers en worden punten meegenomen in het contact 

met de stichting. De RvA heeft tenminste één keer per 

jaar een klankbordvergadering waar alle PRE eigenaren 

en PRE fokkers in Nederland aanwezig kunnen zijn om 

zaken te bespreken en punten mee te geven aan de 

RvA. Deze punten worden na intern overleg van de 

RvA meegenomen in de bespreking met de stichting. 

Een onderwerp dat hierbij bijvoorbeeld in afstemming 

met de stichting tot stand is gekomen is een 

klachtenprocedure. Ook de samenwerking tussen de 

vereniging en de stichting is een onderwerp dat op de 

agenda is gekomen. 

 

De huidige bezetting van de RvA is tot stand gekomen 

gedurende de algemene ledenvergadering november 

2008 van de toenmalige Andalusiër Vereniging. 

Tijdens deze vergadering werd de splitsing van de 

vereniging besproken en bekrachtigd. Daarnaast werd 

tevens direct de RvA opgericht uit de aanwezige leden. 

Op dit moment bestaat de RvA uit de volgende 

personen: 

Robert van Velzen (voorzitter RvA: PRE fokker) 

Aline van der Linden (secretaris RvA: PRE fokker) 

Wim van Poppel (alg. lid RvA: PRE fokker) 

Sonja Mooij (alg. lid RvA: PRE fokker) 

Marjan Smit (alg. lid RvA: PRE fokker) 

Frank Meijer (alg. lid RvA: PRE fokker) 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de RvA via het volgende E-mail adres: 

Raad.van.Advies.PRE.Stamboek@Gmail.com. Klachten 

ten aanzien van het stamboek kunnen ingediend 

worden via de klachtenprocedure van het stamboek 

zelf. 

 

De Raad van Advies 
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