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Beste P.R.E. fokkers en eigenaren, 
 
Met genoegen organiseren wij in het weekend van 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019 de 
tweede editie het Centraal Europese Kampioenschap voor de Pura Raza Española, ‘Campeonato Centro 
Europeo del Caballo Español 2019’, . De organisatie is in samenwerking met ANCCE Belgica en wordt 
gecombineerd met een MCI-B dressuurwedstrijd op zaterdag.  Daarnaast vindt er een wedstrijd Working 
Equitation plaats op zondag. 
 
Naast de titel van Centraal Europese Kampioen en Kampioene zullen er ook een BENELUX Kampioen en 
Kampioene bekroond worden. Evenals de titel de Beste Fokker van de BENELUX. (Let op, voor deze titel 
komen alleen fokkers en fokproducten afkomstig uit Nederland, België en Luxemburg in aanmerking). 
 
Op vrijdagavond 30 augustus vanaf 19.00 uur willen wij u graag uitnodigen voor welkomstdrankje en 
op zaterdagavond is er voor iedereen een Spaans diner waarvoor u kunt inschrijven. 
 
Alle informatie en reglementen vindt u op www.verenigingspaanspaard.nl en op www.ancce-belgica.be   
De wedstrijd wordt georganiseerd volgens de reglementen van ANCCE, deze zijn te raadplegen via de 
website in het Spaans en Engels. Mocht u vragen hebben kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 
 
Belangrijke informatie 
 
  Locatie 
 
 Selevia Hoeve 

Kooike 2 
4251 NE Werkendam 
Nederland 

 
Programma 
 
Er wordt gewerkt volgens het model van alle andere ANCCE-wedstrijden. ALLE paarden dienen 
aangemeld te worden op vrijdag 30 augustus tussen 15.00 en 21.00 uur. Op dat moment zal de 
veterinaire keuring plaatsvinden en na goedkeuring kan uw paard gestald worden. Buitenlandse 
deelnemers krijgen de mogelijkheid een dag eerder te arriveren. Geen enkel paard mag het 
wedstrijdterrein verlaten vóór de prijsuitreiking van zijn/haar sectie op straffe van diskwalificatie. 
(ANCCE reglement),  
 
Het programmaverloop van het weekend hangt af van het aantal inschrijvingen. De exacte timing 
wordt u medegedeeld nadat de inschrijvingen gesloten zijn. Mochten er veel inschrijvingen zijn kan 
het keuringsprogramma mogelijk al van start gaan op vrijdagavond. 
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De MCI-B wedstrijd (Masters Cheval Iberique België) vindt plaats op de zaterdag, mogelijkheid tot 
inschrijven en inlichtingen: www.mcib-mip.eu/index.html 
 
De wedstrijd Working Equitation (TWE) , ‘de Pura Nobleza Cup’ wordt georganiseerd door Pura 
Nobleza en is volgens de regels van FITE. Zowel FITE als WAWE ruiters kunnen deelnemen. 
Informatie en inschrijven bij Danielle van Bokhoven, email: info@puranobleza.com 
 

Juryleden 
 
Sinds 2016 worden de juryleden via loting gekozen door ANCCE Spanje. 

 

Inschrijvingen 
 

Documenten 
 

De volgende documenten dienen volledig ingevuld naar ons opgestuurd te worden: 
 

1. Inschrijfformulier van het paard: vult u daarbij: 
- de volledige paard naam in, in hoofdletters inclusief -indien van toepassing- de 

Romeinse cijfers. 
- de librogenealogico code 
- de geboortedatum 
- de volledige naam (met eventueel het Romeinse cijfer) van de vader en de moeder 
- de rubriek (voor de juiste Rubriek zie Bijlage I ) 
- de naam van de fokker. 

Indien uw paard te koop is kunt u ons dat meedelen door een kruisje te plaatsen op het 
inschrijvingsformulier in de kolom «Observationes». Wij vermelden dit dan in het 
programmaboekje. 

 
2. Een kopie van uw WA verzekering. 
 
3. Indien u met uw merrie wil deelnemen aan de functionaliteitsproef dient u dit aan te 

geven op het inschrijfformulier. 
 

4. Voor de paarden die deelnemen aan de functionaliteitsproef (secties 8-10-12-15 verplicht 
en eventueel 7-9-11 niet verplicht) gelieve ook de naam van de ruiter op te geven. 

 
LET OP: ALLE DOCUMENTEN DIENEN CORRECT EN VOLLEDIG INGEVULD AANGELEVERD TE 
WORDEN. ENKEL INSCHRIJVINGEN DIE VOLLEDIG INGEVULD ZIJN ZULLEN WORDEN AANVAARD. 
 
Uw inschrijving is pas effectief na ontvangst van uw betaling. De sluitingsdatum van de 
inschrijvingen is vastgesteld op 16 augustus, onmiddellijk na ontvangst van uw inschrijving ontvangt 
u een factuur voor het totale bedrag, gelieve deze binnen de 8 dagen te betalen. Inschrijvingen die 

http://www.mcib-mip.eu/index.html
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niet betaald zijn op 19 augustus zullen helaas geannuleerd worden. Er worden geen aanmaningen 
gestuurd. 

INSCHRIJVINGEN SLUITEN op 16 augustus 2019 ! 
 
De startlijst wordt opgemaakt in omgekeerde volgorde van inschrijving, laatste inschrijven is eerste 
startnummer. 

 
 

 
Kosten 

 
€ 150,- per paard voor de leden van Nederlandse Vereniging v/h Spaanse paard & ANCCE-Bélgica (€ 135,- 
voor het 2e paard en vanaf het 3e paard € 100,-) box inbegrepen.  
Voor ruinen hanteren wij een korting: 
RUINEN: 1e paard  € 130,-, 2e paard € 115,- Vanaf het 3e paard blijft het tarief € 100,-  
 
€170,- per paard voor niet-leden van Nederlandse Vereniging v/h Spaanse paard & ANCCE-Bélgica  (€ 
155,- voor het 2e paard en vanaf het 3e paard € 110,-) box inbegrepen.  
Voor ruinen hanteren wij een korting;  
RUINEN: 1e paard € 150,-  2e paard € 135,-. vanaf het 3e paard blijft het tarief € 110,- 
 
Per box worden u 2 balen stro aangeboden.  
Hooi en extra stro zijn tegen betaling ter plaatse te verkrijgen. 
Materiaalboxen (zonder strooistel) zijn te verkrijgen tegen een prijs van € 90,- per stuk, te vermelden bij 
inschrijving. 
 
Sponsoring 
 
U kunt een stand van 2.5 x 4.5 m reserveren (afwijkende afmetingen te bespreken). Voor meer informatie 
zie de sponsorpagina op onze websites. Het is niet toegestaan dranken te verkopen of te verdelen in de 
stands. 

   
Een gezamenlijke en beknopte speciale uitgave van De Mosquero (ledenmagazine van ANCCE-Bélgica) en de 
Pura Pasíon (ledenmagazine NL vereniging) komt in combinatie met het programmaboekje in full colour A4 
en wordt uitgegeven tijdens het evenement. Indien u uw fokkerij of bedrijf onder de aandacht wil brengen 
via een advertentie kunt u hierover alle informatie terugvinden in de sponsorsectie op onze websites. 

 
Avondshow en diner 
 
Op zaterdagavond is er een show programma en vanaf 19.00 uur kunt u gebruik maken van een heerlijk 
Spaans menu, bestaande uit een glas Sangria, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Inschrijven is 
noodzakelijk  voor 23 augustus! De prijs voor dit menu is € 22,- voor leden en € 27,- voor niet leden. Uw 
reservering is pas definitief na opgave per mail & betaling op onze rekening  
NL 47 RABO 0113992609 vermelding van  “diner en het aantal personen” 
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Het is ook mogelijk om een VIP-tafel te reserveren, alle informatie hierover vindt u terug op de websites 
van de Vereniging van het Spaanse paard & ANCCE-Bélgica. 
 
 
 
 
Verplichtingen 
 

Aankomst tijdschema: 
 

ALLE paarden dienen aangemeld te worden op vrijdag 30 augustus vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. 
Op dat moment zal de veterinaire keuring plaatsvinden en na goedkeuring kan uw paard gestald 
worden. Alle wedstrijdpaarden zullen gecontroleerd worden op vaccinaties en kreupelheden (in 
stap en draf). Na deze keuring dient u zich te melden op het secretariaat om uw documenten en 
gratis hoofdstelnummer in ontvangst te nemen. 
 
Buitenlandse deelnemers krijgen de mogelijkheid een dag eerder te arriveren. (graag vermelden op 
de inschrijving) 
 
Geen enkel paard mag het wedstrijdterrein verlaten voor de prijsuitreiking van zijn/haar sectie op 
straffe van diskwalificatie.  

 
Voor de deelnemende buitenlandse paarden BUITEN de BENELUX is het VERPLICHT om het 
noodzakelijke transport-certificaat bij zich te hebben. (uitgezonderd voor de deelnemende 
paarden binnen de Benelux, dus die uit Nederland, België en Luxemburg komen). 

 
Vaccinaties: 
 
Direct na aankomst op vrijdag dient u uw paard aan te bieden bij de dierenarts voor de identificatie 
en vaccinatie-controle. Ieder paard dient VERPLICHT ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus 
volgens de geldende FEI reglementen,  anders mag hij niet deelnemen.  
 

U bent verplicht om het paspoort van het paard te tonen tijdens de dierenartscontrole, anders mag uw 
paard niet meedoen aan de wedstrijd.  DE P.R.E. MOET IN HET STAMBOEK INGESCHREVEN STAAN OP 
NAAM VAN DE FOKKER OF EIGENAAR DIE HET PAARD PRESENTEERT. (of u moet met een kopie kunnen 
bewijzen dat de aanvraag van verandering van eigenaar  naar het secretariaat van ons stamboek werd 
gestuurd) ! 

 
Deelnemingsnummer:  
 
Het nummer dat aan uw paard wordt toegekend, dient op duidelijke wijze aan de linkerzijde van 
het voorbrenghalster bevestigd te worden tijdens de morfologische proef, en aan het hoofdstel 
tijdens de functionaliteitsproef. De organisatie voorziet u van gratis nummers. 
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ADRES INSCHRIJVINGSFORMULIER DEELNAME KEURING: 
 
Voor Nederland: per e-mail naar: campeonatopre@gmail.com 
 
Voor België: per email naar: caroline@ancce-belgica.be 
 
 
 
 
RESERVERVERINGEN VAN RECLAMEPAGINA(S) IN DE GEZAMENLIJK UITGAVE VAN DE MAGAZINES (PURA 
PASION /MOSQUERO) EN HET PROGRAMMABOEKJE: 
 
Voor Nederland: Ivonka Dopieralski : media@verenigingspaanspaard.nl of +31(0)614566419 
 
Voor België: Caroline Goossens : Caroline@ancce-belgica.be of +32 (0)494/85.64.34. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ivonka@kabelfoon.nl
mailto:Caroline@ancce-belgica.be
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BIJLAGE 
 
RUBRIEKEN waarin de P.R.E. ingeschreven moeten worden 
 
De leeftijd van uw paard bepaald de rubriek. Deze wordt berekend per natuurlijk jaar, vanaf de 1e januari 
van het geboortejaar, d.w.z. het jaar waarin het paard de leeftijd bereikt die overeenkomt met de leeftijd 
van de rubriek, of dit nu januari of december is. Dus in het geval van de wedstrijd in 2019, zullen de 
paarden geboren in 2018 deelnemen in de rubrieken 1 en 2 (veulens 1 jaar). Paarden geboren tussen 1 
januari 2017 en 31 december 2017 zullen deelnemen in de sectie van de tweejarigen (secties 3 en 4), enz. 
 
Rubriek 1 : Merrieveulens van 1 jaar  
Rubriek 2 : Hengstveulens van 1 jaar  
Rubriek 3 : Merrieveulens van 2 jaar  
Rubriek 4 : Hengstveulens van 2 jaar  
Rubriek 5 : Merrieveulens van 3 jaar  
Rubriek 6 : Hengstveulens van 3 jaar  
Rubriek 7 : Merries van 4 jaar  

Rubriek 8 : Hengsten van 4 jaar  
Rubriek 9 : Merries van 5 en 6 jaar  
Rubriek 10 : Hengsten van 5 en 6 jaar  
Rubriek 11 : Merries van 7 jaar en ouder  
Rubriek 12 : Hengsten van 7 jaar en ouder  
Rubriek 13 : Cobras van 3 merries 
Rubriek 15 : Ruinen 

 
Belangrijke opmerkingen : voor de functionaliteitsproeven en het volledige reglement raadpleeg onze 
website 
 
Nieuw vanaf 2018 : Enkel de voorbrenger mag de piste betreden met het paard. Er mag GEEN 2e persoon 
meer mee om achter het paard te lopen of het paard op te jagen. 
Ter herinnering en overeenkomstig het Wedstrijdreglement, mogen de Rubrieken 1 en 2 (één jaar) niet 
meedingen naar de Speciale Prijzen ‘Jeugd- en Reserve Jeugdkampioen en Jeugd- en Reserve 
Jeugdkampioene.  
 
De paarden die deelnemen aan de Rubrieken 9, 10, 11, 12 en 13 moeten het Basis Geschiktheids-Certificaat 
voor de Fokkerij behaald hebben (APTO goedgekeurd zijn) 
Belangrijke wijziging in het reglement sinds 2013: de verplichting dat volwassen merries een veulen moeten 
gehad hebben of drachtig moeten zijn komt te vervallen. 
 
Er is een Rubriek 15 (Ruinen), deze zal enkel plaatsvinden wanneer er minimaal 4 paarden aan deelnemen. 
Deze rubriek telt niet mee voor de Speciale Prijzen. De functionaliteitsproef is eveneens verplicht voor deze 
Rubriek. Omdat ruinen geen aanspraak kunnen maken op de titel kampioen(e) functionaliteit is er een 
extra titel waarvoor zij wel kunnen meedingen, te weten:  
Campeon(a) funcionalidad de BENELUX. 
 
De functionaliteitsproef is ook mogelijk voor de merries van de Rubrieken 7, 9 en 11 (dus 4 jaar, 5 en 6 jaar, 
en 7 jaar en ouder).  De proef telt niet mee voor de uiteindelijke beoordeling, maar wel voor het 
klassement van de functionaliteit. ( van de paarden van dezelfde leeftijdscategorie en voor de Speciale 
Functionaliteitsprijs).  Voor deze proef worden dezelfde beoordelingscriteria als voor de hengsten gebruikt. 
Indien u met een merrie wenst deel te nemen aan de functionaliteitsproef, dan verzoeken wij u om dit met 
een F aan te duiden op het inschrijvingsformulier in de kolom Observaciones. 
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Opgelet: In de functionaliteitsproef mag NIET met zweep gereden worden in de secties 9, 10, 11 en 12. Een 
zweep is enkel toegestaan in de secties 7 & 8 (4-jarige paarden). 


