Wordt een paard door de keuringscommissie ter definitieve vordering aangewezen, dan dient dit paard van een hoefbrandmerk, een nummer, te worden voorzien in de linkervoorhoef. Na het merken door een plaatselijke smid wordt het
algemeen signalement van het paard door een administrateur genoteerd. Vervolgens overhandigt hij het vorderingsbewijs aan de eigenaar van het paard, waarna het paard wordt weggevoerd en apart opgesteld. In Vlissingen vindt zo'n voormonstering op 17 januari plaats. Het braakliggend terrein aan de Nieuwe Markt
voor de HBS, waar nu het Stadhuis staat, is daarvoor geschikt gemaakt. Op het
door de Vlissingers genoemde Gobi-veldje, worden zeventien paarden gekeurd.
Slechts één daarvan is geschikt en wordt als definitief gemerkt. Vrijwel alle
paarden in Vlissingen zijn dan al werkzaam voor de Duitsers of voor de burgers
bij het transport van voedsel, kolen, puin, oud ijzer, e.d. In Koudekerke is het vier
dagen later heel wat drukker. Op het Stationsemplacement van de Stoomtram
Walcheren worden 246 paarden voorgeleid en gekeurd. Daarvan zijn er 32 ter
definitieve vordering gemerkt. Ook op het Dorpsplein in Vrouwenpolder is het
enkele dagen later flink druk. Hier worden 159 paarden voorgeleid en zijn 26
paarden gebrandmerkt met een nummer. Half augustus komt het bericht dat een
volledige inventarisatie van de paardenstapel in Zeeland wordt bevolen. Het betreft alle paarden boven 3 jaar. Voor een deel van Walcheren gebeurt dit eind augustus in Middelburg, Koudekerke en Vrouwenpolder. De overige paarden volgen
een week later in Ritthem, Vlissingen en Souburg. Na enkele maanden komen
ook de paarden ouder dan 1 jaar aan de beurt voor een volledige registratie.
In Kruiningen werden in 1941 maar liefst honderdvijfenvijftig paarden gevorderd.
In Krabbendijke in 1940 ruim tweehonderd en in 1941 een aantal van honderdvijftien. In westelijk Zuid-Beveland in 1941: 459 stuks uit Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, Goes, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer
Arendskerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kloetinge, Nisse,
Oudelande, Ovezande en Wolphaartsdijk. Later nog uit Noord-Beveland in 1941:
198 uit Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke.

