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Inleiding 
Onderhavig document, met de titel Fokprogramma 2020 EFS, is samengesteld op basis van de 

bestaande fokdoelen bij het voorgaande Falabella stamboek FSE en op de omschrijving van het 

stamboek van oorsprong van de familie Falabella in Argentinië. 

Onderhavig document is dd. 5 september 2020 op de ALV aan de leden voorgelegd.  

De reglementen en regels zijn goedgekeurd door de leden.  

De leden is tijdens de ALV een kopie verstrekt van het concept huishoudelijk reglement en 

concept fokprogramma. Leden hebben middels een uniek inlogmogelijkheid hun stem 

doorgegeven waarbij gesteld is dat geen stem bekend maken inhoud dat men akkoord is met 

deze stukken. Leden kunnen na de ALV schriftelijk hun bezwaren bekend maken en waar nodig 

was, zijn de discussie punten alsnog ter stemming gebracht. 

Op 20 september is er middels een mail aan de leden bekend gemaakt wat de uitslag was van 

de stemming. 

Van de stemmen waren er 14 positief, 2 negatief en 3 onthoudingen. Daarmee is het 

huishoudelijk reglement en het fokprogramma goedgekeurd. De opmerkingen zijn gearchiveerd 

om in de toekomst te verwerken vanuit de betreffende commissies. 

De presentatie van dit fokprogramma en de beschrijving van de huidige manier van werken dient 

als doel het Ministerie van een overzichtelijk geheel te voorzien en is opgesteld in het kader van 

de nieuwe Fokkerijverordening. 

 

1 Het stamboek 
Gegevens stamboek: 

Op 07-02-2020 is te Kaatsheuvel de vereniging EFS, European Falabella Studbook opgericht.  

Dochter stamboek EFS Europees Falabella Stamboek 

UELN code: 

Adres: Sangeldijk 4; 7451 MG Holten 

KvK is 77276485 

Telefoonnummer: welk nummer gaan we hier voor gebruiken 

Website: www.europeanFalabellastudbook.com 

Emailadres: info@europeanFalabellastudbook.com 

Stamboek van Oorsprong: 

Het stamboek van oorsprong is  

‘MiniFalabella’ Caballos miniature 

Olavarria. Buenos Aires, Argentina 

Director: Mister Evaristo Falabella 

Dhr Evaristo Falabella heeft de afgelopen jaren het werk van zijn voorouders Julio Falabella (Julio 

Falabella was zijn oudoom, de broer van Evaristo’s opa) voortgezet in het stamboek 

‘MiniFalabella’.  

Op zijn website www.miniFalabella.com.ar is een indruk weergegeven waar het paardje voor 

staat en zich mee onderscheidt van andere paardenrassen. 

De voorwaarde voor samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst. 

 

Erkenning: 

‘MiniFalabella’ in persoon dhr Evaristo Falabella heeft het EFS erkend als dochterstamboek. 

Het stamboek van oorsprong houdt in Argentinië het register bij met betrekking tot de daar 

geboren paardjes. Parallel daaraan wordt door het EFS zelf de registratie bijgehouden van de 

hier geboren paardjes en de paardjes geboren in de lidstaten van de Europese unie waar het 

EFS erkenning zal aanvragen. Gegevens met betrekking tot DNA en andere bevindingen als 

mede de ingeschreven paarden in het register van het EFS worden met elkaar uitgewisseld en 

waar nodig op elkaar afgestemd. 

Er zal gezamenlijk worden opgetrokken om de oorsprong van het Falabella paardje te 

beschermen en tevens de kwaliteit van het paardje te verbeteren.  

 

http://www.minifalabella.com.ar/
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Database: 

De inhoud van de database van het EFS zal bestaan uit: 

- een uniek identificatienummer van elk geregistreerd paard; 

- gegevens van het paard (geboortedatum, dekdatum, geslacht, kleurtekening, 

schofthoogte); 

- de stamboom gegevens; 

- informatie over de fokker; 

- informatie over de eigenaren; 

- informatie over de nakomelingen; 

- foto’s en waar aanwezig video’s; 

- DNA-gegevens; 

- waar aanwezig informatie over erfelijke ziektes; 

- waar aanwezig informatie over kleurgen; 

- indien het een dekhengst betreft informatie over kwaliteit sperma wanneer voorhanden; 

- resultaten van de keuringen; 

- waar voor handen resultaten van prestatieonderzoek (bv karakter, mennen, 

vrijheidsdressuur, aguility etc). 

Alle paardjes waarvan op het stamboekpapier staat vermeld dat de vader en de moeder alsmede 

de twee daaraan voorafgaande generaties 100 % Falabella zijn en die met goed gevolg een DNA-

test hebben ondergaan met betrekking tot verwantschap en voor het overige voldoen aan de 

gestelde eisen worden vervolgens in een van de registers opgenomen. 

 

Wijze van opstellen fokprogramma: 

In het fokprogramma staan alle zaken die specifiek zijn voor de fokkerij en is voorzien van 

richtlijnen voor fokkerij-evaluaties en -standaarden te gebruiken bij keuringen. De procedures 

bij keuringen zullen worden opgenomen in het keuringsreglement. Fokdoelen zullen ten alle 

tijden worden afgestemd met de director van ‘MiniFalabella’. 

EFS conformeert zich aan het stamboek van oorsprong. 

Voorstellen tot aanpassen, verrijken, verduidelijken of verdiepen van de fokdoelen en het 

fokprogramma zullen worden voorbereid door de leden van de foktechnische commissie. De 

voorzitter van de foktechnische commissie, tevens bestuurslid van het EFS zal de voorstellen 

inbrengen bij het bestuur. Bij akkoord zullen de voorstellen bij de Algemene Ledenvergadering 

ter stemming worden voorgelegd. De foktechnische commissie heeft zich te houden aan de 

overeenkomst die is aangegaan met ‘MiniFalabella’. 

 

2 Het fokdoel 
Het algemeen fokdoel: 

Het fokprogramma heeft als doel het behoeden van uitsterven, het behoud en de verbetering 

van het 100 % raszuivere Falabellapaardje. Om dit doel te bereiken zal het stamboek het 

registreren van 100 % raszuivere Falabella’s continueren en het fokken met het Falabellaras 

bevorderen wat betreft paardjes met een gezonde constitutie, een prettig en intelligent karakter 

en een correct, functioneel en aansprekend exterieur. 

Selectie van paarden is gebaseerd op de resultaten van de keuringssystematiek, genetische 

informatie en geschatte fokwaarden. Hiermee wenst het stamboek genetische vooruitgang te 

bereiken en de geregistreerde paarden te monitoren. 

Hengsten en merries die worden gebruikt in de fokkerij moeten vrij zijn van besmettelijke ziektes 

zoals onder andere CEM. Tevens wordt gestreefd genetische afwijkingen uit de foklijnen te 

weren. Bewijs van afstamming van fokdieren is gebaseerd op DNA analyse. 

 

3 Naam Ras: 
Taal  Naam van het ras 

NL  Falabella minipaardje 

Engels  Falabella minihorse 

Argentinië  Mini Falabella 
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4 Gedetailleerde beschrijving van het Falabella 

minipaardje 
Het fokdoel van het Falabellapaardje is een miniatuurpaardje, edel, intelligent, fijn en 

harmonieus gebouwd  waarbij de bouw van het paard in balans is. Het betreft dus een correct, 

functioneel en harmonisch gebouwd paardje, die gezondheid en vitaliteit uitstraalt met lief, 

zachtaardig karakter.  

De Falabella fokkerij is een op internationale basis gesloten fokkerij van gesloten stamboeken 

met als basis het inschrijven van genetisch raszuivere Falabella’s.  

 

De oorsprong:  

Het ras is oorspronkelijk afkomstig van de kudde paardjes van de Señor Falabella ranch in 

Argentinië. De Falabella is een echt miniatuurpaard, en dus geen kleine pony zoals de 

Shetlander. Het Falabella paard is Argentijns.  

De oorsprong is nauw verwant aan de eerste paarden die dit deel van Amerika bewoonden.  

De Spanjaarden brachten in de 15e eeuw paarden mee naar Argentinië met als doel Argentinië 

te veroveren. Dit waren afstammelingen van de Andalusische paarden, die bekend stonden als 

het meest rustieke en veerkrachtige ras die met hun kracht en weerstand onder zware 

omstandigheden konden presteren. 

De Spanjaarden werden verslagen en de paarden werden aan hun lot op de pampa’s overgelaten 

in de vrije natuur. Gedurende een aantal eeuwen, door de strenge weersomstandigheden, en 

een sober leefmilieu ontstond er een verminderde omvang en resulteerde dit in een natuurlijk 

groep van kleine paarden. De overlevende paarden ondergingen noodzakelijkerwijs een reeks 

structurele veranderingen zodat ze konden overleven in de nieuwe omstandigheden die zo 

anders waren dan die in hun vaderland. 

Al deze factoren, in combinatie met continue inteelt en isolatie, heeft de mutaties in de genetica 

van opeenvolgende generaties veroorzaakt, wat resulteert in het soort paard dat een 

paardenkoopman, J. Newtall, zag ten zuidwesten van de provincie Buenos Aires in de kuddes 

van de Indianen. 

Omstreeks 1840 werden deze kleine paarden voor het eerst gezien door Newtall, die de kleinste 

paarden uit de kudde haalden en daarmee selectief begon te fokken, met als doel een echt klein 

paard te ontwikkelen. Gedurende vele jaren hebben ze in hun fokprogramma gebruik gemaakt 

van een verscheidenheid van paarden rassen met inbegrip van het inheemse Argentijnse Criollo 

paard, en paardachtigen met Pinto en Appaloosa merk tekens.  

Newtall had geen mannelijke nakomelingen en zijn enige dochter huwde de zoon van een 

Italiaanse immigrantenfamilie genoemd Falabella.  

De kennis die Newtall in de loop der jaren had opgedaan, droeg hij over aan zijn schoonzoon 

Juan Falabella, die erfde dus van zijn schoonvader niet alleen enkele tientallen van dit jonge 

paardenras, maar ook de rijke passie voor paarden. Vanwege deze passie begon de lokale 

bevolking deze nieuwsgierige paarden te benoemen als "degenen van Falabella" of "Falabella".  

Juan Falabella droeg vervolgens de kennis weer over aan zijn zoon Emilio, en die aan zijn zoon 

Julio Falabella. Het doel was te komen tot een heel klein huisdierras. Hij probeerde door 

kruisingen het paardje steeds kleiner te maken en toch het warmbloedtype van het ras te 

behouden. Het uiteindelijke resultaat was een stabiel ras, harmonisch en goed gestructureerde 

paarden, gekenmerkt in hun intrinsieke aard en net iets meer dan een meter hoogte, waarmee 

met een voorspelbaar resultaat verder gefokt kon worden waaronder ook de speciale kleuren als 

bontgevlekt en palomino.  

Familie Falabella en hun nakomelingen zetten het selectieproces voort, met enkele exemplaren 

van Europese rassen (Pur - sang, Welsh Pony's en in mindere mate Shetland Pony's) van minder 

dan tachtig centimeter hoogte. 

In 1950 nam Julio Falabella de farm van zijn vader over, inmiddels was er een serieuze kudde 

klein geschapen, en middelgrote Falabella ’s in alle kleuren, inclusief de Pinto’s, en een aantal 

zeer zeldzame en kleurrijke Appaloosa ’s die hun favorieten waren. 



5 

 

In de jaren 1960 stuurde Julio Falabella, zijn miniatuurpaarden naar de VS en andere landen. In 

de VS werden ze onder andere gebruikt om als vierspan en als zesspan voor een postkoets te 

lopen en zo reclame te maken. 

In de jaren 1970 werden de Falabella’s in kleine groepen ingevoerd, in die tijd had Julio een 

groot aantal van de kleinste Falabella’s op zijn enorme ranch, met een perfecte gespierdheid in 

alle kleuren. Het was in deze jaren dat de geïmporteerde Falabella miniature Horses in Amerika 

werden geregistreerd door de Falabella Miniature Horse Associaton. Er zijn minder dan 1900 

Falabella’s geregistreerd bij deze association sinds haar oprichting in 1973. 

Wanneer Julio in 1980 komt te overlijden, wordt zijn levenswerk in Argentinië voortgezet door 

zijn dochter Maria Angelica Falabella, zijn broer samen met zijn zoon (vader van Evaristo 

Falabella) en zijn vrouw Maria Louisa Falabella. Maria Angelica Falabella verhuisde naar de 

Verenigde Staten en nam een groep van de betere kleine en kleurrijkste Falabella’s mee. Alle 

farms bleven primaire producenten en exporteurs van Falabella’s. Maria Angelica Falabella is  in 

2006 gepensioneerd en heeft toen haar kudde verkocht aan Toyland. 

 

Geschat aantal Falabella’s over de hele wereld 

Continent Aantal bekend 

Europa 1200 

Nederland 594 

België 61 

Duitsland 26 

Italië 121 

Polen 24 

Hongarije 16 

Verenigd Koninkrijk 358 

Amerika 1710 

Zuid Amerika (Argentinië) 450 

Overige 640 

  

De gegevens van Europa komen van de voorzitter van het FSE. De gegevens van Amerika zijn 

verstrekt door Laureen Stevens van het FMHA. De gegevens van Zuid-Amerika (Argentinië) 

komen van E. Falabella.  

 

Het aantal fokdieren bekend in 2018 

Land Aantal fokdieren Aantal Fokkers 

Nederland 102 24 

Engeland 9 3 

Italië 19 4 

Duitsland 5 2 

België 6 1 

Zweden 6 2 

Tsjechië 3 1 

Ierland 3 1 

Denemarken 6 2 

Deze gegevens zijn door de voorzitter van het FSE verstrekt tijdens de jaarvergadering 2018. 

 

De stokmaat: 

De Falabella merrie en hengst van 3 jaar meet een schofthoogte tussen de 70 cm en de 106 cm. 

(Gemeten zonder ijzers). De stokmaat wordt gemeten op de laatste maanharen van het paardje. 

 

Kleuren: 

Alle vacht- en oogkleuren zijn mogelijk en toegestaan. 

 

Lichaamsbouw/exterieur:  

A Algemeen: Harmonieus, evenwichtig en wel geproportioneerd. Fijne botstructuur en 

slanke buik en flanken. 



6 

 

B Hoofd: 

Het hoofd is fijn, edel gebouwd met een groot en sprekend oog. Een recht voorhoofd of lichtjes 

hol onder oogniveau. Een mooie fijne neus. 

C  Oren: 

Goed geplaatste kleine oren, attent gedragen met puntjes lichtjes naar elkaar toewijzend. 

D Hals: 

De hals is lang en slank, goed gedragen, soepel, goed gespierd en niet te diep uit de borst. 

E Schouder: 

De schouder is lang, schuin, met goed ontwikkelde schoft. 

F Benen: 

Goed vierkant gesteld, goed ontwikkelde gewrichten zonder gebreken, niet te lang gekoot, met 

beste voeten. 

G Rug, lendenen: 

Goed gespierd, mooie overgangen, niet te lang, en niet te rond geribd. 

H Croupe, staart: 

Lang, iets hellend met goed aangezette staart in vloeiende lijn met croupe en recht gedragen. 

I Beweging: 

Correct actief voorbeen vanuit de schouder. Met gebruik van goed onder het lichaam geplaatst 

achterbeen met veel kracht en souplesse. 

J Karakter: 

Het Falabella paardje is een teder paardje en met een bijzonder fijn karakter. Ze zijn bijzonder, 

eerlijk, lief en intelligent van karakter. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van dit ras. 

 

Prestatie: 

Het Falabella paardje is een mooi klein paardje wat gebruikt kan worden als gezelschapspaardje, 

knuffelpaardje, huisdier, voor vrijheidsdressuur, voor het mennen en als therapiepaardje. 

 

Levensverwachting: 

Het Falabella paardje wordt gemiddeld 25 tot 30 jaar oud maar sommigen worden zelfs 45 jaar. 

Het stamboek stelt dat de paardjes volwassen zijn vanaf hun 3de levensjaar. Pas vanaf die leeftijd 

mag, indien ook aan de overige voorwaarden is voldaan, gefokt worden met het paardje. Veulens 

geboren uit jongere ouders kunnen geweigerd worden bij het stamboek. 

 

Zeldzaamheid: 

Over de gehele wereld zijn er ongeveer 4 000 raszuivere geregistreerde Falabella paardjes. 

Deze kleine aantallen geven aan dat het paardje bedreigt wordt met uitsterven. 

 

Gezondheid: 

Het Falabella paardje is een gezond en vitaal paardje wat net als een paard, en dus niet als een 

pony behoefte heeft aan krachtvoer naast hooi.  

 

Genetische bijzonderheden: 

Het Falabellapaardje is een 100 % genetische afstammeling van de Falabella paardjes in 

Argentinië. 

De genetische gegevens die uit een DNA onderzoek komen bij een paardje zullen worden 

gecontroleerd op afstamming van de aangegeven ouderpaarden. Deze ouderparen zijn eerder al 

als 100 % genetische afstammeling van de Falabella paardjes uit Argentinië erkend op basis van 

een vergelijkbaar onderzoek.  

Het DNA-profiel van het Falabellapaardje is gebaseerd op een profiel wat is vastgesteld door 

diverse DNA monsters van Falabellapaardjes aangeleverd door het ACCF. 

Door het DNA van de paarden die ter registratie worden aangeboden te vergelijken met de reeds 

bekende DNA profielen van ouderparen die eerder zijn erkend als 100 % afstammeling van het 

Falabella paardje kan het verwantschap worden aangetoond en de afstamming worden 

vastgesteld. 
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Het stamboek wenst in de toekomst meer onderzoek te doen naar genetische specifieke 

eigenschappen en tevens middels dit onderzoek een beter beeld te kunnen geven over de 

verschillende genetische bloedlijnen die in de loop der jaren zijn ontstaan.  

Door DNA-profielen te vergelijken van het Falabellapaardje in Europa, het Toyland 

Falabellapaardje, het ACCF Falabellapaardje en het Mini Falabellapaardje uit Argentinië zal er 

een verbeterd DNA profiel worden vastgelegd voor het vaststellen van de afstamming. 

 

Genetische afwijkingen: 

Binnen het Falabella ras zijn diverse genetische afwijkingen vastgesteld o.a. 

- onderbeet; 

- overbeet; 

- misvormingen van benen of verkeerde beenstanden zoals koehakkigheid; 

- misvormingen van het hoofd, oa waterhoofd; 

- dwerggroei; 

Doel van het stamboek is door vastleggen van deze afwijkingen fokkers te stimuleren bewuster 

ouderdieren te selecteren voor fokdoelstellingen. 

 

5 Selectie en fokdoelstellingen 
Het officiële fokdoel is: 

- Een gezond, vruchtbaar en sterk paardje: 

- Het fokken van een paardje met een gezonde constitutie zal worden gestimuleerd 

door o.a. het aanbevelen van genetisch onderzoek naar erfelijke afwijkingen.  

- Wordt makkelijk(er) drachtig. 

- Veulent zo probleemloos mogelijk af. 

- De veulens zijn gezond. 

- Zonder/met zo min mogelijk genetische afwijkingen.  

- Genetisch divers 

- Veulens staan direct goed op de benen (geen weke koten, kromme benen, etc.). 

- Streven naar het behoud van alle mogelijke kleur variaties binnen het ras. 

- De stokmaat ligt tussen de 70 cm en 106 cm. 

 

Kwalitatief zijn de volgende kenmerken van belang: 

Het exterieur wat wordt nagestreefd wordt beschreven onder punt 4.  

De beoordeling van de raskenmerken zullen plaatsvinden tijdens een keuring. 

 

Het karakter van het paardje is een specifiek kenmerk.  

Het paardje is nieuwsgierig en continu geïnteresseerd in contact met en gezelschap van mensen. 

Het temperament van het paardje is, naast het aanpassingsvermogen, volgzaam en zachtaardig. 

Waarbij het paardje bijzonder fijn van karakter is, teder en lief maar ook speels. Zijn intelligentie 

is merkbaar en valt extra op bij het aanleren van taken en routines die in een verrassend korte 

tijd eigen gemaakt worden. 

Karakter is deels nature en ook deel nurture. Het stamboek streeft er dan ook naar dat de 

houders van het paardje deze karaktereigenschappen stimuleren zodat de natuurlijke overdracht 

van het karakter tussen ouderdieren en veulens worden versterkt. 

Veulens worden lineair gescoord volgens het in de bijlagen bijgevoegd scoreformulier. 

Het stamboek beschrijft momenteel geen officiële selectie. Waarmee wordt bedoeld dat er geen 

raszuivere paarden op basis van de fokkerij regels verplicht worden uitgesloten van opname in 

de hoofdstamboek of paarden specifiek worden geselecteerd voor exclusieve inzet in te fokkerij.  

De Fokker is verantwoordelijk voor de selectie van de fokdieren. Het Stamboek adviseert, 

informeert, motiveert, stimuleert en handhaaft aan de hand van de reglementen. 

Een veulen wordt nadat DNA-rapportage heeft plaats gevonden, ingeschreven in het veulenboek 

van het stamboekregister. Het stamboek zal een BVI-certificaat uitgeven. Voor de definitieve 

certificering, kan het veulen op drie jarige leeftijd in aanmerking komen voor een exterieur- en 

veterinaire keuring. 
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Bij het registreren van een merrie of een 

hengst van 3 jaar en ouder zal de 

desbetreffende Falabella een veterinaire 

keuring en aansluitend een lineaire score 

ondergaan zodat de gezondheid en andere 

aspecten van het Falabella paardje in kaart 

gebracht kunnen worden. De regelgeving 

zal in het keuringsreglement worden 

weergegeven.  

 

Nakomelingen controle 

Voordat de merries, hengsten en veulens 

worden opgenomen in het 

stamboekregister, wordt aan de hand van 

DNA onderzoek, gecontroleerd op 

ouderschap van beide ouders en op de 

Falabella DNA-profieltest. 

Er is geen onderzoek gedaan in het verleden naar redenen die fokkers aanhouden voor selectie 

binnen het ras. In de praktijk heeft de manier en het resultaat van de beoordeling van het paard 

tijdens een keuring een significante invloed op de keuze van fokdieren door fokkers en daardoor 

een significante invloed op de ontwikkeling van het 

ras. 

Hier ter illustratie een foto van het oude paardje 

zoals bij newtall en een huidig paardje, bv kampioen 

van vorig jaar? 

Omdat de populatie van Falabella paardjes over de 

gehele wereld klein is streeft het stamboek er naar 

nauwe bloedverwantschap te vermijden. Hiervoor 

gebruikt het stamboek momenteel de vermelding 

van het inteeltcoëfficiënt op het BVI en daarbij het 

bieden van voorlichting omtrent dit coëfficiënt en de 

betekenis daarvan. 

Een belangrijk punt is om de genetische variatie in 

de populatie te behouden. Zeker in een gesloten 

fokkerij zoals die van het Falabellapaardje is het van 

belang de inteelttoename te beperken. 

 

Inteelt kan een oorzaak zijn van het ontstaan van 

erfelijke gebreken, verminderde vruchtbaarheid en 

levensduur. 
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Voorbeeld van het BVI met het inteelt coëfficiënt: 

 
 

6 Geografisch gebied van het fokprogramma 
Het EFS richt zich op Europa als geografisch gebied. Erkenning zal per lidstaat worden 

aangevraagd via de RVO. Hierbij zal in 2020 de aanvraag worden ingediend voor Nederland, 

België en Duitsland. Daarna zal enkel op verzoek van leden de erkenning van andere lidstaten 

worden aangevraagd. 

Het stamboek van oorsprong richt zich op Argentinië. 

Het stamboek van oorsprong heeft op dit moment geen andere dochterstamboeken erkend. 

Eigenaren en fokkers die in een land wonen waar geen erkend Falabella stamboek is gevestigd 

kunnen via het EFS hun paard laten registreren. 

Het EFS voert haar activiteiten in het kader van het fokprogramma, zoals keuringen of 

prestatieonderzoek uit binnen de landsgrenzen van die lidstaten die EFS hebben erkend. 

Paarden kunnen wel deelnemen aan fokkerij activiteiten buiten hun landsgrenzen. 

 

Het aantal fokdieren bekend in 2021 

Land Aantal fokdieren Aantal Fokkers 

Nederland 164 26 
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Duitsland 5 1 

België 6 3 

Deze gegevens zijn verzameld uit informatie van het huidige stamboek EFS dd 7-04-2021. 

 

Aantal aangesloten leden fokkers en dieren 

Stoeterijen 28 

Dieren 229 

Aangesloten leden 32 

Deze gegevens zijn verzameld uit informatie van het huidige stamboek EFS dd 7-04-2021. 

 

De fokkerij activiteiten omvatten o.a.: 

- Registratie van 100 % raszuivere Falabellapaardjes in de lidstaten waar EFS erkend is. 

- Registratie van 100 % raszuivere Falabellapaardjes buiten de lidstaten waar EFS erkend is 

mits dit wordt verzocht door de fokker of de eigenaar van het paardje. 

- Uitgifte van paspoorten, microchip en duplicaat paspoorten voor veulens geboren in 

lidstaten die EFS hebben erkend en registratie van het paspoort van import paarden vanuit 

andere EU-lidstaten en van import paarden van buiten de EU. 

- Aanmelden van veulens waarvoor paspoort is aangevraagd, van eventueel naar Nederland 

verplaatste paarden vanuit een andere lidstaat die EFS heeft erkend, en van import 

paarden van buiten de EU dan wel lidstaten die EFS niet erkend hebben in de nationale 

I&R database van de RVO. 

- Updaten of corrigeren van gegevens van paarden in de door EFS opgerichte registers. 

- Uitgifte van dekbonnen, en registratie van ingevulde dekbonnen. 

- Uitgeven van geboorteberichten en verwerken van ingevulde geboorteberichten. 

- Opslag, verzamelen en waar vereist verzenden van DNA-monsters van in te schrijven 

paarden en van hengsten bestemd voor de dekdienst. 

- Controle van afstamming van geregistreerde paarden aanwezig binnen de lidstaten die EFS 

hebben erkend wanneer daar aanleiding toe is. 

- Uitgifte van stamboekpapieren (BVI en afstammingsbewijzen). 

- Organiseren en/of faciliteren van keuringen aan de hand en registreren van de resultaten 

volgens nationale regels. 

- Organiseren van internationale keuringen binnen de lidstaten die EFS hebben erkend. 

- Registreren van resultaten van vruchtbaarheidsonderzoek (sperma) en andere 

onderzoeken naar genetische afwijkingen en ziekten. 

- Informeren en voorlichten van de fokkers. 

- Overleg en afstemmen van ontwikkelingen in fokprogramma met het stamboek van 

oorsprong. 

Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in de lidstaten die EFS hebben erkend maar met 

betrekking tot het bepalen van het geografisch gebied geldt daarnaast het basisprincipe van de 

EU, nl. gemeenschappelijke markt en vrij verkeer van diensten en personen: 

- Lidmaatschap van EFS staat open voor alle natuurlijke rechtspersonen, binnen en buiten 

de EU. 

- Uitgifte van paspoorten voor en inschrijven van Falabella paardjes van EFS-leden in het 

register. 

- Organiseren van internationale keuringen in Nederland en in de andere lidstaten die EFS 

hebben erkend mits daar behoefte aan is. 

-  

7 Identificatie van Fokdieren 
Falabella paardjes die geboren worden in de EU of daar verblijven moeten geïdentificeerd zijn in 

overeenstemming met de verordening paardenpaspoort. 

Een verzoek tot afgifte van een paspoort of duplicaat van het paspoort wordt in behandeling 

genomen met in achtneming van ‘Regeling identificatie en registratie van dieren’ Verordening 

(EG) nr 2015/262 artikel 9. 

De voorzitter van het EFS is gemandateerd om paardenpaspoorten uit te geven. 
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Een verzoek tot afgifte van een paspoort dient vergezeld te gaan van een door een dierenarts 

ingevuld en afgestempeld chipformulier. U kunt het chipformulier downloaden en uitprinten 

vanaf onze website of aanvragen bij het secretariaat. 

Uw dierenarts kan dit formulier invullen nadat deze eerst het paard heeft gechipt. Het 

afstempelen dient op twee plaatsen te gebeuren, nl. bovenaan het formulier, gedeeltelijk over 

de barcodesticker en onder onderaan het formulier. 

Dit formulier moet binnen 7 dagen na het chippen retour worden gestuurd naar het secretariaat. 

U bent verplicht om uw veulen binnen 6 maanden laten chippen. 

Een verzoek tot afgifte van een duplicaatpaspoort dient vergezeld te gaan van een verklaring 

van de dierenarts die het transpondernummer van de Falabella heeft uitgelezen. Tevens dient 

een kopie van aangifte van verlies of diefstal te worden meegestuurd. 

Bij de registratie van een paard in het register zal het paard een UELN nummer krijgen (Universal 

Equine Life Number). 

 

8 Systeem voor registratie van de afstamming 
Het Falabella paard is raszuiver wanneer alle voorouders traceerbaar zijn naar paarden die 

afstammen van de oorspronkelijke groep paarden behorende tot de kudde van dhr. Falabella uit 

Argentinië. De rasbeschrijving van het moederstamboek is leidend. 

De afstamming zal worden geverifieerd door middel van een DNA-onderzoek uitgevoerd door 

een door het EFS aangewezen instelling.  

Het EFS zal zelf een database bijhouden met erkende paarden waarbij de afstamming is 

geverifieerd en de aanwezigheid van het dragerschap van het dwerggen wordt vermeld wanneer 

dit bekend is. Wanneer dit niet bekend is, zal worden vermeld dat dit niet bekend is. Op basis 

van het DNA zal worden nagegaan of de afstamming is te traceren naar paarden geregistreerd 

in een erkend Falabella stamboek. 

Bij twijfel van afstamming kan een nieuw DNA onderzoek worden uitgevoerd teneinde 

onduidelijkheden op te helderen, dan wel aanvullend DNA onderzoek van een of beide 

ouderdieren. 

Wanneer de afstamming niet correct is gebleken zal het paard niet worden opgenomen in het 

stamboek. 

Het doel is het continueren met fokken van 100 % raszuivere Falabella’s. 

 

9 Prestatieonderzoek 
Als basis voor de fokwaarde schatting wordt gebruik gemaakt van een veterinair onderzoek en 

van een exterieure keuring. De laatste zou beschouwd kunnen worden als een soort 

prestatieonderzoek. 

Het resultaat van de veterinaire keuring zal bij onvoldoende verklaard er toe leiden dat het paard 

niet kan worden opgenomen in het hoofdstamboek.  

De beoordeling van het paardje tijdens de exterieure keuring heeft geen invloed op de toelating 

tot het hoofdstamboek 

Naast het exterieur wordt ook gekeken naar de beweging van het paard.  

 

Onderdelen van het veterinair onderzoek                                                            

Registratienummer (UELN), Chipnummer, Kleur, Geslacht : merrie / hengst / ruin, Stokmaat 

1 Identiteit     

2 Mond     

3 Ogen     

4 Staart- en maneneczeem     

5 Navel- en liesbreuk     

6 Hart en longen     

7 Been en beenstanden     

8 Hoefvorm correcties     

9 Gewrichten - knieën     

10 Beweging rechte lijn     
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11 Beweging volte rechts     

12 Beweging volte links     

13 Karakter     

14 Geslachtsapparaat     

15 Sperma onderzoek    TNB-waarde van 600 
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Onderdelen van de exterieure keuring  

Kenmerk traject Score Verwijzing onderdeel H4 

1 Conditie veel - weinig  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Onderdeel gezondheid 

2 Bespiering veel - weinig  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt A en overige 

3 Behang veel - weinig  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt H 

4 Hoofduitdrukking veel - weinig  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt B+C 

5 Halslengte lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt D 

6 Halsaansluiting hoog - diep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt D 

7 Halsrichting staand - 

liggend 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt D 

8 Schofthoogte hoog - laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt E 

9 Schouderlengte lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt E 

10 Schouderligging schuin - steil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt E 

11 Lengte rug & 

lendenen 

lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt G 

12 Verloop van de rug strak - week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt G 

13 Rompdiepte ondiep - diep 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14 Kruisligging hellend - recht 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

15 Kruislengte lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16 Stand voorbeen bokbenig - hol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt F 

17 Stand achterbeen sabelb. - steil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt F 

18 Kootstand week - steil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt F 

19 Verzenen hoog - laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20 Hoefvorm breed - smal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt F 

21 Omvang beenwerk zwaar - fijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

22 Correctheid stap 

achter 

nauw - wijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

23 Correctheid stap voor toontr. - frans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

24 Borstbreedte smal - breed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt A en D 

25 Stap: ruimte lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

26 Stap: souplesse krachtig - 

stug 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

27 Draf: ruimte lang - kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

28 Draf: souplesse krachtig - 

stug 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt I 

29 Karakter goed - slecht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H4 punt J 

 

9.1 Wijze van gegevensverzameling: 

Het stamboek organiseert jaarlijks minimaal 1 keuring in Nederland. In overleg met de leden 

kan het aantal keuringen worden uitgebreid naar andere landen. Mochten er veel aanmeldingen 

zijn, kan het stamboek besluiten een extra keuring in te stellen. 

Keuringen worden altijd met goedkeuring van het stamboek georganiseerd en er zal naar worden 

gestreefd dat de samenstelling van de jury zo veel mogelijk gelijk blijft. 

Het stamboek stelt een jury aan bestaande uit 3 juryleden en een erejurylid. Juryleden hebben 

een erkende opleiding genoten tot keuringmeester. 

De veterinaire keuring zal op dezelfde dag wanneer de keuring plaatsvindt, worden 

georganiseerd door het stamboek. Daarvoor zal zij een dierenarts benoemen die de veterinaire 

keuring kan uitvoeren.  

Wanneer fokkers wensen deze keuring op een ander tijdstip te laten plaatsvinden is dit 

toegestaan mits de dierenarts een onafhankelijke dierenarts is. Het stamboek zal 

steekproefsgewijs deze keuring toetsen waarbij de mogelijkheid bestaat dat er foto’s van 

bepaalde delen van het paard worden opgevraagd. Deze informatie zal het stamboek laten 

beoordelen door de door het stamboek aangewezen dierenarts. Bij twijfel kan het stamboek de 
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fokker/eigenaar verzoeken het paard bij een volgende keuring aan te bieden voor de veterinaire 

keuring ter plaatse van de dan georganiseerde keuring. 

In afwachting tot de uitslag zal het paardje niet worden opgenomen in het hoofdstamboek. 

De resultaten worden genoteerd op de daarvoor bestemde formulieren. 

Het stamboek zal zorg dragen voor de organisatie, de inschrijvingen, de aankondiging, de 

verwerking van de resultaten, het archiveren van de keuringsrapporten, invoeren van de data 

in de database van het stamboek, en het verstrekken van de uitslagen aan de fokker. 

De ringmeester ondersteunt het stamboek bij de praktische uitvoering en heeft geen rol bij het 

meten van het exterieur. 

Regels en wijze waarop de exterieur kenmerken van veulens, jaarlingen, twenters en volwassen 

paardjes worden beoordeeld en de gegevens worden verzameld staan beschreven in het 

Keuringsreglement. 

 

9.2 Wijze van registratie, validatie en communicatie van gegevens: 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende formulieren voor aanvraag: 

- DNA onderzoek 

- dekbon  

- overschrijving  

- import  

- melding van overlijden 

Inschrijving in het stamboek is mogelijk door middel van: 

- Aanmeldingsformulier en inschrijvingsformulier 

- Melding geboorte met dekbon/geboortebericht 

- Melding geboorte zonder dekbon/geboorte bericht. Het paardje kan door middel van de 

ouderschapscontrole worden ingeschreven 

- Melding importpaard 

Naast de papieren formulieren zullen deze ook in digitale vorm beschikbaar worden gesteld. 

Bij het registreren van nieuwe paarden wordt er gewerkt met checklijsten. 

Gegevens van het paard dat is geregistreerd kunnen enkel door het stamboek worden ingevoerd 

of gewijzigd. Alle leden hebben kunnen gegevens uit de database van het stamboek opvragen 

bij de secretaris.  

Bij het vaststellen van een foutieve weergave dient een lid dit te melden aan het secretariaat 

van het stamboek die de gegevens zal controleren en waar nodig aanpassen, aanvullen of 

corrigeren. 

Fokkers en/of eigenaren van het paard kunnen een paspoort aanvragen middels een 

aanvraagformulier of digitaal. Bij inschrijving van het paard in het veulenregister of het 

hoofdregister zal het stamboek een bewijs van inschrijving verstrekken. 

Keuringsresultaten zullen door het stamboek direct worden ingebracht in een daarvoor bestemde 

laptop of tablet. Na een keuring zullen alle gegevens nogmaals worden gecontroleerd op 

eventuele foutieve invoeringen. De resultaten zijn na 5 werkdagen definitief. 

De keuringsresultaten worden ook op papier na afloop van de keuring overhandigd aan de 

eigenaar. Tijdens de keuring worden ook de toegekende primeringen bekend gemaakt en de 

bijbehorende lintjes en/of bekers overhandigd.  

 

9.3 Toepassen van gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen: 

De keuringsresultaten worden gebruikt door het stamboek om de fokwaarde van een paardje te 

schatten. Tot op heden zijn er nog nooit berekeningen geweest van de fokwaarde. 

Het stamboek heeft als streven in de toekomst een op het ras aangepaste fokwaarde berekening 

op te stellen en deze in hun softwaresysteem digitaal te laten berekenen. 

Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk en afstemming met het moederstamboek en de ALV. 

Kenmerken waar bij de berekening van de fokwaarde rekening zal worden gehouden: 

1 de lineaire score van de keuring van het betreffende dier, de ouderdieren en eventuele 

nakomelingen; 

2 de resultaten van de veterinaire keuring waaronder ook de genetische gegevens; 

3 de genetische relatie tussen het betreffende paard en alle andere paarden. 
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10 Indeling van het stamboek 
Het stamboek is onderverdeeld in twee secties, namelijk het veulenstamboek en het 

hoofdstamboek. 

De eisen voor opname in het veulenboek en in het hoofdstamboek zijn te vinden in het 

stamboekreglement. 

Paarden kunnen slechts ingeschreven worden als ze middels DNA-onderzoek met betrekking tot 

afstamming terug te traceren zijn naar voorouders uit Argentinië. 

Het Falabella stamboek is een gesloten stamboek wat inhoud dat er geen paarden van een ander 

ras worden toegelaten tot het stamboek dan wel kunnen worden ingezet voor het fokken. 

In het belang van het welzijn van de merrie is het niet geoorloofd dat de merrie vóór haar derde 

levensjaar wordt gedekt. 

Dit geldt ook voor de hengsten. Die mogen vóór hun derde levensjaar niet worden ingezet voor 

de dekdienst. 

Het stamboek verstrekt enkel dekbonnen voor die dieren die deze volwassen leeftijd bereikt 

hebben. Het ouderdier is bij voorkeur al opgenomen in het hoofdstamboek. 

Verder stelt het stamboek geen eisen aan het toestaan van natuurlijke dekking of andere 

reproductietechnieken zoals bv. kunstmatige inseminatie of embryotransplantatie. 

Het stamboek tracht het fokken van gezonde paarden te stimuleren door onderzoek van dieren 

te adviseren en te belonen door actief deze informatie te delen. Er wordt vanuit gegaan dat 

fokkers hetzelfde doel hebben als  het stamboek om gevaarlijke erfelijke afwijkingen te 

vermijden en dat zij zelf in staat zijn de juiste keuze te maken bij de selectie van hun 

fokcombinaties.  

Mogelijk zal het stamboek in de toekomst meer dwingende eisen vastleggen. 

Een hengst wordt door het stamboek erkend nadat deze is toegelaten tot het hoofdstamboek. 

Wanneer er een verklaring van spermaonderzoek is verstrekt zal dit op de website worden 

vermeld. Dwergen-onderzoek en onderzoek naar andere genetische afwijkingen worden als 

zodanig enkel gestimuleerd door deze mogelijkheid via het stamboek aan te bieden en goede 

voorlichting te verstrekken. 

 

11 Voldoende fokdieren en fokkers 
Het stamboek is opgericht in februari 2020 en heeft gegevens voor dit jaar kunnen opstellen.  

 

Omschrijving 2021 2020 

Aantal leden 32 25 

Aantal actieve fokkers 30 14 

Omschrijving Mannelijke 

dieren 

Vrouwelijke 

dieren 

Totaal 

aantal 

Mannelijke 

dieren 

Vrouwelijke 

dieren 

Totaal 

aantal 

Aantal ingeschreven 

dieren in het stamboek 
79 150 229 82 148 230 

Aantal dekkingen 48 44 

Aantal inseminaties 0 0 0 0 0 0 

Aantal dieren ingezet voor 
de fokkerij 

49 121 170 15 44 59 

Aantal geboren dieren 19 16 35 18 13 36 

 

12 Beleid inteeltproblematiek en erfelijke gebreken 
Het EFS maakt gebruik van een softwarepakket waarmee het inteeltcoëfficiënt kan worden 

berekend. Voor het berekenen van het inteeltcoëfficiënt zijn afstammingsgegevens nodig. Hoe 

meer generaties er worden meegenomen, hoe betrouwbaarder het cijfer zal zijn. Het 

Inteeltcoëfficiënt wordt aangeduid door middel van F: 

F=> 25 % incest 

F= 12,5 % – F< 25 % nauwe inteelt 

F= 5 % – F< 12,5 % matige inteelt 
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F= < 5 % geringe inteelt 

De gegevens over inteelt worden op het registratiebewijs afgedrukt. 

De eventuele erfelijk afwijkingen en gebreken worden zorgvuldig genoteerd door EFS. Het is van 

vitaal belang, dat de fokker zijn verantwoordelijkheid inneemt en zorg draagt voor de melding 

via het geboortebericht. 

Op dit moment zijn er nog geen uitsluitende criteria met betrekking tot deze gegevens. 

 

Inteeltcoëfficiënten per jaar Gemiddelde Laagste Hoogste 

Volledige bestand van 1131 paardjes 1,233 % 0,000 % 28,125 % 

Paardjes geregistreerd in Nederland (529) 1,996 % 0,000 % 25,147 % 

geboortejaar 2017 2,012 % 0,000 % 12,915 % 

geboortejaar 2018 2,742 % 0,000 % 9,705 % 

geboortejaar 2019 1,823 % 0,000 % 13,867 % 

geboortejaar 2020 2,738 % 0,000 % 19,531 % 

Dekkingen 2020 (verwacht in 2021) 1,974 % 0,000 % 9,680 % 

Bij EFS (die in de database zijn opgenomen) 1,875 % 0,000 % 15,626 % 

Gegevens verzameld in ZooEasy op basis van registratiebewijzen die we van leden kregen. 

Datum: 31 oktober 2020    
 

De gegevens vanuit het voormalige stamboek, FSE, lijken niet correct. Als zodanig kunnen we 

niet uitgaan van deze gegevens. Inmiddels hebben we door middel van het invoeren van 

stambomen van de bij ons ingeschreven dieren en de door de leden verder aangeleverde BVI’s 

van dieren die niet meer in hun bezit zijn 1131 dieren in onze database opgenomen. Deze 

dataverwerking is iets wat we aankomende periode zullen blijven doen om uiteindelijk een zo 

volledig mogelijk bestand te realiseren. 

In tegenstelling tot wat er uit de oude gegevens van het FSE werd afgeleid, namelijk dat er een 

daling zou zijn van het inteeltcoëfficiënt, moeten we vaststellen dat er eerder een lichte stijging 

plaats vind. 

Binnen de gehele populatie van Falabella paardjes is het gemiddelde inteeltpercentage ongeveer 

1,233 % en er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit percentage daalt. 

Het inteeltpercentage van de in Nederland, België en Duitsland geboren veulens in 2019 en 

officieel ingeschreven was gemiddeld 1,823 %.  

In het jaar 2020 bedraagt dit inteeltpercentage 2,738%. Voor 2021 is de verwachting 1,974 %. 

Het hoogste vastgestelde inteeltpercentage in de volledige database is 28,125%. Bij de 

dekkingen van 2020 is een hoogste inteeltpercentage geschat op 9,680%. 

Falabella fokkers dienen eerst het inteeltcoëfficiënt te checken voordat de dekhengst wordt 

ingezet voor de desbetreffende merrie. Het stamboek prefereert een zo laag mogelijk 

inteeltcoëfficiënt. Het stamboek beoogt haar doel van een zo laag mogelijk inteeltpercentage te 

bereiken door goede voorlichting en ondersteuning te verstrekken aan de fokkers. 

 

13 Afgifte paspoorten en zoötechnische certificaten 
Het EFS geeft paardenpaspoorten uit voor geregistreerde Falabellapaarden in overeenstemming 

met de regels van de RVO en de daar onderliggende EU verordening paardenpaspoort. 

Er worden geen zoötechnische certificaten verstrekt aangezien tot op heden er nog geen gebruik 

is gemaakt kunstmatige inseminatie of embryotransplantatie. 

Wanneer door leden in de toekomst wordt gevraagd om dergelijke certificaten te verstrekken 

zal het stamboek hiervoor nadere maatregelen treffen. 
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14 Uitvoering fokprogramma 
Waarborging  kwaliteit 

Medewerkers: 

A Stamboekmedewerkers:  

Het EFS wordt geleid door vrijwilligers. Er zijn geen bijzondere opleidingen voor de bestuursleden 

of leden van de foktechnische commissie of de PR commissie. 

Er wordt gestreefd naar een veelzijdige samenstelling van het bestuur en van de commissies. 

Het bestuur heeft de stamboektaken als het volgt onderverdeeld: 

1. Voorzitter: leidt de vergadering, onderhoudt contacten met externen, onderhandelt met 

externe partijen, bij stakende stemmen neemt de voorzitter het voortouw. 

2. Secretaris: ontvangt en draagt zorg voor het ontvangen en afwikkelen van mailwisseling, 

post en andere informatie, vragen. De secretaris zorgt dat specifieke vragen aan bepaalde 

bestuursleden, commissies of commissieleden op adequate wijze onder de aandacht komt 

van het betreffende bestuurslid en controleert de opvolging daarvan. 

De secretaris zorgt voor de aanlevering van informatie aan externe partijen m.b.t. het 

uitvoeren van het DNA onderzoek en m.b.t. het aanmaken van het paspoort en de BVI. 

Tevens houd de secretaris contact met de leden en maakt deze de rekeningen op en 

verstuurt deze. 

3. Penningmeester: doet de betalingen en controleert bankgegevens. De penningmeester 

maakt ook nog de jaarrekening en de begroting. 

4. Bestuurslid PR: onderhoud van de website, organisatie van evenementen, stuurt de 

evenementen commissie aan, stelt  nieuwbrieven op en ondersteunt de secretaris. Plus 

andere PR activiteiten. 

5. Bestuurslid foktechnische zaken: stuurt de foktechnische commissie aan, bereidt 

voorstellen aanpassingen in fokprogramma en fokdoelen voor en werkt ze uit, overlegt 

met juryleden over de haalbaarheid van de meting van kenmerken tijdens keuringen, 

onderhoudt contact met het stamboek van oorsprong, initiëren van wetenschappelijk 

onderzoek in het belang van het Falabella paardje, en andere foktechnische zaken. 

Met betrekking tot het aanmaken van paspoorten zal het stamboek deze taak uitbesteden aan 

het AES. 

Wanneer de secretaris vragen heeft dan is het kantoor van het AES te benaderen voor 

ondersteuning. 

B Juryleden 

Voor de juryleden van het EFS geldt dat zij de opleiding tot fokjurylid hebben gevolgd via 

Koepelfokkerij. Er wordt gestreefd naar een veelzijdige samenstelling van de jury omdat het 

Falabellapaardje enerzijds behoort tot het paardenras maar anderzijds klein is. 

In samenwerking met onder andere de juryleden zal er worden gezocht naar uitbreiding van de 

keuringsonderdelen zodat de balans bij de lineaire keuring nog meer recht doet aan het fokdoel 

wat door het stamboek wordt nagestreefd. Onder andere zullen de kenmerken beter worden 

onderverdeeld en zal gezocht worden naar meer concrete meetmogelijkheden om het karakter 

objectief te meten. 

De juryleden zullen vooraf aan de keuring overleg hebben met elkaar en met leden van de 

foktechnische commissie en waar dit wenselijk is met de andere leden van het bestuur. 

C Ringmeester 

Er zal gebruik worden gemaakt van een ringmeester die tijdens de keuring leden instructies zal 

verschaffen zodat de keuring gestructureerd verloopt. 

D Dierenarts 

Het EFS zal gebruik maken bij hun veterinaire keuring van een erkend dierenarts, gespecialiseerd 

in paarden. De dierenarts heeft een universitaire opleiding genoten en minimaal 5 jaar 

werkervaring. 

Beschikbare faciliteiten en apparatuur: 

A Voor de stamboekadministratie zal gebruik worden gemaakt van de software vh AES 

a. Het EFS heeft de mogelijkheid op eigen kosten de software te laten aanpassen zodat deze 

op maat is gemaakt voor de specifieke doeleinden van het stamboek. 
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B Het administratiekantoor beschikt over een geschikte computer en printer. 

C Op de keuring wordt gebruik gemaakt van een tablet, een laptop, een printer en 

internetverbinding. 

D De dierenarts maakt tijdens de keuring gebruik van een microchipreader en stokmaat. 

E Bij de keuring wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten van derden. De locatie kan per 

keuring verschillen maar er wordt naar gestreefd de situatie zo gelijk mogelijk te maken. 

F Er wordt met leden en fokkers gecommuniceerd via de website, mail en via moderne media 

zoals Facebook, Instagram etc… Indien nodig kan het secretariaat telefonisch contact 

opnemen met een van de leden wanneer hier verzoek toe is gedaan via mail, dan wel er 

vanuit het stamboek dringende reden is. 

 

15 Uitbesteding activiteiten 
Het stamboek zal bij erkenning als paspoort uitgevende instantie het vervaardigen van de 

paspoorten uit besteden aan het AES.  

Stichting AES Kantoor 

De Heikampen 9 
5482 ZR Schijndel 

Nederland 

Openingstijden kantoor:  

Maandag  t/m Vrijdag: 9:00-17:00 uur 

E. info@aesbenelux.com 

T. +31(0) 73 690 75 73  

 

16 Andere vereisten 
Het EFS heeft in haar reglementen opgenomen dat discriminatie van fokkers niet is toegestaan. 

De statuten voorzien in het vaststellen van een huishoudelijk reglement. 

Tevens is er een klachten procedure opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

Met betrekking tot dierenwelzijn zal de eigenaar het welzijnsbelang van hun Falabella(s) in acht 

moeten nemen, conform de richtlijnen van het EFS. 

mailto:info@aesbenelux.com
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Bijlagen: 
 

1. Overeenkomst Stamboek van oorsprong, Minifalabella, Evaristo Falabella 

2. Instructie verzamelen haarmonsters 

3. Veterinair rapport  

4. Lineair score formulier 

5. EFS Chipformulier 

6. Aanmeldformulier 

7. EFS Dekbon - Geboorte aangifte 
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Bijlage 1: Overeenkomst Stamboek van oorsprong Minifalabella 
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Bijlage 2: Instructie verzamelen haarmonster 
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Bijlage 3: Veterinair rapport 
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Bijlage 4: Lineair score formulier 
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Bijlage 5: EFS Chipformulier 
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Bijlage 6: Aanmeldformulier 
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Bijlage 7: EFS Dekbon - Geboorte aangifte 

 


