Fala bella keuringsreglement

Wat is Stamboekopname met Lineaire scoring?
Alle merries, ruinen en hengsten van drie jaar en ouder, welke als veulen bij het Falabella
Stamboek Europa geregistreerd en gechipt zijn, kunnen aangeboden worden voor
Stamboekopname.
Het Falabella paardje wordt door een jury van ons stamboek geïnspecteerd. Tevens vindt er
een veterinaire inspectie plaats. Door de jury wordt gekeken of het FSE voldoet. Daarnaast
wordt het paardje lineair gescoord en beoordeelt op de onderdelen, type, beweging en de
correctheid daarvan.
Ook wordt de hoogtemaat (Schofthoogte) van het paardje gemeten en de kleur vastgesteld.
Wat is het nut van de Stamboekopname?
Het doel van de stamboekopname is meerdelig. Enerzijds is het de gelegenheid voor ons
Stamboek om jonge paardjes te kunnen beoordelen op hun raskenmerken en hun
gezondheid. Alleen stamboek waardige paardjes worden ingeschreven in het Hoofdboek en
kunnen worden ingezet voor de fokkerij.
Aan de andere kant wordt door het beoordelen van deze paardjes inzicht verkregen in de
erfelijkheid van de paardjes, hengsten als ook merries. Tenslotte is opname voor inschrijving
van de veulens in het veulenboek, omdat deze veulens moeten zijn voortgekomen uit ouders
die beiden moeten zijn ingeschreven in het Falabella Stamboek Europa in het hoofdboek.
Waaraan moet een Falabellapaardje voldoen?
a.Het paardje dient 3 jaar en ouder te zijn.
b.Het paardje moet ingeschreven staan in het veulenboek van FSE.
c.Op naam staan van de eigenaar en in bezit zijn van een BVI (bewijs van Inschrijving),
gechipt met een Falabella Paspoort.
d.De maximale stokmaat mag 105 cm bedragen op 3-jarige leeftijd, paardjes van 4 jaar en
ouder mogen niet groter zijn dan 107 cm.
e.Ze mogen geen verstoorde lichaamsverhoudingen hebben, dus harmonisch gebouwd zijn.
f.De paardjes mogen geen veterinair gebrek vertonen.

Verloop van de Stamboekopname inspectie
Het FSE organiseert in samenwerking met de commissie van uitvoering deze
stamboekopnames. Vooraf kunt u uw paardje(s) inschrijven door het bewijs van inschrijving
bij u contactpersoon af te geven. Op de keuringslocatie, allereerst controleert men hier de
identiteit van het paardje door middel van het aflezen van het chipnummer vervolgens
wordt het paardje gemeten de kleur vastgesteld en de aftekeningen waargenomen en
verwerkt. Waarna het paardje in de ring in stand wordt beoordeeld en een stuk moet
stappen en daarna draven op een rechte lijn. Tijdens dit moment wordt door de jury het
lineair scoringsformulier ingevuld. Er wordt een rasstandaardscore toegekend, waarvan de
hoogte van belang is voor de te behalen premies.
80 of meer is Goud
79,75 tot 70 is zilver
69,75 tot 60 is Brons
59,75 tot 50 is geen opname in het hoofdboek mogelijk.
Hierin zijn de maatcompensaties verwerkt.
Na inspectie door de jury wordt het paardje gecontroleerd door de veterinair. Ook hier zal u
worden gevraagd een eindje te stappen en te draven op een rechte lijn. Maar ook op de
volte.
De veterinair onderzoekt het paardje op onder anderen het hart, de longen, het
bewegingsmechanisme, de ogen, mond etc. en bij de hengsten op het beslachtsapparaat.
Alleen gezonde dieren worden opgenomen en ingeschreven in het Hoofdboek. Wanneer uw
paardje in het Hoofdboek wordt opgenomen, wordt het huidige reeds ingeleverde BVI van
het veulenboek, vervangen door het BVI in het hoofdboek. Als u paardje niet kan worden
opgenomen in het hoofdboek zal uw paardje in het veulenboek blijven geregistreerd staan
en ontvangt u het BVI dat u had ingeleverd weer terug.
Het lineaire Scoringsformulier
De lineaire score houdt in, dat het aangeboden paardje op verschillende exterieur
onderdelen bekeken wordt. Per onderdeel wordt een cijfer gegeven. Dit cijfer geeft een
constatering weer: De jury vindt uw paardje niet mooi of minder mooi of juist wel mooi of
heel mooi. Hij bekijkt uw paardje niet alleen als geheel, maar constateert ook en vooral op
onderdelen. Doordat een jury vele paardjes per jaar ziet , is hij door zijn ervaring er in
getraind te weten wat bij elk onderdeel als gemiddelde kan worden bestempeld.
Op het formulier staat een trajectverdeling van 1 tot er met 9, het gemiddelde daarvan is 5.
De jury kijkt bijvoorbeeld naar de hoofduitdrukking van uw paardje. Is de hoofduitdrukking
gemiddeld, dan wordt er een 5 gescoord. Is de hoofduitdrukking sprekend tot fraai dan
wordt er een 4,3,2 of zelfs een 1 toegekend op dat onderdeel. Heeft uw paardje een minder
sprekend of zelfs een storend hoofd dan wordt het gemiddelde een 6,7,8, of zelfs een 9
toegekend.

Wat kunt u met deze lineare score?
U kunt per onderdeel zien of uw paardje beter is dan de gemiddelde Falabella of juist
minder. Stel uw paardje heeft bij alle onderdelen een 5 gescoord, dan betekent dat dat u
een correcte, gemiddelde Falabella heeft zonder pluspunten of afwijkingen. Wilt u dat?
Waarschijnlijk niet? Als u een veulentje fokt, dan wilt u waarschijnlijk een veulentje dat beter
wordt dan zijn of haar vader en of moeder. Deze lineaire scoring voorziet u fokkers van
gegevens over de bij het FSE geregistreerd staande merries maar vooral van de hengsten
omdat daar de populatie van nakomelingen vaak veel groter is. Stel uw merrie heeft een te
smalle borst. U heeft dan een hengst nodig die een normale borstbreedte vererft. Het
samenvoegen van deze gegevens per individuele dier maakt inzichtelijk wat sterk en zwakke
verervingeigenschappen zijn. U kunt tijdens de jaarlijkse keuringen de mooiste kampioenen
zien. U kunt echter alleen aan hun kinderen zien of deze kampioenen ook waardevol zijn
voor de fokkerij. Deze lineaire scoring kan in de toekomst bij meer gegevens van de
individuele dieren en inzichtelijk maken een belangrijke bijdrage zijn kampioenen te fokken.
Keuringen:
De aanwijzing van de keuringscommissie voor stamboekopnames en keuringen geschiedt
door het bestuur.
Beleidslijnen voor keuringen
Het bestuur stelt in overleg met de commissie, de algemene voorwaarden, tijd en plaats van
de keuringen vast en draagt zorg, dat daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan
belanghebbenden.
Toegang tot de keuringen hebben Falabella’s , die in bezit zijn van BVI (Bewijs van
Inschrijving) van het FSE. Ten behoeve van de beoordeling bij de stamboekopname is zo
concreet mogelijk gedefinieerd welke voorwaarden door de dierenarts en inspecteur moet
worden gehanteerd bij vaststelling van eventuele afwijkende mond, knieën etc. Conform
bijlage veterinaire onderzoekprotocol.
Bij aanvang van de stamboekkeuring inspecteert de aanwezige jurylid(en) de Falabella’s die
moeten worden opgenomen in het hoofdstamboek en stuurt na inspectie van de identiteit
de Falabella door naar de veterinair, die bepaalt de stokmaat en inspecteert de Falabella en
geeft zijn bevindingen weer op het veterinair rapport en bepaalt of de Falabella acceptabel is
voor opname. Indien gewenst kan de eigenaar van de Falabella een hermeting aanvragen
door de aanwezige inspecteur. Waarbij de laagste maat bindend is!
Het doel van het lineaire scoringsformulier is om alle onderdelen waaruit het Falabella
paardje bestaat in cijfers te omschrijven en ook veterinair te keuren. Bij deze
stamboekopname inspectie; worden de Falabella(s) die niet stamboekwaardig of veterinair
niet in orde zijn , niet opgenomen in het hoofd stamboek en blijven in het Veulen (sectie 1)
staan. Wanneer de reden, waarom deze dieren niet zijn opgenomen bij de hernieuwde
inspectie in volgende jaren blijkt te zijn weggenomen, kan alsnog de opname van dit paardje
plaatsvinden.

Alle goedgekeurde Falabella ‘s worden in het hoofdstamboek opgenomen en krijgen een
nieuw BVI met op de achterzijde vermeld resultaat. Belangrijk: Alle 3 jaar en oudere merries
en hengsten waarmee men gaat fokken dienen met een goed gevolg deze onderzoeken te
doorlopen alvorens zij voor de fokkerij kunnen worden ingezet.
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Uitgangspunten bij de beoordeling van de Falabella’s:
A. Bij het keuren zal gelet worden op exterieur , bewegingen in stap en draf en op karakter.
B. Bij de beoordeling van veulens, 1- jarige en 2 -jarige Falabellas ‘s , die staan geregistreerd
in het Sectie 1 – veulenboek worden wel of geen premie toegekend. – veulenpremie, 1-jarige
premie en 2-jarige premie- Het aantal punten dat moet worden behaalt om voor een
primering in aanmerking te komen, dient de rasstandaard score hoger te zijn dan 69 punten
uit de schaal van 1 tot 100.
C. Bij beoordeling van 3-jarige of oudere merries, hengsten die staan of worden
geregistreerd in het Hoofdsectie – Stamboek kan een gouden, zilveren of bronzen premie
worden toegekend. Voor Falabella’s van drie jaar en ouder betekent een score van
80 punten of meer ; GOUD (1ste premie)
79,75 tot 70 punten; ZILVER (2de premie)
69,75 tot 60 punten; BRONS ( 3de premie )
Minder dan 50 is er geen opname in het hoofdboek mogelijk.
Het aantal behaalde punten worden niet naar boven of naar beneden afgerond.
D. Beoordeling van Hengsten en merries op fokprestaties; De hengsten met een deklicentie
worden beoordeeld op hun fokpresentaties ten einde om de fokkers van het FSE te
ondersteunen bij de zoektocht naar een geschikte hengst voor hun merrie.
Van alle hengsten wordt nauwkeurig geregistreerd welke premies er worden behaald door
hun nakomelingen. De premies worden uitgedrukt in procenten van het aantal
geregistreerde Falabella ‘s. Ook worden de merries beoordeeld op hun fokprestaties. Deze
geregistreerde gegevens staan ter beschikking van de fokkers.
Uitgangspunten van dit exterieur en veterinair onderzoek zijn dat: de omschrijving in cijfers
per onderdeel objectief is. De omschrijving van elk onderdeel wordt gezien in samenhang
met de bouw van het paardje.
De becijfering is een constatering per onderdeel, die nooit in cijfers mogen worden
opgeteld! De jury zal voor elk onderdeel een waardecijfer geven.
Rasstandaard zal in een score - waardering worden weergegeven.

Bij deelname aan een veterinaire - of exterieurkeuring is het noodzakelijk dat de Falabella
op naam van de eigenaar geregistreerd staat.

Hengsten keuring voor deklicensie
Vanaf 2011 worden de hengsten die in het keuringsjaar 3 jaar of ouder zijn en voor het
dekseizoen worden
ingezet, ongeacht voor derden of eigen gebruik moeten vóór 1 mei as een veterinaire
keuring en sperma onderzoek hebben ondergaan. Dit geldt uitsluitend voor alle hengsten
die ouder zijn dan 3 jaar en tot nu toe nog geen sperma onderzoek hebben ondergaan!
Spermaonderzoek
Tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring zullen de data en locatie bekend worden gemaakt ten
behoeve van het spermaonderzoek.
Hengsten die nog niet goedgekeurd zijn
Is uw hengst voor de keuring geweest, maar niet goedgekeurd dan kunt u vóór 1 mei as een
herkeuring laten uitvoeren in Universiteitskliniek De Uithof – Yalelaan 108 in Utrecht. let op:
indien uw hengst niet is goedgekeurd, mag uw hengst niet ingezet worden voor de
dekdienst.

Note : bij het niet veterinair keuren van uw hengst, kan de eventuele registratie van het
veulen voorlopig niet plaatsvinden.

Lineaire scoringsformulier

Lineaire scoringsformulier per onderdeel toegelicht:
1.conditie:
Heel belangrijk is om de Falabella in een goede conditie te presenteren. Mag niet te dik en
niet te mager zijn. Beter is een wat te rijke conditie, dan te weinig. Score 5 of 4 is ideaal.
2. Bespiering:
Een goede bespiering is belangrijk. Een cijfer van 3 of 4 is een goede score

3. Behang:
Gewenst is veel manen en een volle staart, daarom is een score van 5 tot 1 een goede score
en 1 of 2 is ideaal.
4. Hoofduitdrukking:
Veel uitstraling ziet men graag. Een hoofd met bijvoorbeeld zware kaken, te lang, kleine
ogen, ramshoofd of smal hoofd zijn ondermeer punten die de uitstraling verminderen, in
zo’n geval zal er worden gescoord van 6 naar 9. 1 tot 5 is gewenst.
5. Halslengte:
Enigszins lange hals is gewenst. Een score van 3 tot 5 is ideaal. Bij 1 of 2 is de hals net als bij
6 tot 9 storend in de verhoudingen met de rest van het lichaam.
6.Halsaansluiting:
De halsaansluiting mag zeker niet te diep zijn en een goede score is hier 4 of 5.
7. Halsrichting:
Een iets verheven hals is mooier dan een liggende hals, een score van 3 tot 5 is een mooie en
goede score.
8. Schofthoogte:
Een goede schofthoogte is belangrijk en behoeft aandacht. Ook moet de schoft goed
doorlopen om een goede verbinding te krijgen met de rug. Een score van 3 tot 5 is een
goede score.
9. Schouderlengte:
Een lange schouder is goed. Een korte schouder is ongewenst, dit gaat vaak samen met een
beknopt geheel. Een goede score hier is een 3 , 4 of 5.
10. Schouderligging:
De ligging van de schouder is onder meer belangrijk voor de beweging. Een schuine schouder
geeft een ruim zettend voorbeen. Een steile schouder geeft vaak een korte en stugge
beweging. Gewenst is een score van 3 tot 5.
11. Lengte van rug en lendenen:
Bij dit onderdeel is een score van 4 of 5 een goede score. Een korte rug is vaak nadelig voor
de souplesse in de beweging. Een te lange rug is vaak week en de lendenen sluiten dan niet
mooi aan, is ook niet goed.

12. Verloop van de rug:
Zowel een strakke als een weke rug zijn ongewenst. Een rug die een beetje week is, dus een
6 is minder erg dan een rug die te strak is.
13. Verloop van de lendenen:
Strakke lendenen zijn vaak bol. Waardoor het paardje stugger in de bewegingen wordt.
Lendenen die te week zijn is ook niet goed. Ideaal gescoord is hier een 5.
14. Rompdiepte:
Deze moet met alle onderdelen goed in verhouding zijn met het lichaam. Te ondiep is niet
gewenst, maar te diep verstoren ook de rastypische eigenschappen. Naar de ondiepe kant is
een betere score dus een 5 of 4.
15. Kruisligging:
Een kruis moet voldoende hellend zijn en zeker niet plat of recht. Een recht kruis geeft vaak
een achterbeen dat achter de massa komt. Ook dient het kruis in de nakijk dakvormig te zijn
en niet breed en gespleten. Een score van 5 en 4 of zelfs een 3 is gewenst.
16. Kruislengte:
Een lang kruis zorgt voor kracht in het achterbeen en is daarom erg belangrijk voor de
bewegingen. Het verdient dan ook veel aandacht. Een 5,4, en 3 is een goede score.
17. Stand voorbeen:
Een bokbenige stand houdt in dat de knieën iets naar voren staan in de zij aanzicht en een
holle stand waarbij de knieën naar achter staan is ongewenst. Ook is x –benig, franse stand,
toontredende stand en o- benig van voren gezien ongewenst. Een goede score moet dan ook
een 5 zijn.
18. Stand achterbeen:
Een sabelbenig achterbeen heeft een kleine hoek in het spronggewicht. Een steil achterbeen
heeft een grote hoek in het spronggewicht en wordt vaak moeilijk onder de massa gebracht.
Liever een iets sabelbenige dan te steile stand. Echter de ideale score is een 5.
19. Kootstand:
Een steile kootstand is ongewenst een iets weke stand geeft meer souplesse, score
maximaal een 4.
20. Verzenen:
De verzenen zitten aan de achterzijde van de hoef een score van 5 is het best. Is vaak
afhankelijk van onderdeel 17, 18,19.

21.Hoefvorm:
Aandachtsonderdeel, enigszins brede goed ontwikkelde voeten zijn belangrijk. Zij hebben
meer draagoppervlak en vormen het fundament van het paardje. Een goede score is 3 tot 5.
22. Omvang beenwerk:
De benen moeten samen met de voeten het paardje dragen en voortbewegen. Harde benen
met goed ontwikkelde gewrichten zijn daarom belangrijk. Het beenwerk moet niet te zwaar
worden, dan gaat het vaak ten koste van de snit en adel, score 4 of 5. De pijpomvang wordt
opgemeten bij de beoordeling.
23.Correctheid in stap achter:
Bij de correctheid achter wordt er gekeken naar de hakken van het paardje , deze moeten
een rechte lijn vormen met de voeten. Een paardje die nauw is in de hakken is soms ook
koehakkig. Nauw en wijd zijn beiden niet correct. Wel is iets nauw gewenster dan open. De
gewenste score is 5, 4 is ook mogelijk.
24. Correctheid in stap voor:
Een toontredende stap houdt in dat het paardje de voorvoeten iets naar binnen draait. Bij
een franse beweging en stand worden de voeten juist naar buiten gedraaid. In beide
gevallen zullen de voeten net als in onderdeel 23 scheef afslijten en de gewrichten scheef
belasten. daarom zijn correcte standen en gangen heel belangrijk en is de gewenste score
een 5.
25. Borstbreedte:
Falabella met een brede borst hebben de voorbenen vaak wijd uit elkaar staan en gaan
daardoor “waggelen” in hun bewegingen. Bij een smalle borst staan de benen dicht bij
elkaar, iets smal is minder erg dan breed. Score maximaal 4.
26. Stap - ruimte:
Het doel is het fokken van een Falabella met correcte ruime bewegingen, Een 5 en lager is
dus zeer belangrijk, een score van 2 zou ideaal zijn, hoe ruimer de stap hoe beter. Het
achterbeen moet goed instappen, maar overstappen is beter.
27. Stap – souplesse:
Een paardje dat zich los door het lijf en met veel afdruk beweegt met een goede regelmaat
en paslengte, zal een heel laag cijfer scoren. Het meest ideale cijfer is een 1, wel dienen de
bewegingen, soepel en gemakkelijk te zijn met een goede buiging in alle gewrichten met
name het spronggewricht.

28. Draf - ruimte
Conform het onderdeel 27. Los door het lijf met oprichting en uitstraling met een niet te
stekerig voorbeen, dus wenslijk is een weinig knie actie. de ideale score is een 1.
29. Draf- souplesse
Als in onderdeel 27. Los door het lichaam, met ruimte, afdruk en souplesse van de bodem
met een goede oprichting en veel bravoure , score 1 is het meest ideale.
30. Karakter
Het Falabella paardje is bekend vooral door zijn fijne karakter. Ze horen daarom goed onder
commando te staan, goed benader en betastbaar te zijn zonder verzet met speelse
vertrouwende uitstraling. Score van 1 tot 5.
Maatcompensatie
De Falabella staat wereldwijd bekent om haar minimale schofthoogte. Het FSE wil dan ook
speciaal hieraan aandacht besteden en zal bij elke Falabella een kwaliteitsnivellering plaats
vinden ten behoeve van de maatverschillen, conform het keuringsprotocol.
Het nivellering cijfer zal bij de Falabella van 86 cm en kleiner bij de rasstandaardscore
worden opgeteld. Bij de Falabella groter dan 87 cm worden afgetrokken.

Categorie indeling voor de Keuring bij de Lineaire Score
Veulens
Cat. Veulenmerries
Cat. Veulenhengsten
Bij geringe deelname zullen de bovenstaande categorieen in 1. categorie worden
ondergebracht.
Jeugd
Cat. 1-jarige merrie
Cat. 1-jarige hengsten
Cat. 2-jarige merries
Cat. 2-jarige hengsten

Merries van 3 jaar en ouder
Worden ondergedeelt in stokmaat categorie
Cat. 1 vanaf stokmaat 87 cm en hoger
Cat. 2 vanaf stokmaat 86 cm en kleiner

Hengsten van 3 jaar en ouder
Worden onder verdeeld in stokmaat categorie
Cat. 1 vanaf stokmaat 87 cm en hoger
Cat. 2 vanaf stokmaat 86 cm en kleiner

Jeugdpremies
Het FSE kan jaarlijks één keer per individueel paardje de volgende jeugdpremies toekennen!
Veulens
Veulenpremie, oranje lint, 2 pnt
Jeugd
1 jarigen : enterpremie, oranje lint , 4 pnt
2 jarigen: twenterpremie, oranje lint, 6 pnt
Geen premie, blauw lint, 0 pnt

Het FSE kan jaarlijks één keer per individueel paardje van 3 jaar en ouder, welke staan of
worden ingeschreven in het merrie -, hengsten - of ruinenboek de volgende
stamboekpremies toekennen!
10 goud: oranje lint – 80 punten of meer
6 zilver : rood lint - 79,75 tot 70 punten
2 brons: wit lint

- 69,75 tot 60 punten

Geen : blauw lint - 59,75 tot 50 punten
Lager dan 50 geen inschrijving

Predikaten
Ster merrie- hengst of ruin.
Daarvoor is nodig: 3 jeugdpremies*, veulen, enter, twenter en inschrijving met GOUD in de
voor haar of hem geldende boeken. * je dient aan 2 jeugdpremie te voldoen om in
aanmerking te komen.
Kroon merries
Het kroon predikaat kan aan merries en hengsten worden toegekend, op voorwaarde dat
van de betreffende merrie minimal 2 levende veulens zijn geregistreerd en van een hengst
minimaal 10 geregistreerde veulens en dat de merrie als ook een hengst zelf bij
premiekeuringen de volgende waarderingen hebben behaald:
3 maal een gouden premie of
2 maal goud en 2 maal zilver of
1 maal goud en 4 maal zilver.
Preferentschap voor merries en hengsten
1.Door de afstammeling van een merrie moeten minimaal aantal punten van 50 worden
behaald. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of predicaat zal
worden berekend.
2.Door de afstammelingen van een hengst moeten minimaal 100 punten worden behaald.
Veulenpremie

2 punten

Enterpremie

4 punten

Twenterpremie 6 punten
Bronzenpremie 8 punten
Zilverenpremie 10 punten
Goudenpremie 12 punten
Sterpredikaat

15 punten

Kroonpredikaat 20 punten

Algemeen Kampioen
Geldt voor merrie en hengst van 3 jaar en ouder krijgen een kampioenssjerp en Wisselbeker.
Ere- Kampioen
Geldt voor merrie en hengst 4 jaar en ouder, die algemeen kampioen zijn geweest. Krijgen
een Ere kampioenssjerp en wisselbeker.
Het FSE registreert uitsluitend raszuivere Falabella’s met als oorsprong het moederland
Argentinië Falabella Establecimientos Falabella.
Veulenboek bewijs van inschrijving = Grijs
Merrieboek bewijs van inschrijving = Goud
Hengstenboek bewijs van inschrijving = Goud
Ruinenboek bewijs van inschrijving = Goud
Beoordelingsresultaten tijdens de keuringen en de te behalen predikaten.
Afhankelijk van het oordeel van de jury, wordt aan een te keuring voorgebrachte paardje wel
of geen premie toegekend. Voor de primering kunnen in aanmerking komen alle paardjes ,
die staan ingeschreven in één van de voor hen geldende boeken.

Veterinair onderzoeksprotocol
Voor merries en hengsten van 3 jaar en ouder
Veterinair onderzoeksprotocol bij stamboekopname
a.De identiteit
Het chipnummer wordt gecontroleerd op de juistheid en vergeleken met het
registratiebewijs.
b.De hoogtemaat
De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een
meetstok met een waterpas. De plaats van meting moet een harde vlakke ondergrond
hebben.

c.De mond
De boven – en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn. Een overbeet zal geaccepteerd
worden tot een halve tand. Een onderbeet wordt niet geaccepteerd. De beoordeling vindt
plaats met het hoofd in een normale positie.
d. De ogen
De ogen worden onderzocht op de volgende punt: Er mogen geen verschijnselen van totaal
diffuus cataract (lensvertroebeling) Het onderzoek moet plaatsvinden in een verduisterde
ruimte met gebruik van een lichtbron.
e.De staart en manen
Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen , die wijzen op het hebben van staart –
en manen eczeem. Het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra haren is niet toegestaan.
Het overmatig knippen en/of scheren van de Falabella is niet toegestaan. Een scheef
gedragen staart is niet toegestaan.
f.Navelbreuk en Liesbreuken
Er mogen geen verschijnselen van navelbreuk of van een – of tweezijdige liesbreuk worden
vastgesteld.
g.Hart en longen
Door middel van auscultatie (beluisteren) van hart en longen mogen geen afwijkingen
worden vastgesteld.
h.Het geslachtsapparaat
De hengst dient te beschikken over 2 normale ontwikkelde testikels. Een verschil van grootte
( lees Volume) tot 50% is acceptabel. De normale grootte is +/- 5x3x3 cm. Gedraaid liggende
testikels leiden niet tot uitsluiting, de bevindingen worden wel genoteerd.
i.Het bewegingsapparaat
De hengsten worden beoordeeld op de rechte lijn en op de korte voltes. De hengsten dienen
correcte, regelmatige bewegingen te hebben met een normaal functioneren van de
gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten – met extra aandacht voor de
knieën- mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in
belaste positie en met opgenomen been. De voeten worden opgenomen, de hoefvorm
wordt beoordeeld en er wordt aandacht geschonken aan een eventuele sterke stand- of
vorm- corrigerende hoefverzorging. De ondervoeten worden ingebogen.

j.Het gebruik van ongeoorloofde middelen
Het bestuur is van mening dat de inspecteurs en de veterinaire adviseurs nauwlettend
dienen toe te zien op het voorkomen van verschijnselen, die zouden kunnen wijzen op het
gebruik van middelen , die het gedrag van hengsten kunnen beïnvloeden. Het bestuur geeft
de inspecteurs het recht om deze hengsten door te verwijzen naar de veterinair voor afname
van bloedmonsters ten behoeve van een onderzoek naar ongeoorloofde middelen. Bij een
positieve uitslag komen de gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar zoals deze in de
catalogus staat vermeld.
k. karakter
Het Falabella paardje staat bekend om haar en zijn fijne leergierige karakter. Ze horen
daarom goed onder commando te staan, goed benader en betastbaar te zijn, zonder verzet.
Met een speelse vertrouwende uitstraling.
l. Sperma onderzoek: Normen
De normen waaraan een hengst van het FSE om voor de fokkerij te mogen worden ingezet
moet aan de volgende criteria voldoen; Deze moeten bij het spermaonderzoek een TNB
waarde hebben bij één sprong een minimum van 600 TNB met een bewegingspercentage
van minimaal 50% en een morfologiebeeld van minimaal 50% normaal gebouwde
zaadcellen. Indien het percentage normaal gebouwde zaadcellen wat lager is dan geldt als
ondergrens een TNB – waarde van 1000 met 50% beweeglijkheid en 40% normale
zaadcellen. Indien twijfels bestaand omtrent de bevruchting van de hengst, kan het bestuur
alsnog een 2de onderzoek eisen bij een erkende faculteit.
Score
Bij onvoldoende score 50 en lager is geen opname in het hoofdstamboek mogelijk.
Indien een merrie en hengst niet in het hoofdstamboek wordt opgenomen, kan de eigenaar
de Falabella een jaar later weer opnieuw aanbieden! Om de doelstelling van het FSE kracht
bij te zetten wordt er een maatcompensatie toegepast op de rasstandaard score.
Veterinaire keuring
Merries en hengsten, die in het keuringsjaar 3 jaar worden, zullen onderworpen worden
door veterinair keuring op de Jaarkeuring in juli.
De hengsten worden uitsluitend op de hengstenkeuring in april van het keuringsjaar,
veterinair en lineair Score.
Slotbepaling:
Dit reglement kan regelmatig worden aangepast met door het bestuur genomen
uitvoeringsmaatregelen.

