Falabella Fokdoelstelling
Dit is de rasbeschrijving van het moederstamboek. Een vertaling brengt interpretatie met
zich mee en daarom is het niet uitgesloten dat de Nederlandse woorden niet geheel de
Engelse begrippen dekken; De rasbeschrijving van het moederstamboek is leidend.
De Fokker is verantwoordelijk voor de selectie van de fokdieren. Het Stamboek adviseert,
informeert, motiveert, stimuleert en handhaaft aan de hand van de reglementen.
De fokdoelstelling bestaat uit een aantal criteria:
Het continueren van 100% raszuivere Falabella’s alsmede de bevordering van het fokken van
het Falabella ras met een gezonde constitutie. Een correct, functioneel en harmonisch
gebouwd paardje, die gezondheid en vitaliteit uitstraalt met lief karakter.

Ras eigenschappen:
De Falabella is van oorsprong een klein, teder paardje en met een bijzonder fijn karakter en
heeft een gezond en sterk gestel.
Bouw:
Harmonieus, evenwichtig en wel geproportioneerd. Fijne botstructuur en slanke buik en
flanken.
Schofhoogte:
De Falabella merrie en hengst van 3 jaar meet een schofthoogte tussen de 0.70- 0.86 cm.
Om de kleine maat niet uit het oog te verliezen, zal het stamboek dit als een belangrijk
fokdoel aanmerken. (Gemeten zonder ijzers)
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.
Oren:
Goed geplaatste kleine oren, attent gedragen met puntjes lichtjes naar elkaar toewijzend.
Kleur van de vacht:
Alle kleuren zijn mogelijk en toegestaan.
Hals:
De hals met nek is lang en slank, goed gedragen, soepel, goed bespierd en niet te diep uit de
borst.

Schouder:
De schouder is lang, schuin, met goed ontwikkelde schoft.
Benen:
Goed vierkant gesteld, goed ontwikkelde gewrichten zonder gebreken, niet te lang gekoot,
met beste voeten.
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Rug, lendenen:
Goed gespierd, mooie overgangen, niet te lang, en niet te rond geribd.
Croupe, staart:
Lang, iets hellend met goed aangezette staart in vloeiende lijn met croupe en recht
gedragen.
Beweging:
Correct actief voorbeen vanuit de schouder. Met gebruik van goed onder het lichaam
geplaatst achterbeen met veel kracht en souplesse.
Fokdoelstelling:
De doelstelling van het fokproces is gebaseerd om op lange termijn vooruitgang te boeken.
Een belangrijk punt is om de genetische variatie in de populatie te behouden. Zeker in een
gesloten fokkerij van het Falabella paardje is het van belang de inteelttoename te beperken.
Inteelt kan een oorzaak zijn van het ontstaan van erfelijke gebreken, verminderde
vruchtbaarheid en levensduur.
Het fokprogramma bestaat uit een aantal onderdelen:
Raskenmerken:
De beoordeling van de raskenmerken zullen plaatsvinden tijdens een keuring.
Veulens
Met ingang van januari 2011 wordt het veulen, nadat DNA rapportage heeft plaats
gevonden, ingeschreven in het stamboekregister. Het stamboek zal een BVI certificaat
uitgeven. Dit wordt gekenmerkt door een zilverkleurig papier en opdruk. Voor de definitieve
goudkleurig certificering, kan het veulen over drie jaar in aanmerking komen voor een
exterieur- en veterinaire keuring.
Exterieur en Veterinaire keuring
Bij het registreren van een merrie en hengst van 3 jaar en ouder zal de desbetreffende
Falabella een lineaire score en aansluitend een veterinaire keuring, moeten ondergaan.
Zodat de gezondheid en andere aspecten van het Falabella paardje in kaart gebracht kan
worden. De regelgeving zullen in 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 profiel test.
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Dekprogramma
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 dekdiensten.
Inteelt:
Falabella fokkers dienen eerst de inteeltcoëfficiënt te checken voordat de dekhengst wordt
ingezet voor de desbetreffende merrie. Het stamboek prefereert een inteeltcoëfficiënt van
0,000% .

Per 1 maart 2011 heeft het FSE een nieuw aanvullend softwarepakket laten toevoegen om
het inteeltcoëfficiënt te kunnen berekenen. Voor het berekenen van het inteeltcoëfficiënt
zijn afstammelinggegevens nodig. Hoe meer generaties er worden meegenomen, hoe
betrouwbaarder het cijfer zal zijn. Het Inteeltcoëfficiënt wordt aangeduid door middel van F:
F=> 0.25 incest
F= 0,125 – F< 0,25 nauwe inteelt
F= 0,050 – F< 0,125 matige inteelt
F= < 0,05 geringe inteelt
De gegevens over inteelt worden op het registratiebewijs afgedrukt.
Erfelijke afwijkingen:
De eventuele erfelijk afwijkingen en gebreken worden zorgvuldig genoteerd door FSE. Het is
van vitaal belang, dat de fokker zijn verantwoording inneemt en zorg draagt voor de
melding via het geboortebericht.
Fokwaarde:
De Falabella’s zijn bijzonder, eerlijk, lief en intelligent van karakter. Dit is een van de
belangrijkste kenmerken van dit ras. Elke Falabella in de populatie heeft een belangrijke
fokwaarde voor het Falabella stamboek. Dit gezien de reden dat dit een zeldzaam en een
fokzuiver miniatuurpaarden ras is, vrij van invloeden van buitenaf en door middel van
kruisingen en manipulatie.
Daarnaast heeft het FSE in 1995 opdracht gegeven aan Wim van Haeringen om de unieke
DNA gegevens van Falabella’s in Europa en een selectie mannelijk en vrouwelijk Falabella’s
uit Argentinië vast te laten leggen in een speciaal onderzoek. Dat heeft geresulteerd in een
Falabella DNA Profiel Test. Deze test geeft aan of de Falabella raszuiver is en of het dezelfde

“blauwdruk “heeft als haar voorouders in Argentinië. De FDPT test is uitsluitend
voorbehouden voor FSE. Blijkt uit de F.D.P.T. gegevens dat de Falabella niet past in deze
“blauwdruk”wordt de Falabella niet geregistreerd in het stamboek.
De aanvullende informatie, zoals de lineaire beoordeling en Veterinaire keuring
beantwoorden perfect aan deze eis om in de toekomst beter om te kunnen gaan met de
genetische selectiemogelijkheden van ons ras.
De Fokker is verantwoordelijk voor de selectie van fokdieren.
Het stamboek adviseert, informeert, motiveert, stimuleert en handhaaft aan de hand van de
registratie reglement en overige reglementen.
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Dierenwelzijn:
De eigenaar zal het welzijnsbelang van hun Falabella(s) in acht moeten nemen, conform het
Falabella Stamboek beleidsplan welzijn 2009-2012.

4

