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-jairge 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 zoder 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 2jarige 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.

