
FOKPROGRAMMA 
Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek 

na wijzigingen n.a.v. schrijven 13 mei 2019 en aanvullende vragen19 aug. 2019 
 
 

1 Naam organisatie: 
Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek. 
 

2 Fokdoel: 
Instandhouding van het ras. 
Verbetering van het ras. 

 

3 Naam ras:  
Appaloosa,  
Spotted Horse 
Spotted Pony 
Tigerschecke 

 

4 Gedetailleerde eigenschappen van het ras: 
 

Genetische bijzonderheden. 
Voor de Appaloosa fokkerij is een blijvende vlektekening het meest opvallend, naast de gezondheid van 
paard  of pony. Onderstaand zijn gedetailleerde eigenschappen omschreven.  
 

Een ras wordt omschreven als een populatie van dieren met voldoende uniformiteit om als verschillend van andere dieren 
van die soort te worden beschouwd door één of  meer  groepen van fokkers die zijn overeengekomen die dieren in te 
schrijven in stamboeken, onder vermelding van hun bekende voorouders, teneinde hun erfelijke eigenschappen te 
reproduceren d.m.v voortplanting, uitwisseling en selectie in het kader van een fokprogramma. 
 

In de hoofdsectie, de sectie van een stamboek waarin raszuivere fokdieren worden ingeschreven of worden geregistreerd 
en in aanmerking komen voor inschrijving met gegevens over hun voorouders en indien van toepassing hun genetische 
aanleg. (blz 80 fokkerijverordening). 
Raszuivere fokdieren van ons stamboek dienen te voldoen aan: 
Appaloosa vlekkenpatroon zoals omschreven in reglementen met een rijtypisch en edel exterieur.  
Gestimuleerd wordt om alleen met gezonde dieren te fokken zonder ongewenste kleureigenschappen. 
 

Een hogere waardering op basis van sportprestaties wordt gegeven omdat een rijtypisch paard of pony geschikt behoort 
te zijn door hun bouw en bewegingen om mee te rijden (zowel dressuur als aangespannen). 
 

Genetisch defect. 
Het lijkt erop dat er meer nachtblindheid bij ons ras voorkomt dan gemiddeld. Het stamboek is hier heel alert 
op. Bij veterinaire onderzoeken wordt extra gelet op oogdefecten. Maanoog, ontkleuring van de iris, en 
cataract, staar, vertroebeling van de ooglens wordt bij veterinaire controles nauwlettend (in een donkere 
ruimte met zaklantaarn) geselecteerd. Dieren worden niet opgenomen als fokdier in een der registers bij 
aanbieden stamboekopname indien een van deze gebreken en/of erfelijke afwijkingen worden geconstateerd 
door een dierenarts. 
 

De Appaloosa  is geen met uitsterven bedreigd ras. 
 

Er is geen toename van het inteeltpercentage per generatie, omdat we een open stamboek zijn. 
 
Statuten Artikel 3: Het doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Appaloosa paarden en pony's in 
Nederland. Er kunnen paarden en/of pony's in haar stamboek ingeschreven worden, waarvan redelijkerwijs mag 
worden aangenomen en/of mag worden verwacht, dat zij zullen voldoen aan het in de reglementen nauwkeurig 
omschreven fokdoel. 
 

Stamboekreglement artikel 2:  
Lid 2a: Het Nederlandse Appaloosa Stamboek NAS heeft de doelstelling er naar te streven paarden en pony's te fokken 
die een vlekkenpatroon vertonen dat vast en blijvend is. 
Lid 2b: Het stamboek zal nauwlettend op de kleurvererving toezien. Dieren die een vlekkenpatroon vertonen en/of 
vererven, dat verbleekt en/of verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten worden uitgeselecteerd (worden geregistreerd in het 
hulpregister) 
In ieder geval moeten worden uitgeselecteerd dieren die de navolgende kleureigenschappen vertonen en/of vererven: 
Schimmel (grijs); Platenbont en andere bontvormen, zoals pinto, overo, sabino en tobiano. 
Onveranderlijke schimmels (moorkoppen) worden als ongewenst gezien. 



Lid 2c: Het stamboek zal regelgeving over het bestendigen of verbeteren van welzijn van paarden en pony’s in de 
Appaloosa fokkerij naleven. 
 

artikel 4: Paarden en pony's kunnen in het stamboek ingeschreven worden, indien zij voldoen aan eigenschappen van 
rijtypische paarden, pony’s en minipony’s. Zij dienen te voldoen aan een edel exterieur met de nadruk op evenredigheid in 
bouw en voldoende kwaliteit in de onderdanen. De beweging dient vierkant, elastisch en gedragen te zijn met balans, 
ruimte en regelmaat.  
 

Keuringsreglement artikel 1: Onder de kenmerken van een Appaloosa wordt verstaan een paard/pony met een 
vlektekening welke op een redelijke afstand, ca. 5 meter zichtbaar is. Tevens dienen minimaal 2 van de navolgende 
kenmerken aanwezig te zijn: 
a) gevlekte geslachtsdelen; 
b) gevlekte mond; 
c) vertikaal gestreepte hoeven; 
d) een witte rand om de iris van één of beide oogbollen. 
  
artikel 2: Onder Appaloosa vlektekening is te verstaan: 
a) Panterbont, dat is een witte of lichte ondergrond, waarop over het gehele lichaam verspreide vlekken, in alle denkbare 

kleuren. 
b) Sneeuwvlokkenbont, dat is een donkere ondergrond in iedere denkbare kleur, waarop witte of lichte vlekjes. 
c) Schabrakbont, dat is een donkergekleurde ondergrond in alle denkbare kleuren, met vanuit de heupen en het kruis 

een duidelijk herkenbaar wit of lichtgekleurd gebied (schabrak of deken). Het witte of licht gekleurde gedeelte kan zich 
alleen op de heupen en het kruis bevinden, maar zich ook uitstrekken tot over bijna het gehele lichaam. In het witte of 
lichtgekleurde gedeelte kunnen vlekken in alle denkbare kleuren aanwezig zijn. 

d) Marmerbont (Appaloosa roan), geboren met een donkere ondergrond, waarop zich witte of lichte gekleurde 
gebieden bevinden of ontstaan. De lichte gebieden kunnen zich in de loop van de tijd uitbreiden. Donker gekleurd 
blijven in ieder geval plaatsen waar de harde beenderen zich vlak onder de huid bevinden, met name heupen, 
ellebogen, knieën, schouders en hoofd. Op het lichaam kan een beperkt aantal vlekken, in alle denkbare kleuren 
aanwezig zijn. 

e) Few Spot, geboren met een witte of lichte ondergrond, waarop een donkere kleur in de flank, op en achter de 
ellebogen, onder de hals en op de onderbenen. Op het lichaam kan een beperkt aantal vlekken in alle denkbare 
kleuren aanwezig zijn. 

 

artikel 3: Het bestuur is bevoegd, na inspectie en beraad en met toepassing van art. 1 en 2 van het keuringsreglement de 
Appaloosa vlektekening van paarden en/of pony’s vast  te stellen, of te doen vaststellen en op basis hiervan het dier in te 
delen in een keuringsrubriek en/of te accepteren of te weigeren. 
 

artikel 8: Om een duidelijk overzicht van de kleurvererving te verkrijgen, is het noodzakelijk het verloop van de 
kleuruitbreiding of wisseling door middel van kleurenfoto’s te kunnen vaststellen. 
a) Dieren die een vlekkenpatroon vertonen en/of vererven, dat verbleekt en/of verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten 

worden uitgeselecteerd (worden geregistreerd in het hulpregister). Met name zullen worden uitgeselecteerd dieren die 
de navolgende kleureigenschappen vertonen en/of vererven: Schimmel (grijs); Platenbont en andere bontvormen, 
zoals pinto, overo, sabino en tobiano. Onveranderlijke schimmels (moorkoppen) worden als ongewenst gezien. 
De uitgeselecteerde dieren zullen niet voor goedkeuring van de dekdienst en/of het toekennen van predikaten in 
aanmerking komen. Zij zullen alleen voor een premiekeuring in aanmerking komen in een daarvoor vastgestelde 
rubriek. 

b) Indien een hengst en/of merrie een kleurverandering en/of verbleking van het vlekkenpatroon ondergaat, zal bij 
constateren en/of vermoeden hiervan, de eigenaar verplicht worden op verzoek door of namens het bestuur recente 
kleurenfoto’s en veulenfoto’s van het dier in te leveren. Eventueel worden stamboekpapieren/ paardenpaspoorten 
d.m.v. nieuwe foto’s en een juiste omschrijving van kleur en vastgesteld signalement aangepast. 

 

artikel 9: Het bestuur is bevoegd om fouten in de omschrijving van de kleur, het signalement, juiste Appaloosa 
vlektekening en/of de kleureigenschappen  van individuele paarden/pony’s zoals omschreven in art. 2b  v.h. 
stamboekreglement en artikel 8a van het keuringsreglement te herstellen of te doen herstellen in 
stamboekpapieren/paardenpaspoorten, keuringsboekjes en/of andere stamboekpublicaties.   
 

artikel 37: Een nauwkeurige opname is gewenst en er wordt een drempel gelegd qua exterieur, beweging, ongewenste 
kleureigenschappen zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en 
gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals omschreven in art. 32 van het keuringsreglement. 
 

artikel 32: Onder gebreken en/of erfelijke afwijkingen wordt verstaan: 
* Afwijkende monden: onderbeet niet toegestaan, bovenbeet max. halve tand. 
* Afwijkende knieën. 
* Afwijkingen aan het geslachtsapparaat. 
* Open fontanellen. 
* Kromme of andere extreme afwijkende beenstanden. 
* Maanoog, ontkleuring van de iris. 
* Cataract, staar; vertroebeling van de ooglens. 



* Hoefkatrol aandoening. 
* O.C.D., osteochondrose. 
Bij goedgekeurde hengsten met Quarterbloed is het verplicht dat zij, voor definitieve goedkeuring, moeten voldoen aan 
een DNA-onderzoek waarbij vastgesteld wordt dat de hengst geen drager is van de erfelijke overdraagbare ziekte HYP. 
 

5  Geografisch gebied. 
I.v.m. het feit dat overschrijven geen verplichting is, zijn het bij benadering schattingen van hoeveelheid dieren die bij 
het NAS zijn geregistreerd. Ook is bekend dat er in diverse lidstaten personen fokken met appaloosa’s, maar dat deze 
geen lid zijn van de vereniging.  

 
Nederland  Activiteiten:   Hengst- en merriekeuringen, stamboekopnames, afstammelingenkeuringen 

Aantal fokkers:  ± 450  Aantal fokdieren: ± 12.500  Startdatum:  1967 
Belgie   Activiteiten:  Stamboekopnames, afstammelingenkeuringen 

Aantal fokkers:  ± 8  Aantal fokdieren: ± 200-300    Startdatum:       jaren 80 
Duitsland 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 8 Aantal fokdieren: ± 50-100 Startdatum:       jaren 80 
Frankrijk 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 50           Startdatum:jaren 90/2000 
Denemarken 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 20  Startdatum:       jaren 90 
Zweden 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5-10  Startdatum: 2009 
Noorwegen: 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5-10  Startdatum:  2010 
Engeland 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5-10 Aantal fokdieren: ± 50  Startdatum:       jaren 70 
Ierland 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5  Startdatum:  2010 
Finland 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 10-20  Startdatum:  2017 
Spanje 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 8 Aantal fokdieren: ± 50-100 Startdatum:  2009 
Portugal 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5-10  Startdatum: 2009 
Italië 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 50  Startdatum: 2009 
Zwitserland 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 10-20  Startdatum: 2008 
Polen 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 5 Aantal fokdieren: ± 10-20  tartdatum: 2015 
Oostenrijk 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 3 Aantal fokdieren: ± 10  Startdatum: 1998 
Tjechië 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 10  Startdatum: 2011 
Bulgarije  

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5-10  Startdatum: 2018 
Luxemburg 

Activiteiten:  Geen  Aantal fokkers: ± 2 Aantal fokdieren: ± 5  Startdatum: 2010 
Overige landen buiten de EU: 

- Rusland 
- Zuid-Korea 
- Zuid-Afrika 

- Australië 
- China 
- USA 

- Canada 
- Saoudi-Arabië 
- Verenigde Arabische Emiraten 

- Qatar 
 

6  Identificatie van fokdieren. 
a) Wijze van identificatie 
Omschrijving systeem dat wordt gebruikt om dieren te identificeren en te registreren. 
Het stamboek maakt gebruik van een dekadministratie in het jaar van dekking, chippen en schetsen van veulens aan 
de voet van de moeder, chipnummer controle van de moeder, foto’s in paardenpaspoort, omschrijving basiskleur, 
kleurenpatroon, Appaloosa kenmerken, aftekeningen aan hoofd en benen, kenmerken en haarwervels. 
 

Gedetailleerde werkwijze en omschrijving uitvoering registratie en identificatie: 
artikel 11, Veulenboek: 
In het veulenboek mogen uitsluitend dieren worden ingeschreven, die minimaal één NAS ouder hebben en waarvan een 
geboortebericht van een erkend stamboek is ontvangen door het NAS secretariaat. 



. 
artikel 13: Tot inschrijving in het veulenboek zal worden overgegaan wanneer: 
a) Het geboortebericht van het in te schrijven dier binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en de daarop vermelde 

geboortedatum als juist wordt gezien in relatie met de datum van de dekking. 
b) Bij controle is gebleken dat de gegevens van de merrie en het veulen op het dekbewijs- geboortebericht vermeld, als 

juist kunnen worden aanvaard. 
c) Vier recente kleurenfoto's worden overlegd, twee van de linker- en twee van de rechterzijde van het dier (voor 

paardenpaspoorten aangevraagd voor 01-01-2008)  
d) Het door de aanvrager verschuldigde bedrag aan de secretaris/ penningmeester van de vereniging is voldaan. 
 

artikel 14: Een verloren geraakt dekbewijs kan door schriftelijke aanvraag binnen 14 dagen na de geboorte van het 
veulen bij de secretaris/ penningmeester van de vereniging worden vervangen door een duplicaat tegen betaling van het 
verschuldigde bedrag. 
 

artikel 15: Bij de inschrijving van paarden/pony's in één van de registers zullen de volgende gegevens worden 
opgetekend: 
a) De naam van het dier. 
b) Datum en jaar van geboorte. 
c) Geslacht. 
d) Kleur en bijzondere kentekenen. 
e) Afstamming zo mogelijk in 3 of meer generaties. 
f) Naam en woonplaats van de fokker. 
g) Naam en woonplaats van de eigenaar, mits kosten voor overschrijving zijn voldaan.  
h) De kleur van de ouders en indien mogelijk van de grootouders. 
i) De stokmaat bij 3 jaar en oudere dieren. 

j) Levensnummer en/of registratienummer. 
k) 4 recente kleurenfoto’s, 2 van de linker en 2 van de rechterzijde (voor paardenpaspoorten aangevraagd voor 01-

01-2008) 
 

Uniek Levensnummer begint altijd met  5280130, vervolgens het volledige geboortejaar en dan aanvullen tot 15 cijfers 
met aan het eind oplopende nummering beginnend elk jaar met 1. 
Het aanvullen tot 15 cijfers wordt altijd met 0 gedaan. 
Voorbeeld: 
528013020160001 (jaartal 2016/15 cijfers/nummer 1) 
528013020160093 (jaartal 2016/15 cijfers/nummer 93) 
528013020160112 (jaartal 2016/15 cijfers/nummer 112) 
 

b) controlesystematiek 
Verwerking geboorteberichten op secretariaat: 

 Oudste geboortemelding onder in Ordner en dan doornummeren, niet meer dan 100 dieren in een klapper. 

 Start Vertineo (naam softwaresysteem) met eigen wachtwoord op. 

 Controleer volgens reglementen gegevens op het geboortebericht. Bij debiteuren of de eigenaar ingevoerd is 
en lid is van het stamboek -> lidcode 1 
Staat deze nog niet ingevoerd, voer deze dan als nieuw lid in en factureer de contributie bij de registratie. 
Controleer ook altijd of adresgegevens en of telefoonnummer kloppen. 
Schrijf het lidnummer van de eigenaar op het betreffende geboortebericht. 

 Kijk naar staladres (of adres eigenaar ) en bepaal d.m.v. de postcode en lijst Paardenpaspoortconsulenten in 
welk rayon het veulen staat. Noteer op het geboortebericht de daarbij behorende paardenpaspoortconsulent . 

 

DIO’s worden verstrekt aan NAS goedgekeurde en NAS veterinair goedgekeurde hengsten die o.a. een volledige 
afstammingscontrole d.m.v. DNA hebben doorlopen. De dek inseminatie overeenkomsten dienen schriftelijk aangevraagd 
te worden en worden toegezonden na betaling van de factuur. Voor 1 november in het jaar van dekking dient het deel wat 
bestemd is voor het stamboek te worden geretourneerd. Het geboortebericht wordt door de hengstenhouder verstrekt aan 
de eigenaar van het veulen. Voor elke dekking is dekafdracht aan het stamboek verschuldigd. 
 

Na ontvangst van het geboortebericht wordt gecontroleerd in ons eigen dekadministratiesysteem of de dekking op een 
correcte manier is aangemeld. Bij geboorteberichten uitgegeven door andere stamboeken wordt opgevraagd of de 
dekking bij dat stamboek op correcte manier is gemeld.  
 

Na controle overige gegevens op het geboortebericht o.a.  

 controle dekdatum- geboortedatum 

 controle gegevens vader, moeder 

 controle lidmaatschap fokker 

 soort dekking 
en controle betaling registratiekosten wordt een afstammingskaart van het veulen opgestuurd met een transponder en 
haarzakje (voor haarmonster) naar de paardenpaspoortconsulent om het veulen aan de voet van de moeder te 
schetsen. Het door de PPC’er afgelezen chipnummer van de moeder wordt vermeld op het veulenschets/chipformulier 



en een haarmonster van het veulen wordt getrokken voor een eventuele afstammingscontrole. Het veulen dient 
binnen wettelijk gestelde termijnen te worden gechipt en formulier binnen termijn te worden geretourneerd naar 
secretariaat. 
 

Bij elke twijfel afstamming en of afwijkend chipnummer moeder wordt een DNA onderzoek ingesteld met het 
haarmonster die door de paspoortconsulent is getrokken bij het chippen/schetsen van het veulen. 
 

Op het schets/chipformulier worden basiskleur, kleurenpatroon en Appaloosa kentekenen vermeld. Ook de 
aftekeningen aan hoofd en benen en/of kenmerken en haarwervels. 
Van alle in het Appaloosa Stamboek geregistreerde veulens dienen  minimaal 1 foto van beide zijden geprint of 
digitaal aangeleverd te worden voor in het paardenpaspoort (geplakt, afgestempeld en geplastificeerd).  
 

Indien er geen dekovereenkomst is en er wel een geboorte schriftelijk is gemeld met een verzoek om deze te 
registreren met afstamming omdat ouders wel bekend zijn, dan kan dit veulen alleen geregistreerd worden met 
vermelding afstamming na akkoord van een DNA onderzoek. Het veulen wordt ingeschreven op de registratielijst met 
vermelding van ouder(s). Het veulen dient wel een nakomeling te zijn van minimaal één Appaloosa ouder, 
 

Na ontvangst schetsformulier worden transpondernummer en overige gegevens verwerkt in automatisering en het 
paardenpaspoort uitgedraaid. Het paspoort wordt in elkaar gezet (als foto’s aangeleverd zijn) en verstrekt/ gerzonden aan 
aanvrager. 
Binnen gestelde termijnen worden transpondernummers aangeleverd aan databank RVO. 
Een papieren dossier van elk geregistreerd stamboekdier wordt gearchiveerd. 
 

7  Systeem voor registratie van de afstamming. 

De afstamming van elk fokdier wordt bijgehouden digitaal in het Vertineo stamboeksysteem en op papier in een dossier 
van het geregistreerde paard. 
Controle vindt plaats zoals omschreven in punt 6. 
Bij twijfel wordt er controle gedaan in ons eigen archief of indien ouders elders geregistreerd zijn bij dat andere stamboek. 
Bij voorkeur wordt per mail of schriftelijk navraag gedaan. 
Het gaat dan vaak  om aanvullende gegevens over levensnummers, transpondernummers basiskleuren van ouders, 
grootouders, of dekkingen correct zijn gemeld, of het goedgekeurde  hengsten betreft, of merries een stamboekopname 
hebben doorlopen enz. 
Bij twijfel wordt nogmaals chipnummer gecontroleerd, een inspecteur gevraagd nogmaals haren te trekken voor extra 
controle, foto’s te maken, of ander nader onderzoek gedaan. 
Als afstamming of andere relevante gegevens niet correct blijken worden die gegevens niet overgenomen door ons 
stamboek. Gewijzigd indien het dier bij ons (ook) is geregistreerd of als onbekend bij ons omschreven, 
 

artikel 18: Het bestuur is bevoegd een afstammingscontrole via het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek als 
verplicht te laten uitvoeren door een door het bestuur aan te wijzen erkend onderzoeklaboratorium. 
a) Van alle hengsten nadat ze voor de eerste maal voor dekdienst zijn goedgekeurd dient een verplichte afstammings-

controle plaats te vinden. 
b) Van alle hengsten waarvoor een dekverklaring wordt aangevraagd. Voordat dekbonnen afgegeven worden aan 

veterinair goedgekeurde hengsten dient altijd een verplichte afstammingscontrole plaats te vinden.  
c)  Van nakomelingen verkregen door K.I. bij gerede twijfel.  
d)  In alle gevallen van twijfel, waarin het bestuur meent, dat de controle van belang is voor het vaststellen van de juistheid 

van de afstammingsgegevens. 
e) Steekproefsgewijs dient afstammingscontrole bij veulens plaats te vinden. Daarbij de minimum norm hanteren van 1 

op de 2000 veulens per jaar, met een minimum van 5 veulens. 
 

* Indien van de ouders van de hengst het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek niet vastgesteld kan worden, zal 
van 2 broers en/of zusters het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek vastgesteld moeten worden. Wanneer bij 
vaststelling van het bloedgroepenpatroon en/of DNA onderzoek  blijkt dat deze niet in overeenstemming is met de 
opgegeven afstamming heeft het bestuur de bevoegdheid ten aanzien van het dier of de afstammelingen: 

 * De afstamming te wijzigen. 
 * De inschrijving te weigeren. 
 * De inschrijving ongedaan te maken. 
     *    Wanneer eigenaren hun medewerking weigeren aan een bloedgroepenonderzoek en/of DNA onderzoek, zal het 

betrokken dier niet worden geregistreerd of uit één der registers van de vereniging worden verwijderd.  
De kosten van het bloedgroepenonderzoek en/of DNA onderzoek komen ten laste van de betreffende eigenaar. Het 
bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen en kan de kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de vereniging nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Selectie –en fokdoelstellingen 
Gedetailleerde eigenschappen van het ras zijn omschreven bij 4.  
 

Selectiedoelstellingen, kwalitatieve of kwantitatieve kenmerken van het ras. 
Selectiedoelen worden omschreven in reglementen.  
Selectiemethoden zijn  
I keuringen,  
II stamboekopname’s, veterinaire keuringen,  
III afstammelingenkeuringen  
IV en een predikatenstelsel. 
 

I keuringen 
Statuten 
Artikel 3: Het doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Appaloosa paarden en pony's in 
Nederland. Er kunnen paarden en/of pony's in haar stamboek ingeschreven worden, waarvan redelijkerwijs mag 
worden aangenomen en/of mag worden verwacht, dat zij zullen voldoen aan het in de reglementen nauwkeurig 
omschreven fokdoel. 
Artikel 4: De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door aanleggen en bijhouden van 
registers en boeken zoals genoemd in artikel 3 van het stamboekreglement: 
a. Het houden van keuringen; 
b. Het geven van voorlichting; 
waar nodig aangevuld met alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor de bereiking van het 
gestelde doel. 
Artikel 5: De fokrichting, keuring en inschrijving van paarden en pony's worden in het stamboekreglement nader 
omschreven. 

HENGSTENKEURING 
Artikel 29: 
a) De vereniging keurt jaarlijks hengsten ter goedkeuring voor dekking van merries. 
b) Houders van hengsten, die bij de in het vorige lid genoemde keuringen zijn afgekeurd, kunnen deze aanbieden 

voor herkeuring. 
c) De keuring bedoeld in het 1ste en het 2de lid zal niet dan met inachtneming van de door de vereniging daartoe in 

het keuringsreglement vastgestelde voorschriften geschieden.  
d) De keuring wordt opgedragen aan- en uitgevoerd door een commissie van drie juryleden daarvoor aangesteld door 

het bestuur van de vereniging. 
e) De commissie van juryleden wordt samengesteld uit de lijst van juryleden, die door de ledenvergadering wordt 

vastgesteld. 
f) De voorzitter van de commissie van juryleden wordt jaarlijks door het bestuur aangesteld. 
g) Herkeuringen geschieden door een opnieuw samengestelde commissie van drie juryleden, niet zijnde de juryleden 

als onder d genoemd. 
h) De commissie zal worden bijgestaan door een dierenarts, welke door het bestuur wordt benoemd. 
i) De herkeuringscommissie zal worden bijgestaan door een dierenarts, welke door het bestuur wordt benoemd, niet 

zijnde als onder h genoemd. 
Artikel 30: In een uitzonderlijk geval zal een extra keuring worden uitgeschreven. Deze dient bij het bestuur 
aangevraagd te worden met vermelding van reden waarom niet is deelgenomen aan de jaarlijkse hengstenkeuring 
casu quo nakeuring. Deze keuring geschiedt onder dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 29. 
 

Stamboekreglement artikel 2:  
Lid 2a: Het Nederlandse Appaloosa Stamboek NAS heeft de doelstelling er naar te streven paarden en pony's te fokken 
die een vlekkenpatroon vertonen dat vast en blijvend is. 
Lid 2b: Het stamboek zal nauwlettend op de kleurvererving toezien. Dieren die een vlekkenpatroon vertonen en/of 
vererven, dat verbleekt en/of verdwijnt, zullen in de fokkerij moeten worden uitgeselecteerd (worden geregistreerd in het 
hulpregister) 
In ieder geval moeten worden uitgeselecteerd dieren die de navolgende kleureigenschappen vertonen en/of vererven: 
Schimmel (grijs); Platenbont en andere bontvormen, zoals pinto, overo, sabino en tobiano. 
Onveranderlijke schimmels (moorkoppen) worden als ongewenst gezien. 
Lid 2c: Het stamboek zal regelgeving over het bestendigen of verbeteren van welzijn van paarden en pony’s in de 
Appaloosa fokkerij naleven. 
 

artikel 4: Paarden en pony's kunnen in het stamboek ingeschreven worden, indien zij voldoen aan eigenschappen van 
rijtypische paarden, pony’s en minipony’s. Zij dienen te voldoen aan een edel exterieur met de nadruk op evenredigheid in 
bouw en voldoende kwaliteit in de onderdanen. De beweging dient vierkant, elastisch en gedragen te zijn met balans, 
ruimte en regelmaat.  
 

Keuringsreglement artikel 5: Het bestuur stelt ieder verenigingsjaar op een nader vast te stellen datum minimaal 
twee keuringen vast: 



a) Minimaal één keuring voor hengsten. 
b) Minimaal één Nationale keuring voor veulens, enters, twenters, in het NAS opgenomen merries en in het NAS 

opgenomen ruinen. 
 

artikel 6: Bij keuringen zal behalve de beoordeling van exterieur en de beweging in stap, draf en eventueel galop, ook 
rekening gehouden worden met de afstamming, de kleurtekening en het karakter van de dieren. Bij keuringen zal bijstand 
worden verleend door een dierenarts. 
 

II stamboekopname’s, veterinaire keuringen,  
 

KEURING VAN VEULENS, ENTERS, TWENTERS, MERRIES EN RUINEN 
artikel 35: De keuring van: bij  NAS geregistreerde veulens, enters en twenters, NAS opgenomen merries en NAS 
opgenomen ruinen, vindt minimaal éénmaal per jaar plaats op een daarvoor uitgeschreven keuringsdag, bij voorkeur in de 
maand augustus. De jury en/of het bestuur is bevoegd om een dier uit te sluiten van de keuring. Alle dieren die te laat op 
de keuring in hun groep verschijnen, kunnen indien mogelijk, achteraf nog wel gekeurd worden, doch zijn van de 
kampioenskeuring uitgesloten. 
 

artikel 36: Alvorens merries of ruinen en nog niet geregistreerde dieren op te nemen in één van de boeken of registers zal 
een inspectie plaatsvinden. Een inspecteur met een jurylid zullen de stamboek- of registeropname uitvoeren. Zij zullen 
worden bijgestaan door een veterinair. 
 

artikel 37: Een nauwkeurige opname is gewenst en er wordt een drempel gelegd qua exterieur, beweging, ongewenste 
kleureigenschappen zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en 
gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals omschreven in art. 32 van het keuringsreglement. Op meerdere plaatsen in het 
land zal opname mogelijk zijn.  

Indien de merrie of ruin aangeboden wordt met hoefijzers, zal deze van deelneming worden uitgesloten. 
 

artikel 38: Het bestuur van de vereniging zal overeenkomstig de door de ledenvergadering vast te stellen regels, aan de 
dieren onderscheidingen en/of predikaten verlenen, welke in de registers van de vereniging worden aangetekend. 
 

III afstammelingenkeuringen hengsten 
 

artikel 24: Aan de goedkeuring van een hengst voor het dekken van merries is de voorwaarde verbonden dat de hengst 
zijn afstammelingen aan een beoordeling moet onderwerpen, op een door het bestuur vast te stellen tijd. De plaats van 
onderzoek wordt bepaald in overleg met de hengsteneigenaar. 
De plaats van het onderzoek dient naar het oordeel van het bestuur goed geschikt te zijn voor het 
afstammelingenonderzoek. 
 

artikel 25: Na 1 dekseizoen vindt een afstammelingenonderzoek plaats, waarbij 20% van de veulens, van het aantal 
gedekte merries getoond dienen te worden aan de voet van de moeder, met een minimum van 5, die allen worden 
geprikt. De eigenaar mag hier nog onbeperkt, door hemzelf geselecteerde veulens aan toevoegen. Indien er minder 
dan 5 veulens geboren zijn in het eerste jaar, is éénmaal verlenging met 1 jaar mogelijk, waarbij een verkort  rapport 
van de onvolledige collectie weliswaar zonder conclusie, tegelijk met de andere wel volledige rapporten met conclusie, 
wordt gepubliceerd.  
Het onvolledige afstammelingenonderzoek dient plaats te vinden op een centrale plaats in Nederland of in overleg bij 
een hengstenhouder in de buurt, waar wel een volledig afstammelingenonderzoek plaats vindt. 
Van de niet gechipte veulens worden haren getrokken. 
b: De hengst wordt telkens goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat de hengst na eerste goedkeuring 5 maal opeenvolgend 
een 1-jarige goedkeuring (toonplicht) heeft behaald wordt de hengst goedgekeurd voor het leven zonder toonplicht. 
 

artikel 26: Wanneer de beoordeling van de afstammelingen is verricht, zullen de resultaten binnen 2 weken na de laatste 
beoordeling door de desbetreffende juryleden (hengstenkeuringscommissie) via een uitvoerig verslag kenbaar gemaakt 
worden aan het bestuur. De voorzitter van het bestuur geeft binnen 10 dagen hiervan uitsluitsel aan de eigenaar van de 
hengst. Bij een positief rapport zal de hengst voor verdere goedkeuring in aanmerking komen; bij een negatief rapport of 
bij het niet voldoen aan de verplichting van afstammelingen tonen zal de hengst op de volgende hengstenkeuring niet 
meer voor goedkeuring in aanmerking komen. 
 

artikel 27: Indien de bevindingen (ongewenste exterieurfouten en/of ongewenste kleureigenschappen zoals omschreven 
in art 2b  van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en/of gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals 
omschreven in art. 32 van het keuringsreglement) bij nakomelingen daartoe aanleiding geven kan er een herhaald 
afstammelingenonderzoek worden voorgeschreven en eventueel een goedkeuring voor het leven worden omgezet in een 
1-jarig termijn en/of kan de hengst alsnog worden afgekeurd. 
 

artikel 28: Wanneer de afstammelingen van een hengst aan de eerst opgelegde volledige keuring zijn onderworpen en 
de eigenaar van de hengst schriftelijk is medegedeeld dat zijn hengst vanwege onvoldoende kwaliteit van zijn 
afstammelingen bij de volgende keuring, niet weer zal worden goedgekeurd voor het dekken van merries, kan de 
eigenaar van de hengst binnen 14 dagen schriftelijk een herkeuring aanvragen. De aanvrager zal dan dezelfde 



afstammelingen moeten tonen en mag aan deze nog andere afstammelingen toevoegen. De kosten zijn voor rekening 
van de aanvrager. 
 

IV predikatenstelsel. 
artikel 39, Predikaten: 
a) Ster: 

 Merries ingeschreven in het Hoofdstamboek of Stamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster 
verklaard. 

 Ruinen ingeschreven in het ruinenboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard, mits zij 
hebben ingeschreven gestaan in het veulenboek (hulpveulenboek). 

 Merries ingeschreven in het Hulpstamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard, 
indien ouders en grootouders geregistreerd zijn bij een erkend stamboek. Ouders dienen opgenomen te zijn. 

Merries en ruinen welke de ongewenste kleureigenschappen voeren zoals omschreven in art 2b  van het 
stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement komen NIET in aanmerking voor sterverklaring. 

a) Keur: 

 Aan Stermerries die een I.B.O.P. B. met 77 punten en geen punt lager dan een 6 hebben behaald; en een eigen 
eerste premie veulen getoond hebben van een goedgekeurde hengst kan het keurpredikaat worden toegekend. In 
plaats van een veulen is een sterdochter, of een sterruin ook voldoende. 

 Goedgekeurde hengsten die een I.B.O.P. B met 77 punten en geen cijfer lager dan een 6 hebben behaald, voor 
het leven zijn goedgekeurd en een 1e premie hebben behaald.  

   Men kan proeven afleggen: 
   1. zadelproef 
   2. aangespannen proef 
 In plaats van een I.B.O.P. B met 77 punten en geen punt lager dan een 6, is het ook voldoende als de stermerrie of 

hengst startgerechtigd is in de M-klasse met 5 winstpunten in één van de categorieën: 
1. springen 
2. samengesteld 
3. dressuur 
4. mennen 

c)  Preferentschap: 
Merries van 8 jaar of ouder met minstens drie afstammelingen die bekroond zijn met een eerste of tweede premie, 
waarvan er twee op driejarige of oudere leeftijd een eerste premie behaald moeten hebben. Een goedgekeurde zoon 
telt voor een eerste premie. 
Hengsten bij het behalen van 15 punten met inbegrip van minimaal 1 goedgekeurde zoon, indien zij voor het leven zijn 
goedgekeurd. Bij het behalen van 30 punten zonder goedgekeurde zoon indien zij voor het leven zijn goedgekeurd. 

 Een goedgekeurde zoon  3 punten. 
 Een keurmerrie    3 punten. 
 Een stermerrie   2 punten. 
 Een sterruin   2 punten. 
 Een 3

e
 bezichtigingshengst 1 punt. 

c1)Fokpredikaat A, B, of C klasse 

Na stamboekopname en/of veterinair goedgekeurde volledig beoordeelde hengsten op HK of na & herkeuring van 

minimaal 7 nakomelingen van de voor het leven goedgekeurde hengst, wordt de hengst voorzien van een 

fokpredikaat A, B, of C-klasse. De hengst krijgt het fokpredikaat toegekend en uitgereikt op de hengstenkeuring. 

Alle positieve en negatieve beoordelingen van nakomelingen worden meegenomen door de hengstencommissie 

bij het vaststellen van de fokklasse. De rapportage wordt voor 1 oktober van het jaar verstrekt aan de eigenaar van 

de hengst. 

d)  Prestatieschap S. (Sport) 
 Z mennen    met 1 winstpunt. 
 Z dressuur   met 1 winstpunt. 
 Z springen   met 1 winstpunt. 
 Z samengesteld   met 1 winstpunt. 

D.E.R. Dutch Endurance Riders N.V.L.R. Ned. Ver. Lange Afstand Ruiters. Gekwalificeerd in klasse IV. 
 I.B.O.P. A of AA hebben behaald alleen voor mini’s. 
Deze voorwaarden gelden voor merries, hengsten en ruinen in de grote en kleine maat. Voor de mini- en kleine maat 
geldt: de in hun categorie hoogst haalbare klasse met 5 winstpunten, indien deze lager is als de klasse Z. 
e)  Prestatieschap A. (Afstammelingen) 
Merries met 2 geregistreerde kinderen die: 
bij een basiswedstrijdorganisatie tenminste een M-klassering met 5 winstpunten in één van de disciplines: dressuur, 
springen, samengestelde wedstrijd mennen hebben behaald. 
I.B.O.P.  A of AA. hebben behaald alleen voor mini's. 
f)  Ten onrechte toegekende predikaten kunnen te allen tijde door het bestuur weer ingetrokken worden. 

g) Ten onrechte niet toegekende predikaten kunnen alsnog door het bestuur worden toegekend. 

(Van het gestelde in 39f en 39g zal alleen gebruik gemaakt worden in extreme gevallen na overleg met de 

desbetreffende jury en binnen een termijn van een maand na het toekennen van het predikaat).  



h) Onder premie wordt in dit artikel verstaan NAS-premie. 
 

Evaluatiecriteria op deze doelstellingen: 
De foktechnische Commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over foktechnische zaken. 
Met het jurycorps wordt voorafgaande aan de keuringen de doelstellingen doorgesproken.  
Na keuringen worden resultaten geëvalueerd in het bestuur, met FC, juryleden en leden. 
 

Reglement Foktechnische Commissie (FC) NAS  
* De FC is ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over te nemen 

beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Zij brengt haar adviezen zelfstandig schriftelijk 
uit aan het bestuur en zorgt zelf voor de uitnodiging van haar vergaderingen. 

 

9 Informatie over precieze omstandigheden die creatie/reconstructie rechtvaardigen. 
Is niet van toepassing bij het Appaloosa Stamboek. 

 

10 Prestatieonderzoek. 
 

a) Wijze van gegevensverzameling: 
 

Resultaten van keuringen, stamboekopname’s, afstammelingenkeuringen en toegekende fok- en andere 
predikaten, worden door de jury en/of veterinair vastgelegd op daarvoor bestemde formulieren. 
Deze formulieren worden ter plaatse verzameld door een secretariaatmedewerker en verwerkt in 
uitslagenlijsten en automatisering op het secretariaat. 

 

b) Wijze van registratie, validatie, communicatie van gegevens. 
  

Het Nederlandse Appaloosa Stamboek maakt gebruik van software systeem van Vertineo. 
 Validatie door de verantwoordelijke uitvoerende d.m.v. ondertekening formulier. 
 Communicatie van gegevens: 
  

Hengstenkeuring: 
 Op de keuring wordt zo mogelijk een mondelinge toelichting gegeven. 
 Na afloop is op verzoek door de eigenaar een mondelinge toelichting mogelijk. 

Schriftelijke uitgebreide rapportage bij afgewezen en goedgekeurde dieren wordt schriftelijk gezonden aan 
inschrijver van het dier. 
In ons Verenigingsblad en op de web site worden uitslagen en goedkeuringsrapporten van de hengsten 
gepubliceerd. 
 

 Nationale Keuring, merries, veulens, enters, twenters, ruinen: 
  Op de keuring wordt zo mogelijk een mondelinge toelichting gegeven. 
 Na afloop is op verzoek door de eigenaar een mondelinge toelichting mogelijk. 

In ons Verenigingsblad en op de web site worden uitslagen gepubliceerd. 
 

 Stamboekopname: 
Schriftelijke uitgebreide rapportage ( kopie lineair score en kopie veterinair onderzoek formulier) bij afgewezen 
en opgenomen dieren wordt gezonden aan inschrijver van het dier. 

 

 Afstammelingenkeuring: 
Schriftelijke uitgebreide rapportage bij positieve en negatieve uitslag van hengsten wordt schriftelijk gezonden 
aan eigenaar van de hengst. 
In ons Verenigingsblad en op de web site worden uitslagen en rapporten van de hengsten gepubliceerd. 

 

 Fokpredikaat: 
Schriftelijk wordt de eigenaar van de hengst geïnformeerd over behaalde resultaten van nakomelingen van de 
hengst en de door de hengstenjury toegekende Fok klasse. Predikaat Fok klasse wordt uitgereikt op de 
Hengstenkeuring. 
In ons Verenigingsblad en op de web site wordt de uitslag en een korte  rapportage gepubliceerd. 

 

c) Toepassing gegevensverzameling in het kader van selectiedoeleinden. 
 

Door secretariaatmedewerkers worden benodigde gegevens welke nodig zijn verzameld. Veelal door 
gegevens uit de automatisering te printen, maar in enkele gevallen ook door kopieën uit het papieren dossier 
te verzamelen. 

 

KEURING VAN NAS AFSTAMMELINGEN VAN HENGSTEN VOOR DEKKING 
 

artikel 24: Aan de goedkeuring van een hengst voor het dekken van merries is de voorwaarde verbonden dat de hengst 
zijn afstammelingen aan een beoordeling moet onderwerpen, op een door het bestuur vast te stellen tijd. De plaats van 



onderzoek wordt bepaald in overleg met de hengsteneigenaar. De plaats van het onderzoek dient naar het oordeel van 
het bestuur goed geschikt te zijn voor het afstammelingenonderzoek. 
artikel 25:  
a: Na 1 dekseizoen vindt een afstammelingenonderzoek plaats, waarbij 20% van de veulens, van het aantal gedekte 
merries getoond dienen te worden aan de voet van de moeder, met een minimum van 5, die allen worden geprikt. De 
eigenaar mag hier nog onbeperkt, door hemzelf geselecteerde veulens aan toe voegen. Indien er minder dan 5 
veulens geboren zijn in het eerste jaar, is eenmaal verlenging met 1 jaar mogelijk, waarbij een verkort rapport van de 
onvolledige collectie weliswaar zonder conclusie, tegelijk met de andere wel volledige rapporten met conclusie, wordt 
gepubliceerd.  
Het onvolledige afstammelingenonderzoek dient plaats te vinden op een centrale plaats in Nederland of in overleg bij 
een hengstenhouder in de buurt, waar wel een volledig afstammelingenonderzoek plaats vindt. Van de niet gechipte 
veulens worden haren getrokken. 
b: De hengst wordt telkens goedgekeurd voor 1 jaar. Nadat de hengst na eerste goedkeuring 5 maal opeenvolgend 
een 1-jarige goedkeuring (toonplicht) heeft behaald wordt de hengst goedgekeurd voor het leven zonder toonplicht. 
artikel 26: Wanneer de beoordeling van de afstammelingen is verricht, zullen de resultaten binnen 2 weken na de laatste 
beoordeling door de desbetreffende juryleden (hengstenkeuringscommissie) via een uitvoerig verslag kenbaar gemaakt 
worden aan het bestuur. De voorzitter van het bestuur geeft binnen 10 dagen hiervan uitsluitsel aan de eigenaar van de 
hengst. Bij een positief rapport zal de hengst voor verdere goedkeuring in aanmerking komen; bij een negatief rapport of 
bij het niet voldoen aan de verplichting van afstammelingen tonen zal de hengst op de volgende hengstenkeuring niet 
meer voor goedkeuring in aanmerking komen. 
artikel 27: Indien de bevindingen (ongewenste exterieurfouten en/of ongewenste kleureigenschappen zoals omschreven 
in art 2b  van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en/of gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals 
omschreven in art. 32 van het keuringsreglement) bij nakomelingen daartoe aanleiding geven kan er een herhaald 
afstammelingenonderzoek worden voorgeschreven en eventueel een goedkeuring voor het leven worden omgezet in een 
1-jarig termijn en/of kan de hengst alsnog worden afgekeurd. 
artikel 28: Wanneer de afstammelingen van een hengst aan de eerst opgelegde volledige keuring zijn onderworpen en 
de eigenaar van de hengst schriftelijk is medegedeeld dat zijn hengst vanwege onvoldoende kwaliteit van zijn 
afstammelingen bij de volgende keuring, niet weer zal worden goedgekeurd voor het dekken van merries, kan de 
eigenaar van de hengst binnen 14 dagen schriftelijk een herkeuring aanvragen. De aanvrager zal dan dezelfde 
afstammelingen moeten tonen en mag aan deze nog andere afstammelingen toevoegen. De kosten zijn voor rekening 
van de aanvrager. 
 

11  Genetische evaluatie. 
 

Het Appaloosa Stamboek verwerkt uitslagen van Keuringen, stamboekopname’s en behaalde predikaten voor het 
toekennen van een Fokklasse A, B, of C. bij hengsten. 
Omdat de aantallen beoordeelde nakomelingen per hengst klein zijn, wordt door de hengstencommissie vastgesteld 
in welke fokklasse wordt ingedeeld. 
 

a) Beschrijving en herkomst 

Alleen onderstaande informatie in artikel 39 is vastgelegd om een fokklasse vast te leggen. 
Alle gebruikte beoordelingen zijn gevalideerd. 
Het dier zelf, broers en zussen worden niet meegenomen, alleen nakomelingen. 
b)  Wijze van genetische en /of genomische evaluatie. 

Zie onderstaand artikel 39.  

Keuringsreglement 39 predikaten 

c1) Fokpredikaat A, B, of C klasse 

Na stamboekopname en/of veterinair goedgekeurde volledig beoordeelde hengsten op HK of na & herkeuring 

van minimaal 7 nakomelingen van de voor het leven goedgekeurde hengst, wordt de hengst voorzien van een 

fokpredikaat A, B, of C-klasse. De hengst krijgt het fokpredikaat toegekend en uitgereikt op de 

hengstenkeuring. Alle positieve en negatieve beoordelingen van nakomelingen worden meegenomen door de 

hengstencommissie bij het vaststellen van de fokklasse. De rapportage wordt voor 1 oktober van het jaar 

verstrekt aan de eigenaar van de hengst. 

Er wordt niet gecorrigeerd voor omgevingseffecten en de gegevens structuur. 
c) Betrouwbaarheid geschatte fokwaarden 

Deze zijn niet hoog wegens veelal te kleine aantal beoordelingen. Het stamboek vindt het echter goed om een 
systeem op te bouwen waarin gegevens worden vastgelegd 
 

12 Indeling van het stamboek: 
 

a) Onderverdeling in hoofd sectie en aanvullende secties: 
 

De registers van Het Nederlandse Appaloosa Stamboek vallen zowel voor de paarden als de pony’s in de Hoofdsectie en 
Aanvullende sectie. 
 

b) Onderverdeling in klassen van de Hoofdsectie: 



 
  a een Hoofdstamboek (HFDSTB.), is per 06-07-2000 opgegaan in het stamboek. 

 b een Stamboek (STB.) 
 c een Hulpstamboek (Hstb.) 
 d een Ruinenboek (Rb.) 
 e een Registerstamboek (Rstb.) Stamboek van éénkleurige Appaloosa’s 

 g een veulenboek (vb) uit geregistreerde ouders 
 

  Onderverdeling in klassen van de aanvullende sectie: 
 

 f een Hulpregister (hreg.) 
 h een Importlijst (I.lijst) 
 i  een Registratielijst (Reg.lijst)  

 

c) Voorschriften, criteria en procedure’s voor opname van dieren in hoofdsectie en aanvullende sectie. 
Paarden en pony's kunnen in het stamboek ingeschreven worden, indien zij voldoen aan eigenschappen van rijtypische 
paarden, pony’s en minipony’s. Zij dienen te voldoen aan een edel exterieur met de nadruk op evenredigheid in bouw en 
voldoende kwaliteit in de onderdanen. De beweging dient vierkant, elastisch en gedragen te zijn met balans, ruimte en 
regelmaat.  
Deze rijtypische paarden en pony's zullen in 8 subgroepen verdeeld worden, te weten:  
Mini maat: t/m 0.86  Kleine maat: 1.08 t/m 1.27  Grote maat: 1.48,1 t/m 1.56  
  0.87 t/m 0.92    1.28 t/m 1.48   1.57 en groter. 
  0.93 t/m 0.98 
  0.99 t/m 1.07 
d) Voorschriften, criteria en procedure’s voor opname in klassen binnen de hoofdsectie en aanvullende 
sectie. 
 

Hoofdstamboek: 
Het hoofdstamboek is opgegaan c.q. gelijkgesteld aan het stamboek. Gelieve in deze reglementen voor hoofdstamboek 
(HFDSTB) derhalve steeds te lezen stamboek. 
 

Stamboek: 
In het stamboek kunnen ingeschreven worden: 
a) Nakomelingen van een NAS hoofdstamboekmerrie, NAS stamboekmerrie of NAS hulpstamboekmerrie (van de NAS 

hulpstamboek merrie dienen ouders opgenomen te zijn en grootouders geregistreerd te zijn in een erkend stamboek) 
maal een goedgekeurde premiehengst van onderstaande stamboeken:  

 - K.W.P.N, rijpaardhengsten 
 - Arabisch volbloedpaarden Stamboek Nederland 
 - Engels volbloed 
 - Anglo-Arabisch volbloed 
 - N.R.P.S 
 - Ned. New Forest Pony Stamboek 
 - Ver. Ned. Welsh Pony en Cob Stamboek (uitgezonderd Welsh Cob) 
 - Welsh Pony en Cob Vereniging (uitgezonderd Welsh Cob) 
 - Ned. Shetland Pony Stamboek 
 tenzij deze hengst de ongewenste kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b v.h. stamboekreglement en 

art. 8 van het keuringsreglement.  
b) Nakomelingen van een NAS Stamboek- of NAS Hoofdstamboekhengst maal NAS Hoofdstamboek, NAS Stamboek, 

NAS Hulpstamboek of NAS Register stamboekmerrie. 
c) Nakomelingen van een NAS Hulpstamboekhengst maal NAS Stamboek- of NAS Hoofdstamboek merrie. 
d) Nakomelingen van een NAS Hulpstamboekhengst maal NAS Hulpstamboekmerrie, indien aan beide zijden de ouders 

opgenomen zijn en de grootouders geregistreerd zijn in een erkend stamboek  
e) Nakomelingen van een goedgekeurde NAS hengst maal een merrie van de in artikel 6a van dit stamboekreglement 

vermelde lijst van stamboeken met ster, keur of hieraan gelijkwaardig predikaat, tenzij de merrie de ongewenste 
kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement 

Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 
van het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het 
verschuldigde bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

Hulpstamboek: 
In het hulpstamboek kunnen worden ingeschreven: 
* Nakomelingen van NAS hulpstamboekhengst maal NAS hulpstamboek- of NAS registerstamboekmerrie. 
* Nakomelingen van een goedgekeurde NAS hengst maal een stamboekmerrie van een ander stamboek. 
* Nakomelingen van een goedgekeurde premie stamboekhengst van een ander stamboek maal een NAS 

hulpstamboek, stamboek of hoofdstamboek merrie. 



* Nakomelingen van een goedgekeurde Appaloosa hengst van een erkend buitenlands stamboek x een in een erkend 
stamboek opgenomen merrie. 

* Nakomelingen van een NAS hulpregistermerrie maal een goedgekeurde NAS hulpstamboek, stamboek of 
hoofdstamboekhengst. 

Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals  omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement. en art. 8 
van het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het 
verschuldigde bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

Ruinenboek: 
In het ruinenboek kunnen 3-jarige en oudere ruinen worden ingeschreven. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 
van het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 1, 2b, 36 en 37 van het keuringsreglement en het ver-
schuldigde bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

Registerstamboek, stamboek voor éénkleurige Appaloosa’s: 
In het registerstamboek kunnen ingeschreven worden: 
* Paarden en pony's die ingeschreven zouden zijn in het NAS ruinenboek, hulpstamboek, stamboek of hoofdstamboek 

indien op het moment van stamboekopname de Appaloosa kenmerken zichtbaar aanwezig geweest zouden zijn. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en geen kleureigenschappen heeft zoals omschreven in art. 2b van het stamboekreglement en art. 8 
van het keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in art. 36 en 37 van het keuringsreglement en het 
verschuldigde bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

Hulpregister: 
In het hulpregister kunnen ingeschreven worden: 
* Paarden en pony's die niet voldoen aan artikel 5 t/m 9. 
*  Paarden en pony's met onbekende afstamming, welke duidelijk de Appaloosa kenmerken voeren. 
*  Paarden en pony's met tenminste één geregistreerde gevlekte ouder, welke niet ingeschreven kunnen worden in 

het Registerstamboek. 
Tot inschrijving zal worden overgegaan, nadat is gebleken, dat het dier in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van 
tenminste 3 jaar heeft bereikt, geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen heeft zoals omschreven in art. 32 van het 
keuringsreglement en voldoet aan de eisen gesteld in artikel 36 en 37  van het keuringsreglement en het verschuldigde 
bedrag is voldaan aan de secretaris/penningmeester van de vereniging. 
 

Veulenboek: 
In het veulenboek mogen uitsluitend dieren worden ingeschreven, die minimaal één NAS ouder hebben en waarvan een 
geboortebericht van een erkend stamboek is ontvangen door het NAS secretariaat.  
 

Importlijst: 
Op deze lijst worden pony's en paarden geregistreerd welke geïmporteerd zijn. Indien zij in aanmerking komen voor 
registratie in één der andere registers, dan kan de pony of het paard opgenomen worden in dat register mits aan alle 
voorwaarden en kwaliteitseisen is voldaan. 
 

Registratielijst: 
Op deze lijst worden pony's en paarden geregistreerd welke niet in aanmerking komen voor registratie in één der registers 
en waarvoor registratieplicht geldt. (bijv. Appaloosa met onbekende afstamming, veulen zonder geboortebericht) 
 

e) Voorschriften opname paarden van ander ras. 
Paarden van andere stamboeken en rassen kunnen ingeschreven worden op de importlijst of registratielijst als zij voldoen 
aan ons fokdoel en vlektekening. 
Dit kunnen dieren zijn van o.a. het NRPS, NMPRS, Falabella Stamboek, The Spotted Horse & Pony, Tigerschecke. 
Appaloosa, Knabstrupper, Noriker. Een inspecteur beoordeelt of het dier in aanmerking komt voor registratie op de 
importlijst of registratielijst. 
Alvorens merries of ruinen en nog niet geregistreerde dieren op te nemen in één van de boeken of registers zal een 
inspectie plaatsvinden.  
Een inspecteur met een jurylid zullen de stamboek- of registeropname uitvoeren voor inschrijving in één der andere 
klassen. Zij zullen worden bijgestaan door een veterinair. (lineair score en veterinaire keuring). 
 

f) Procedure opwaardering aanvullende naar hoofdsectie. 
Veulens kunnen opgewaardeerd worden in de Hoofdsectie na een positief doorlopen stamboekopname in een hoger 
boek. 
Nakomelingen van Hulpregister, registratielijst en importlijst (aanvullende sectie) dieren kunnen indien het andere 
ouderdier in de Hoofdsectie staat ingeschreven in het veulenboek worden ingeschreven. 



 
g) Voorwaarden voor aanvaarding fokdieren voor natuurlijke dekking. 
De Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek is een open stamboek.  
Nakomelingen dienen minimaal 1 gevlekte geregistreerde Appaloosa ouder te hebben.  
De nakomelingen worden in één van de boven omschreven boeken geregistreerd. 
Voor NAS goedgekeurde en NAS veterinair goedgekeurde hengsten is het mogelijk om Dek Insemanatie 
Overeenkomsten aan te vragen. Ook accepteren we DIO’s van andere erkende stamboeken indien het om goedgekeurde 
hengsten gaat.  
Wij stellen geen voorwaarden voor natuurlijke dekkingen, maar stimuleren wel om met alleen veterinair acceptabele 
dieren te fokken. Deze nakomelingen worden in hogere klassen ingeschreven. 
 

h) Voorwaarden voor aanvaarding fokdieren voor kunstmatige inseminatie. 
Wij accepteren alleen nakomelingen van dekkingen met kunstmatige inseminatie als er een correct ingevulde DIO van 
een erkend stamboek wordt aangeleverd. Minimaal één ouder dient een geregistreerde gevlekt Appaloosa te zijn. 
 

i) Verbod reproductietechnieken. 
Het NAS heeft geen verbod reproductietechnieken. 
 

13 Voldoende fokdieren en fokkers: 
 

a) Aantal ingeschreven mannelijke en vrouwelijke dieren in Stamboek elke sectie en klassen: 
Tellingen dieren 2017, tellingen dieren 2018 zijn nog niet volledig. 

Mannelijk  Vrouwelijk 
Hoofdstamboek        3        8 
Stamboek    135     820 
Hulpstamboek     96     803 
Registerstamboek      0     185 
Hulpregister       0     515 
Veulenboek   4098   4275 
Hulpveulenboek    770   1054 
Importlijst        3        1 
Registratielijst     447    590 
Ruinenboek       86        0 
 
b) Aantal dekkingen 2017 
Er waren 355 natuurlijke dekkingen. Een toename t.o.v. 2016. 
 
c) Aantal Inseminaties 2017 
Geen. 
 
d) Aantal mannelijke dieren ingezet voor de fokkerij: 
Er zijn 65 NAS geregistreerde hengsten ingezet voor de fokkerij in 2017 plus nog goedgekeurde hengsten van andere 
erkende stamboeken. 
 
e) Aantal vrouwelijke dieren ingezet voor de fokkerij: 
Er zijn 219 (NAS) fokmerries ingezet voor de fokkerij. 
Het aantal geregistreerde fokmerries blijft stabiel,  
 
f) Aantal geboren dieren: 
Er zijn 312 veulens aangeboden ter registratie in vb of reg.lijst. Het aantal geregistreerde veulens per jaar blijft stabiel, 
 
g) Beleid inteeltproblematiek en erfelijke gebreken: 
Inteeltproblematiek; 
Doordat onze Vereniging een open Stamboek is waar kruisingen worden geaccepteerd is er geen inteeltproblematiek.  
Erfelijke gebreken: 
Alvorens merries of ruinen en nog niet geregistreerde dieren op te nemen in één van de boeken of registers zal een 
inspectie plaatsvinden. Een inspecteur met een jurylid zullen de stamboek- of registeropname uitvoeren. Zij zullen worden 
bijgestaan door een veterinair. 
Een nauwkeurige opname is gewenst en er wordt een drempel gelegd qua exterieur, beweging, ongewenste 
kleureigenschappen zoals omschreven in art 2b van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement en 
gebreken en/of erfelijke afwijkingen zoals omschreven in art. 32 van het keuringsreglement. Op meerdere plaatsen in het 
land zal opname mogelijk zijn.  
Onder gebreken en/of erfelijke afwijkingen wordt verstaan: 
* Afwijkende monden: onderbeet niet toegestaan, bovenbeet max. halve tand. 
* Afwijkende knieën. 
* Afwijkingen aan het geslachtsapparaat. 
* Open fontanellen. 



* Kromme of andere extreme afwijkende beenstanden. 
* Maanoog, ontkleuring van de iris. 
* Cataract, staar; vertroebeling van de ooglens. 
* Hoefkatrol aandoening. 
* O.C.D., osteochondrose. 
Bij goedgekeurde hengsten met Quarterbloed is het verplicht dat zij, voor definitieve goedkeuring, moeten voldoen aan 
een DNA-onderzoek waarbij vastgesteld wordt dat de hengst geen drager is van de erfelijke overdraagbare ziekte HYP. 
 
h) Aantal actieve fokkers: 
 geschatte aantal: 300 
 
i) Aantal leden/ aangeslotenen: 

Leden   420 
Gezinsleden   28 
Ereleden    8 
Leden van verdienste       2 
Juryleden    9 
 

14) Afgifte zootechnische certificaten: 

a) Beschrijving welke certificaten worden afgegeven: 

Wij geven tot op heden alleen paardenpaspoorten af. 

 

15 Uitvoering fokprogramma: 
 

a) Beschrijving medewerkers: 

Bestuursleden: 
Verantwoordelijk voor beleid van de Vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek. De bestuursleden worden 
door de ledenvergadering benoemd. 

 

Leden van de Foktechnische Commissie: 
De FC is ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over te nemen beslissingen 
op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Zij brengt haar adviezen zelfstandig schriftelijk uit aan het 
bestuur en zorgt zelf voor de uitnodiging van haar vergaderingen. 
 

Juryleden: 
Op voordracht van het bestuur wordt op de ledenvergadering een lijst van juryleden samengesteld. Het bestuur benoemt 
uit deze lijst, juryleden voor de keuringen. De benoemingen gelden voor drie jaren. Aftredende leden kunnen opnieuw 
worden benoemd door de ledenvergadering. 
Uit de lijst van door leden ge- of herkozen juryleden wordt door het bestuur een Hengstenkeurings- en Hengsten-

herkeuringscommissie samengesteld; alleen Hengstenherkeuringscommissieleden kunnen worden benoemd tot 

Hengstenkeuringscommissieleden. Benoeming als lid van de Commissie kan voor maximaal 3 x 3 jaar. Na 3 jaar kan een 

ex-keuringscommissielid weer worden benoemd voor een nieuwe periode. 

De juryleden dienen met goed gevolg een fokjuryopleiding te hebben doorlopen. 
 

Veterinairen: 
Bij keuringen zal bijstand worden verleend door een dierenarts, welke door het bestuur wordt benoemd. 
Dit betreffen de stamboekopname’s, afstammelingenkeuring, keuring voor veulens, enters, twenters, 3 jarige en oudere 
merries en ruinen en de Hengstenkeuring. 
De keuringscommissie’s worden bijgestaan door een dierenarts, welke door het bestuur wordt benoemd. De 
herkeuringscommissie zal worden bijgestaan door een andere dierenarts, welke door het bestuur wordt benoemd.  
Er wordt gewerkt met veterinaire protokollen. 
 

Paardenpaspoortconsulenten: 
Onze Vereniging maakt gebruik van PPCérs die opgeleid zijn via de Koepelfokkerij. 
Zij hebben daar een opleiding met goed gevolg doorlopen en volgen daar bijscholing indien dit aangeboden wordt. 
 

Vrijwilligers: 
Op keuringen en evenementen van onze Vereniging worden ook taken verricht door vrijwilligers. Zij krijgen van te voren 
een taakomschrijving. 
 

Stamboeksecretariaat: 
Het stamboeksecretariaat van onze Vereniging "Het Nederlandse Appaloosa Stamboek" (NAS) is gevestigd in 
Epe. 
De werknemers worden aangestuurd door de stamboeksecretaris, die tevens bestuurslid is. 



Op dit moment zijn er naast vrijwilligers die diverse taken doen zoals archivering, paardenpaspoorten in elkaar zetten, 
post verzendklaar maken e.d. twee medewerkers werkzaam. 
Er is één medewerkster gemachtigd de stamboekadministratie te beheren naast de bestuurssecretaris. Zij heeft een 
HBO opleiding Chemie Crime Science. 
Een andere medewerkster heeft jarenlang op het belastingkantoor gewerkt. Zij zorgt voor alle financiële zaken en 
BTW aangifte samen met en onder verantwoording van de penningmeester. 
 

b) Beschrijving beschikbare faciliteiten en apparatuur: 
Het kantoor is een separaat deel van een woonboerderij met voldoende ruimte voor de werknemers, archief en kleine 
bijeenkomsten/vergaderingen. 
De verwerking van de stamboekboekhouding gaat op een stand alone computer die niet is aangesloten op het 
internet. 
Op een andere computer die wel aangesloten is op het internet worden contacten onderhouden per mail met de 
leden, bestuur, RVO voor aanmelden chipnummers e.d. 
Naast deze twee computers zijn er nog 2 lap tops die gebruikt kunnen worden voor keuringen, vergaderingen e.d. 
Ook een kopieermachine, diverse printers, scanner en andere kleine benodigde apparatuur zijn aanwezig om 
kantoorwerkzaamheden uit te kunnen voeren. 
Het secretariaat heeft ook de beschikking over een grote reader en meerdere zakformaat readers om controle’s van 
transpondernummers te kunnen doen op keuringen. 
 

c) Uitbesteding activiteiten. 
Het NAS besteedt geen werkzaamheden uit op het gebied van stamboekadministratie, uitvoeren van keuringen of 
berekenen van fokwaarden. 
 
 

 

 

 

 
 
 


