MERRIE INSPECTIE:
Fabiola 528018020022379 Stb. ,
ster
Fabiola is de moeder van Floris. De in 2002 geboren
merrie werd bij stamboekopname gemeten op 1,35
meter. De merrie behaald het predicaat ster (2007).
Haar vader is de 1.42 meter metende preferente hengst
Marits Mistique He.Imp. 89.

Moeders moeder is de 1.33 metende stamboekmerrie Padine (V: Kantje's Ronaldo He.Stb. 197 pref
ps.d.h. ps.f.h.) Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij Illusters Edine
die kroon is en vervolgens bij de merrie Oosterbroek Adine met de predicaten kroon, preferent en
prestatie fokmerrie.
Per 2016 zijn van de merrie 2 nakomelingen geregistreerd waarvan naast Floris de goedgekeurde zoon
Mr. Peanuts.
De merrie Fabiola legde in 2007 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor een Apremie met een gemiddeld cijfer van 8,3.
Van Fabiola en haar eigen nakomelingen zijn bij de KNHS per febr. 2016 de volgende
sportstanden bekend:
Sportstand merrie Fabiola: Dressuur MI en Springen L
Sportstand van 1 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomeling:
Springen: 1x B-springen
Inspectie 2012:
Fabiola is een charmante, lang gelijnde kleine maat merrie met een zeer fraai type. De merrie heeft een
sprekend hoofd en voldoende nek. De hals heeft lengte, maar toont iets onderhals. De schouder heeft
een goede lengte, maar is iets steil. De schoft is goed ontwikkeld. De rug is goed, gevolgd door een
sterke lendenpartij. Het beenwerk is goed gesteld en toont voldoende bot. Het goed ontwikkelde
spronggewricht valt in positieve zin op. De voeten zijn iets plat.
Beweging:
De stap is actief en ruim, maar achter een tikje wijd. De draf toont veel schoudervrijheid en is verder
economisch en gedragen.
Conditie:
De merrie was op het moment van inspectie niet dragend of zogend.
Algemene indruk en eventuele bijzonderheden:
Een moederlijn waar in de 2e en 3e generatie predicaten en sport verenigd zijn.

