
MERRIE INSPECTIE:

Berktzicht's Shakira 528018020042320 Stb.,
ster

Berktzicht Shakira is de moeder van Berktzicht Ferrie. De
in 2004 geboren Shakira werd bij stamboekopname
gemeten op 1.44 meter. De merrie behaalde het predicaat
ster (2007). Haar vader de 1.47 metende Justice H.R.
He.Stb. 235 is keur, preferent, prestatie dekhengst en
prestatie fokhengst.

Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Berktzicht
Sharon (V: Marits Mistique He.Imp. 89 pref) die ster en preferent is en haar moeder Sandy die ster,
preferent en prestatie fokmerrie is en vervolgens de merrie Kantje's Sonja met de predicaten kroon en
preferent.

Per 2016 zijn van de merrie 5 nakomelingen geregistreerd waarbij aan 1 merrie het predicaat ster kon
worden verleend.

Van Berktzicht Shakira en haar eigen nakomelingen zijn bij de KNHS per febr. 2016 geen
sportstanden bekend.

Inspectie 2016:

Exterieur:
Berktzicht Shakira is een merrie die best van type en ras is, met kwaliteit en rasuitdrukking. Ze heeft
een fraai gevormd, sprekend hoofd. De nek is ruim voldoende van lengte. De hals is goed gevormd en
bespierd en ruim voldoende van lengte. De schoft mocht iets meer ontwikkeld zijn, loopt voldoende
lang door. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is goed bespierd en iets week. De
lendenen zijn sterk en goed aangesloten. De croupe is voldoende lang en iets hellend. Het
spronggewricht is kwaliteitsvol en goed ontwikkeld. De voorbenen zijn hard en goed gesteld, de
voeten zijn goed met iets lage verzenen. De achterbenen zijn goed gesteld en droog met goede
voeten.

Beweging:
De stap is correct, voldoende ruim met afdruk en souplesse. De draf is lichtvoetig met een goed
gebruik van het achterbeen daarbij heeft de pony een mooie zelfhouding en loopt door het lijf.

Conditie:
De merrie werd hoogdrachtig getoond.

Algemene indruk en bijzonderheden:
Typische rasvertegenwoordigster met een goede ribdiepte, kwaliteitsvol beenwerk en een lichtvoetige
bewegingsvorm.
De merrie komt uit een sterk verankerde vader - en moederlijn waar sport- en fokprestaties elkaar
kruisen.

Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Zeer goed.


