
MERRIE INSPECTIE:
Sharon - 528018019972043 Stb.,
ster, pref.

Sharon is de moeder van Blue Forest Sharon's Star. De
in 1997 geboren Sharon werd bij stamboekopname
gemeten op 1.34 meter. De merrie behaalde de
predicaten ster (2000) en preferent (2013). Haar vader is
de 1.36 meter metende Arenberg's Maurits He.Stb. 213

Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Borghof
Christa, stokmaat 1.24 m.(V: Frisian Forest Marco Polo He.Stb. - stokmaat 1.44 m.) die ster is.
Opvolgend de merrie Zancouver V die ster en preferent is en dan de merrie Tillie met het predicaat
ster.

Per 2016 zijn van de merrie 11 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 2 sterwaardige hengsten en 1 stermerrie. Daarnaast heeft de merrie de in
Duitsland goedgekeurde hengst Calimero voortgebracht.

Sportgegevens Sharon en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2016):

Sportstand merrie Sharon: geen sportstand bij de KNHS
Sportstand van 4 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 3x B-dressuur,
Springen: 1x B-springen, 1x L-springen
Aangespannen: 1x L-Enkelspan Vaardigheid

Inspectie 2016:

Exterieur:
Sharon is een rastypische pony met Forestuitstraling en een goed type. Het hoofd is goed gevormd,
sprekend en met een mooi oog. De nek zou iets meer lengte kunnen hebben. De hals is goed
gevormd en ruim voldoende van lengte. De merrie heeft een goed ontwikkelde en lang doorlopende
schoft. De schouder is lang en voldoende schuin gelegen. De rug is mooi aangesloten, evenals de
lendenen die ruim voldoende zijn bespierd. De croupe is wat hellend, voldoende van lengte, de
broekspier is wat kort.Het spronggewricht is droog en goed ontwikkeld. De voorbenen zijn
kwaliteitsvol, goed gesteld, met goede voeten. Het achterbeen is wat recht op stand, met goed
ontwikkelde voeten. Het beenwerk is droog.

Beweging:
De stap heeft voldoende ruimte, de correctheid voor en achter is goed. De draf is voldoende ruim,
mag iets meer souplesse en buiging in de sprong hebben.

Conditie:
De merrie werd niet drachtig en in normale conditie getoond.

Algemene indruk en bijzonderheden:
Best bewaarde 19 - jarige merrie met veel rasuitstraling, een fraaie bovenlijn met sterke rug-
lendenpartij en kwaliteitsvol beenwerk en een correcte functionele bewegingsvorm.
Sharon komt uit een goed fokkende moederlijn met predicaten.

Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Goed.


