
MERRIE INSPECTIE:
Cessa – 435 350361400 Imp. , bruin

Cessa is de moeder van Cessa’s Duncan. De in
2000 geboren Cessa werd bij stamboekopname
gemeten op 1.48 meter. Haar vader is de 1.48
meter metende Anydale Ron 528018000021259
(Dld.).

Cessa is een vanuit Duitsland geïmporteerde
merrie. De Nederlandse herkomst vinden we bij
moeders moeder moeder en wel de exporteerde
merrie Goldhoorn’s Fiona (Cyra) 335 350368283
(Dld) (V: Oosterbroek Arthur He.Imp. 5). Haar
moeder is de merrie Offem Creusa Stb. met het
predikaat kroon.

Per 2017 zijn van de merrie 5 nakomelingen geregistreerd.

Er zijn geen sportgegevens van Cessa en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2017).

Inspectie 2017:

Exterieur:
Cessa is een pony die zeer goed in het type staat met veel uiterlijke kenmerken van het New Forest
ras. De merrie is zeer goed ontwikkeld en bespierd. Het hoofd is fraai gevormd, sprekend en met een
heldere oogopslag. De nek zou wat langer mogen. De hals is goed van lengte en vorm. De merrie
heeft een hoge schoft die een mooie aansluiting heeft met de bovenlijn van de hals. De schouder is
lang, zou wat schuiner van ligging mogen zijn. De merrie heeft een sterke ruglijn. De lendenpartij is
sterk en goed gespierd. De croupe is wat hellend, voldoende lang en mooi gevormd. Het
spronggewricht is goed van bouw en droog. Het beenwerk is hard, droog en goed ontwikkeld. De
voorbenen zijn goed gesteld, week gekoot met lage verzenen. De achterbenen zijn van opzij gezien
correct gesteld.

Beweging:
De merrie stapt met ruimte, lichaamsgebruik en souplesse. De draf is krachtig, ruim en gemakkelijk.
De pony heeft daarbij een mooie zelfhouding. De galop is niet getoond in verband met het
hoogdrachtig zijn.

Conditie:
De merrie werd in normale conditie en hoogdrachtig getoond.

Algemene indruk en bijzonderheden:
Uitgesproken typische, zeer goed in het ras en type staande kapitale fokmerrie met een zeer goede
en correcte bewegingsvorm.

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


