
MERRIE INSPECTIE:
HOPPENHOF’S ROSITA 528018020022024 Stb.
kroon

Hoppenhof’s Rosita is de moeder van Groenoord’s
Original. De in 2002 geboren Rosita werd bij
stamboekopname gemeten op 1,45 meter. De merrie
behaalde de predicaten ster (2005) en kroon. Haar
vader is de 1.46 meter metende Nieuwmoeds Patrick .

Predicaten in de eerste vier generaties van de
moederlijn vinden we bij de moeder Melle Coravita
Stb. 6378 (V: Brummerhoeve’s Boss He.Stb. 205) die
ster, preferent, prestatie fokmerrie en elite is. En bij
moeders moeder Melle Veronika Stb. 4295 (V: Priory
Prickle He.Imp. 78) die kroon is en haar moeder Melle Monika Stb. 3532 (V: Noordererf Chap He.Stb.
60) die kroon, preferent en prestatie fokmerrie is en vervolgens de merrie Kantjes Monic Stb. 2675 die
kroon en preferent is.

Per 2017 zijn van de merrie 7 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 2 stermerries

De merrie Hoppenhof’s Rosita legde in 2007 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde
hiervoor een C-premie met een gemiddeld cijfer van 6,4.

Sportgegevens van Hoppenhof’s Rosita en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2017):

Sportstand merrie Hoppenhof’s Rosita: geen sportstand
Sportstand van 2 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 2x B-dressuur
Springen: 1x Z-springen

Inspectie 2017:

Exterieur:
Hoppenhof’s Rosita is een pony die zeer aansprekend is in ras en type met veel uitstraling en een
fraaie belijning en goed ontwikkeld. Het hoofd is goed gevormd en de merrie heeft een attente blik. De
nek is goed van lengte. De hals is goed van lengte en fraai van vorm. De merrie heeft een lang
doorlopende, goed ontwikkelde schoft. De schouder is lang en schuin gelegen. De merrie heeft een
sterke ruglijn. De lendenen zijn goed aangesloten, nu iets arm bespierd. De croupe is goed van
lengte. Het spronggewricht is goed van bouw en hardheid. Het beenwerk is hard, droog en goed
ontwikkeld. De voorbenen zijn van opzij gezien goed gesteld, de voeten hebben voldoende verzenen.
De achterbenen zijn goed gesteld.

Beweging:
De stap is correct, met veel lichaamsgebruik, ruimte en souplesse. De draf heeft veel ruimte en kracht,
met veel buiging in de gewrichten. In de beweging heeft de pony daarbij een zeer fraaie 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:
Fraai belijnde rassige merrie met fokpotentie. Fraaie voorhand en schouderpartij en een zeer goed
bewegingsmechanisme.

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


