
MERRIE INSPECTIE:
O’DYSSEE D.J. 528018020092195 Stb.
kroon p.s.pony

O’Dyssee D.J. is de moeder van Gruyters
Memphis. De in 2009 geboren O’Dyssee D.J.
werd bij stamboekopname gemeten op 1.25
meter. De merrie behaalde de predicaten ster
(2012) kroon (2014) en prestatie pony (2016).
Haar vader is de 1.28 meter metende vader
Paddington’s O’Malley He.Stb. 248.

Predicaten in de eerste vier generaties van de
moederlijn vinden we bij moeders moeder
Sulaatik’s Charisma Stb. 20002227 (V: Corso
He.Imp. 83) die ster is en haar moeder Sheila
Stb. 6359 (V: Sulaatik’s Benji He.Stb. 211) die
ster en preferent is en vervolgens de merrie
Petroesjka Stb. 4217 die ster en preferent is.

Per 2017 is van de merrie 1 nakomeling geregistreerd welke Gruyter’s Memphis is.

De merrie O’Dyssee D.J. legde in 2014 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor een
A-premie met een gemiddeld cijfer van 8,0.

Sportgegevens van O’Dyssee D.J. (KNHS standen per febr. 2017):

Sportstand merrie O’Dyssee D.J.: Dressuur B / Springen L
Geen sportstand van nakomelingen.

Inspectie 2017:

Exterieur:
O’Dyssee D.J. is een fraaie langgelijnde rastypische en goed ontwikkelde pony. Het hoofd is
sprekend; de pony heeft een goedaardige blik. De nek is wat kort. De hals is goed van lengte. De
merrie heeft een lang doorlopende, goed ontwikkelde schoft. De schouder is lang, wat steil gelegen.
De rug heeft een goede ruglijn met lengte. De pony heeft een sterke, goed aangesloten lendenpartij.
De croupe is wat hellend en wat kort. Het spronggewricht is kwaliteitsvol. De voorbenen zijn goed
gesteld en met goede voeten en verzenen. De achterbenen zijn goed gesteld met goede voeten.

Beweging:
De stap is correct, ruim en met voldoende buiging. De draf wat duwend, voldoende ruimte en kracht.
In de beweging blijft de pony wat vlak. In galop blijft de pony wat vlak en op de voorhand.

Conditie:
De merrie werd in sportconditie getoond. Het gebruik onder het zadel lijkt de beweging aan de hand te
beïnvloeden.

Algemene indruk en bijzonderheden:
Pony met een aansprekende bovenlijn. Goed fundament en goede voeten. Op het moment van de
inspectie loopt de pony in de beweging wat vlak. O’Dyssee D.J. maakt een goedaardige indruk.

Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Goed


