
MERRIE INSPECTIE:
Bobo’s Florence Stb. 5892 ster, zwart

Bobo’s Florence is de moeder van
Jacobshoeve’s Flirt. De in 1993 geboren
Florence werd bij stamboekopname gemeten
op 1.31 meter. De merrie behaalde in 1996 het
predicaat ster. Haar vader is de 1.315 metende
The Rascals Farm Beau Geste.

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij de moeder Forestlane Harriet
Stb. 5100 (V: Nieuwmoeds Rolando) die ster en prestatiepony is. En bij moeders moeder Island Forest
Primula Stb. 72 (V: Duikers Happy & Glorious 3637 NPS) die ster is

Per 2018 zijn van de merrie bij het NNFPS 12 nakomelingen geregistreerd, waaraan de volgende
predicaten konden worden toegekend: 1 stermerrie

Sportgegevens van Bobo’s Florence en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2018):

Sportstand merrie Bobo’s Florence: geen sportstand
Sportstand van 3 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1x B / 1x ZI
Springen: 1x L
Eventing: 1x B / 1x Z
Mennen: 1x B

Inspectie 2018 waarbij het volgende werd opgetekend

Exterieur:
Bobo’s Florence  is een zeer goed in het ras staande kleine maat merrie die goed is ontwikkeld.
Het hoofd is een sprekend ponyhoofd met heldere oogopslag. De nek is voldoende lang, de hals
voldoende van lengte. De schoft loopt lang door maar kan meer ontwikkeld zijn. De merrie heeft een
wat steil gelegen schouder. De rug heeft een sterke ruglijn, de  lendenen zijn bespierd en aangesloten.
De croupe is goed van lengte en vorm, iets hellend. Het spronggewricht is correct van bouw en
kwaliteit. Het beenwerk is hard en voldoende ontwikkeld. De voorbenen zijn goed gesteld, met goede
voeten. De achterbenen zijn correct gesteld, met goede voeten.
Beweging:
De stap is voldoende ruim, achter correct, voor frans. De draf is voldoende ruim maar wat vlak waarbij
de houding ruim voldoende is met voldoende lichaamsgebruik. De galop is voldoende ruim, met veel
balans, lossigheid en schakelvermogen.

Conditie:
De merrie werd in overconditie getoond.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Bobo’s Florence is een aansprekende pony met een vitale uitstraling voor haar leeftijd van 25 jaar
tijdens de inspectie, waarbij met name de galop een opvallend positieve indruk maakte.

Kwalificatie van de algemene indruk: Goed

Inspectie op 12-05-2018 door  Hans Gaasbeek en Gerda Bolscher - Delfstra


