
Merrieinspectie:
Borgerhof’s Tina Stb. 6460 ster ps.f.m., bruin

Borgerhof’s Tina is de moeder van Borgerhof’s
Orion. De in 1996 geboren Tina werd bij
stamboekopname gemeten op 1.40 meter. De
merrie behaalde de predicaten ster (1999) en
prestatie fokmerrie (2018). Haar vader is de 1.47
metende Marnehoeve’s Everest.

Nono – zoon van Borgershof’s Tina

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder De Kockerse
Saillant Stb. 3916 (V: Noordererf Chap He.Stb. 60) die kroon en elite is. En haar moeder Locket
Eveline Stb. 2703 (V: Nieuwmoed’s Rolando II) die kroon is en vervolgens de merrie Ethel Stb. 971
die ster is.

Per 2018 zijn van de merrie 13 nakomelingen geregistreerd.

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

Sportstand merrie Borgerhof’s Tina: geen sportstand
Sportstand van 4 van haar in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1x B-dressuur
Springen: 2x ZZ-springen
Eventing: 1x Z int.

Inspectie 2018:
Exterieur:
Borgerhof’s Tina is een goed in het rechthoeksmodel gebouwde pony met een rastypische uitstraling,
die voldoende is ontwikkeld. Het hoofd is sprekend maar iets lang. De nek is voldoende van lengte, de
hals is goed van lengte met vloeiende aansluiting met de schoft maar wat diep uit de borst. De schoft
loopt lang door en is goed ontwikkeld. De merrie heeft een lange schouder, die wat steil gelegen is. Ze
heeft een sterke ruglijn. De lendenen zijn voldoende bespierd, de aansluiting kan vloeiender De croupe
mist wat bespiering en is kort. Het spronggewricht is goed van bouw en kwaliteit. De ontwikkeling van
het beenwerk is goed, het beenwerk is hard. De voorbenen zijn goed gesteld, de voeten zijn goed, de
verzenen laag. De achterbenen zijn goed gesteld en de voeten zijn goed.

Beweging:
De stap wordt getoond met ruimte en is voor en achter correct. De merrie heeft een royale, ruime en
voldoende krachtige draf. In draf maakt zij zich mooi en heeft dan veel zelfhouding. De galop is  niet
getoond

Conditie:
De merrie werd in normale conditie geïnspecteerd.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:

De tijdens de inspectie 22 jarige merrie toonde zich in natuurlijke vorm en omstandigheden waarbij
haar fraaie front opvalt en met name in draf het zweefmoment en de zelfhouding.

Kwalificatie van de algemene indruk: Goed

Inspectie op 19-05-2018 door  Hans Gaasbeek en Lei Linders


