
Merrieinspectie: De Mensinghe’s Maril
528018020012065 Stb. kroon ps.pony

De Mensinghe’s Maril is de moeder van De
Mensinghe’s Mondriaan. De in 2001 geboren
Meril werd bij stamboekopname gemeten op
1.40 meter. De merrie behaalde de predicaten
ster (2004), kroon (2006) en prestatie pony
(2010). Haar vader is de 1.44 meter metende
Brummerhoeve’s Boss.

Predicaten in de eerste vier generaties van de
moederlijn vinden we bij de moeder Marnehoeve’s Aliece Stb. 6202 (V: Priory Prickle He.Imp. 78)
die kroon, preferent, prestatie fokmerrie en en prestatie pony is. En bij moeders moeder Young
Winsome’s Arabella Stb. 4369 (V: Oosterbroek Sergio He.Stb. 129) die kroon, preferent, prestatie
fokmerrie, prestatie pony en elite is en haar moeder Winsome’s Angela Stb. 1863 (V: Oosterbroek
Arthur He.Imp. 5) die ster, preferent en prestatie fokmerrie is en vervolgens de merrie Prescott
Winsome die ster en preferent is.

Per 2018 zijn van de merrie 5 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 1 kroonmerrie

De merrie De Mensinghe’s Meril legde in 2006 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde
hiervoor een C-premie met een gemiddeld cijfer van 7,2.

Sportgegevens van De Mensinghe’s Meril en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2018):

Sportstand merrie De Mensinghe’s Meril: ZI - dressuur
Sportstand van 2 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1x B-dressuur / 1x L-dressuur
Springen: 1x L-springen

Inspectie 2018:
Exterieur:
De Mensinghe’s Maril is een goed in het type staande merrie met veel ras uitstraling. De merrie is goed
ontwikkeld. Het hoofd is sprekend met heldere oogopslag. De nek is ruim voldoende van lengte, de
hals is lang en mooi gevormd. De schoft is hoog en loopt lang door. De merrie heeft een lange
schouder die wat steil gelegen is. De rug is van goede lengte maar wat week. De lendenen zijn goed
bespierd en aangesloten. De croupe is goed van lengte, vorm en ligging.  Het spronggewricht is goed
ontwikkeld. Het beenwerk is goed ontwikkeld en kwaliteitsvol. De voorbenen zijn goed gesteld, de
voeten breed met wat ondergeschoven verzenen. De achterbenen zijn wat recht met een correcte
kootstand, de voeten zijn correct.
Beweging:
De stap is ruim, achter correct, voor frans. De merrie toont haar draf met kracht, ruimte en een mooi
voorbeen gebruik en een mooie zelfhouding. De galop is voldoende ruim, zou wat meer afdruk en
balans moeten tonen
Conditie:
De merrie werd in normale conditie getoond.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Merrie met veel kwaliteit, New Forest ras uitstraling, gefokt uit prestatie gerichte moederlijn
Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Goed
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