
Merrieinspectie
The Mickle’s Merit
528018019992157 Stb. kroon, vos

The Mickle’s Merit is de moeder van
The Mickle’s Moxie. De in 1999
geboren Merit werd bij
stamboekopname gemeten op 1.44
meter. De merrie behaalde de
predicaten ster (2002) en kroon (2009).
Haar vader is de 1.47 meter metende
Sander.

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij de moeder March Marigold Stb.
4701 (V: Duke’s Forest Antares He.Stb. 107) die ster, preferent en prestatie fokmerrie is. En bij
moeders moeder Easter Joy Stb. 2925 (V: Oosterbroek Arthur He.Imp. 5) die ster is en haar moeder
Broomy Blond Baby Imp. 1459 (V: Black Knoll Bay Leaf NFS 143) die ster is.

Per 2018 zijn van de merrie 4 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 1 sterwaardige hengst en 1 stermerrie

De merrie The Mickle’s Merit legde in 2003 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor
een A-premie met een gemiddeld cijfer van 8,4.

Sportgegevens van The Mickle’s Merit en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2018):

Sportstand merrie The Mickle’s Merit: MI - dressuur
Er zijn sportstanden bij de KNHS van haar nakomelingen.

Inspectie 2018:
Exterieur:
The Mickle’s Merit is een fraai in het ponytype gebouwde merrie, die wat meer in het rechthoeksmodel
zou moeten staan. Haar ontwikkeling is goed, met een goede ribdiepte
Het hoofd is een zeer fraai ponyhoofd met een heldere blik. De nek is lang, de hals fraai van vorm en
bespiering. De schoft is zeer goed ontwikkeld. De pony heeft een lange schouder, die wat steil van
ligging is. Zij heeft een sterke ruglijn, kan wat langer zou kunnen zijn. De lendenen zijn sterke, goed
bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van lengte. Het spronggewricht is correct gebouwd,
goed ontwikkeld, hard en droog. Het beenwerk heeft veel kwaliteit, maar doet iets teer aan. De
voorbenen zijn goed gesteld met voldoende ontwikkelde voeten. De achterbenen zijn goed gesteld, met
voldoende ontwikkelde voeten.
Beweging:
De stap is correct, ruim en met veel afdruk. De merrie toont een zeer goede draf, met ruimte, kracht en
buiging met daarbij een zeer goede drafhouding, veel zelfhouding en bravour. De galop is voldoende
ruim, mist wat afdruk en gedragenheid.
Conditie:
De merrie werd getoond in normale conditie met een veulen aan de voet.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Zeer fraaie pony die wat meer lichaamslengte zou moeten hebben maar veel kwaliteit uitstraalt en waar
met name voor de stap en de draf de kwalificatie van zeer goed genoteerd kan worden. De merrie
maakte tijdens de inspectie een eigenzinnige en scherpe indruk.

Kwalificatie van de algemene indruk: Goed

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


