
 

 

 
 
 
 

Merrieinspectie: Hoppenhof’s Mandy  
528018020102149 Stb. kroon, bruin 
 

Hoppenhof’s Mandy is de moeder van Gruyter’s Cum 

Laude. De in 2010 geboren Mandy werd bij 

stamboekopname gemeten op 1.44 meter. De merrie 

behaalde de predicaten ster (2013) kroon (2015) en 

preferent (2019). Haar vader is de 1.45 meter metende 

Hoppenhof’s Shardon. 

Hoppenhof’s Mandy legde in 2015 de verrichtingsproef 

onder het zadel af en haalde hiervoor een A-premie met 

een gemiddeld cijfer van 8,65. 

 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij de moeder Hoppenhof’s Mara  

528018020042109 Stb. (V: Woodrow Carisbrooke) die ster, kroon en preferent is. En bij moeders 

moeder Hoppenhof’s Marcia 528018019972189 (V: Melle Bruno) die ster en preferent is en haar 

moeder Nieuwmoed’s Litella Stb. 4885 (V: Little Prince) die kroon en preferent is; daarvoor zit de 

merrie Tandem’s Mirella Stb. 3498 die kroon is. 

 

Per 2019 zijn van de merrie 5 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden 

worden toegekend: 1 goedgekeurde hengst (Gruyter’s Bruno Mars) 

 

 

Er zijn geen sportgegevens van Hoppenhof’s Mandy en haar nakomelingen (KNHS standen per 

febr. 2019) 
 

Inspectie 2018: 

Exterieur: 

Hoppenhof’s Mandy is een fraai belijnde pony, zeer goed van type en rasuitstraling. Zij is goed 

ontwikkeld en bespierd. Het hoofd is sprekend met een attente blik. De nek is voldoende lang en de 

hals is voldoende lang, goed van vorm en bespiering. De schoft is voldoende ontwikkeld. De schouder 

is lang en voldoende schuin gelegen. De merrie heeft een goede ruglijn en rug is goed van lengte. 

De lendenen zijn sterke en bespierd. De croupe is goed van lengte, ligging en vorm met een lange 

broekspier. Het spronggewricht is droog en goed ontwikkeld. De pony heeft hard en droog beenwerk, 

dat goed ontwikkeld is. Het voorbeen is goed gesteld met goede voeten. De achterbenen zijn goed 

gesteld met goede voeten. 

Beweging: 

De stap is correct, met veel ruimte en lichaamsgebruik. De draf heeft veel kracht en ruimte en de 

houding in draf is zeer goed met veel zelfhouding. Er is sprake van een sterke galop met kracht en 

afdruk en zeer goede balans. 

Conditie: 

De merrie werd in normale conditie getoond met een veulen aan de voet. 

Algemene indruk en evt. bijzonderheden:  

Zeer goed in het ras staande merrie met veel uitstraling en een bewegingsvorm die gekenmerkt wordt 

door ruimte, kracht en een fraaie zelfhouding 

 

Kwalificatie van de algemene indruk:  Zeer goed 

 

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


