Merrieinspectie Blue Forest Surprise
Blue Forest Surprise 528108020122313 Stb. + is de moeder van Blue
Forest Butterfly (v. Comm’s Forest Dragon). De in 2012 geboren
Surprise werd bij stamboekopname gemeten op 1.30 meter. De merrie
behaalde het predicaat ster (2017) middels stamboeknieuwe met vrij
bewegen en vrij springen met 75 punten voor exterieur, 70 voor aanleg
dressuur en 75 voor aanleg springen. Haar vader is de 1.36 m. metende
Vivienne’s Vision of Freedom.
Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij
moeder Sharon 528018019972043 Stb. (V: Arenberg;s Maurits) die ster,
preferent, en prestatie fokmerrie is en bij moeders moeder Borghof’s
Christa Stb. 5678 (V: Frisian Forest Marco Polo) die ster is. De moeder
van Christa, Zancouver V Stb. 4628 (V: Oleander) is ster preferent en zij
stamt van Tillie Stb. 3763 die ster is (v. Alfred Pretty).
Per 2019 zijn van de merrie 2 nakomelingen geregistreerd.
Er zijn (KNHS standen per febr. 2019) geen sportgegevens van Blue Forest Surprise en haar nakomelingen bij de KNHS
bekend.
Exterieur:
Blue Forest Surprise is een goed ontwikkelde in het ras en type staande kleine maats merrie met een snittige uitstraling. De
pony heeft een sprekend ponyhoofd. De nek heeft voldoende lengte en de hals is goed van lengte. De schoft is goed
ontwikkeld en loopt lang door. De schouder is lang en steil gelegen.
De rug is goed van bespiering en lengte met sterke goed aangesloten lendenen. De croupe heeft voldoende lengte, is iets
hellend met een lange broekspier.
Het spronggewricht is correct gebouwd. Het beenwerk voldoende ontwikkeld, hard en droog.
De voor – en achterbenen zijn goed gesteld, met goede hoeven.
Beweging:
De stap is goed van ruimte en souplesse, achter iets hoehakkig. De draf is goed van ruimte met een goed achterbeengebruik;
de drafhouding is daarbij voldoende. De galop is voldoende ruim en krachtig met een goede balans.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Blue Forest Surprise is een snittig rassige merrie, waarbij de stap en draf gekenmerkt worden door souplesse en een goed
achterbeengebruik. In de galop een goede balans met voldoende ruimte en kracht. De merrie werd tijdens de inspectie
hoogdrachtig getoond
Kwalificatie van de algemene indruk: goed
Inspectie op 27-04-2019 door Hans Gaasbeek en Gerda Bolscher - Delfstra

