
 

 

 

 

 

 

 
Merrieinspectie Lemerdina  
 
 

Lemerdina 528018020092066 Stb. is de moeder van Bovrie’s 

Jack Sparrow (v. Frodo’s Boy). De in 2009 geboren 

Lemerdina werd bij stamboekopname gemeten op 1.44 meter. 

De merrie behaalde de predicaten ster (2012) en kroon (2014).  

De merrie Lemerdina legde in 2013 de verrichtingsproef onder 

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

gemiddeld cijfer van 8,45. 

 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn 

vinden we bij moeder Lusidia Stb. 528018020022051 (V: 

Brummerhoeve’s Boss) die ster is, en bij moeder moeders 

moeder Silvia Stb. 5287 (V: Oleander) die ster is en haar 

moeder Winsome’s Wanda Stb. 3159 eveneens een stermerrie. 

 

Per 2019 zijn van de merrie 4 nakomelingen geregistreerd. 

 

Er zijn geen sportgegevens van Lemerdina en haar nakomelingen bekend. (KNHS standen per febr. 2019): 

 

Exterieur: 

Lemerdina is een zeer goed ontwikkelde en zeer goed in het ras staande merrie, langgelijnd met veel rasadel en uitstraling. 

Zij heeft een fraai sprekend hoofd met een heldere oogopslag. De nek heeft voldoende lengte, de hals is fraai gevormd, 

goed van lengte en bespiering. De schoft is goed ontwikkeld en loopt lang door. De merrie heeft een lange en schuin 

gelegen schouder. De rug is goed van lengte en bespiering met sterke, goed aangesloten lendenen. De croupe is goede van 

lengte, ligging en vorm. Het spronggewricht is correct gebouwd en goed ontwikkeld.  

Het beenwerk is hard en droog, doet iets teer aan. De voor – en achterbenen zijn goed gesteld met goede hoeven. 

 

Beweging: 

De stap is correct, ruim met afdruk en souplesse. In draf heeft de merrie mooi voorbeen gebruik en een krachtig achterbeen 

en toont daarbij een fraaie zelfhouding. 

De galop is met ruimte, afdruk, balans en houding 

 

Algemene indruk en evt. bijzonderheden:  

Lemerdina is een merrie met zeer veel rasadel, New Forest opdruk en fraaie belijning. De actieve en bergopwaartse 

bewegingsvorm maakt het plaatje compleet. 

 

Kwalificatie van de algemene indruk: Zeer goed 

 

Inspectie op 27-04-2019 door Hans Gaasbeek en Gerda Bolscher-Delfstra 


