
 

 

 
 

 

 

Merrieinspectie Poppings Charlotte  

 

Poppings Charlotte 528018020082008 Stb. is de moeder van 

Poppings Olympic (v. Spoekedammetje’s Nick). De in 2008 

geboren Charlotte werd bij stamboekopname gemeten op 1.42 

meter. De merrie behaalde de predicaten ster (2011) en is 

voorlopig kroon (2013). Haar vader is de 1.44 m. metende 

Elshofs Otto. 

 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn 

vinden we bij moeder Poppings Mariëlle Stb. 

528018020012205 (V: Mikel) die preferent is en bij moeders 

moeder De Wolfershoeve’s Miranda Stb. 4045 (V: Merrie 

Moscan) die ster en prefrent is en vervolgens bij moeders 

moeder moeder Easter Mountain May Day Stb. 1420 (V: 

Chungel Fury) die ster en preferent is. 

 

Per 2019 zijn van de merrie 7 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden worden toegekend: 1 x 

stermerrie. 

 

Sportgegevens van Poppings Charlotte en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2019): 

 

Sportstand merrie Poppings Charlotte: geen sportstand 

Sportstand van 1 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen: 

Dressuur: 1 x MI-dressuur  

 

Exterieur: 

 

Poppings Charlotte  is een goed ontwikkelde, zeer goed in ras en type staande merrie met veel uitstraling. Het hoofd is fraai, 

sprekend en met een heldere blik. De nek is voldoende lang, de fraai gevormd met lengte en bespiering. De schoft is 

voldoende ontwikkeld, kan langer doorlopen. De schouder is lang, wat steil gelegen. De rug is goed van bespiering en 

lengte. De pony heeft een sterke, goed aangesloten lendenpartij. De croupe is iets hellend maar voldoende lang en heeft een 

lange broekspiek. Het spronggewricht is droog, correct gebouwd en ontwikkeld. Er is sprake van kwaliteitsvol en hard 

beenwerk. Het voorbeen is goed gesteld, iets week gekoot en het achterbenen is correct gesteld en week gekoot. 

 

Beweging: 

 

De stap is correct voor en achter, met ruimte, afdruk veer en souplesse. In draf laat de pony veel afdruk, tact en balans zien. 

De drafhouding is dragend met oprichting en lichaamsgebruik. De galop is  i.v.m. hoogdrachtigheid niet getoond 

 

Algemene indruk en evt. bijzonderheden:  

 

Zeer goed in het ras staande merrie met veel uitstraling, met diepte en een kwaliteitsvol fundament. 

Kwalificatie van de algemene indruk: Zeer goed 

 

Inspectie op 20-04-2019 door Hans Gaasbeek en Toine van Westing 


