
 

 

 

 

 

 
Merrieinspectie Poppings Marscha  

                                                               
 

Poppings Marscha  528018020112096 Stb. is de 

moeder van Poppings William (v. Reekamp’s Eclips). De 

in 2011 geboren Marscha werd bij stamboekopname 

gemeten op 1,45 m. De merrie behaalde het predicaat ster 

(2014). Haar vader is de 1,42 m. metende Hoppenhof’s 

Jasper. 

 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn 

vinden we bij moeder Poppings Maribell Stb. 

528018019992328 (v. Mikel), die ster, preferent en 

prestatie fokmerrie is, en bij moeders moeder De 

Wolfershoeve’s Miranda Stb. 4045 (v. Merrie Moscan), 

die ster en preferent is. Miranda’s moeder Easter 

Mountain May Day (v.  Chungel Fury) is ster en 

preferent. 

 

Per 2019 zijn van de merrie 4 nakomelingen geregistreerd. 

  

Per februari 2019 zijn geen sportstanden bekend van Poppings Marscha en haar nakomelingen. 

 

Inspectie 2019: 

 

Exterieur:  

Poppings Marscha  is een goed in het ras en rechthoekmodel staande merrie.. Ze heeft een heldere oogopslag, het hoofd zou 

even meer ponyuitdrukking mogen hebben. De nek is voldoende van lengte, de hals is goed van lengte en en goed van vorm 

met vertical richting. De schoft is zeer goed ontwikkeld en loopt vloeiend door. De schouder is lang en voldoende schuin 

gelegen. De merrie heft een sterke ruglijn. bespiering. De lendenpartij sluit goed aan is voldoende bespierd. De croupe is 

goed van vorm met een lange broekspier en voldoende lengte. Het spronggewricht is droog en correct van bouw. Het 

beenwerk is hard en goed ontwikkeld. De voorbeen is correct gesteld; de hoeven voldoende breed met wat lage verzenen. 

Het achterbeen is correct gesteld, wat week gekoot.    

 

Beweging: De stap is goed tot zeer goed van ruimte en souplesse maar iets frans. De merrie heeft een lichtvoetige, ruime 

draf met balans en voldoende kracht met een fraaie zelfhouding. De galop is niet beoordeeld. 

 

Algemene indruk en eventuele bijzonderheden: Langgelijnde pony die goed in ras en type staat, met een vloeiende, 

sterke bovenlijn. De beweging wordt in stap en draf getoond met lichaamsgebruik en zelfhouding. 

 

Algemene indruk: Goed.  

 

 

 


