
 
 

 

 

 

 

Merrieinspectie Rozi Moscan  

 

Rozi Moscan  528018020022406 Stb. is de moeder van 

Sirocco’s Kensington (v. Jacodi’s Maritza Maison). De in 

2002 geboren Rozi werd bij stamboekopname gemeten op 

1.42 meter. De merrie behaalde de predicaten ster (2005) 

en kroon (2006). Haar vader is de 1.43 m. metende Merrie 

Moscan.. 

De merrie Rozi Moscan legde in 2006 de verrichtingsproef 

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

een gemiddeld cijfer van 7,85 

 
Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn 

vinden we bij moeder Natasje Stb. 982198 (V: Carlo) die 

kroon is en bij moeders moeder Thera Stb. 5890 

(V: Monday’s Moscan) die ster is. 

 

Per 2019 zijn van de merrie 8 nakomelingen geregistreerd. 

 

Sportgegevens van Rozi Moscan en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2019): 

 

Sportstand merrie Rozi Moscan: geen sportstand 

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

Dressuur: 1 x LII-dressuur  

 

Inspectie 2019: 

Exterieur: 

 

Rozi Moscan is een goed ontwikkelde en goed in het rechthoek model staande merrie. Het hoofd is sprekend met mooi oog. 

De nek is ruim voldoende van lengte, de hals is goed van lengte en vorm. 

De schoft is voldoende ontwikkeld maar kan langer doorlopen; de schouder is lang en schuin gelegen. 

De rug is goed van lengte en de lendenen hebben een mooie aansluiting. De croupe is hellend en mist wat lengte. Het 

spronggewricht is correct gebouwd en voldoende ontwikkeld. Het beenwerk is ruim voldoende ontwikkeld. De voorbenen 

zijn goed gesteld met een lange onderarm; het achterbeen op stand wat recht. 

 

Beweging: 

 

De stap is correct, ruim en krachtig. De draf is goed van ruimte en kracht met een fraaie zelfhouding 

De galop wat kort met ruim voldoende afdruk en balans 

 

Algemene indruk:  

 

Rozi Moscan is een langgelijnde merrie met een mooi front. Mist op het moment van inspectie rondom wat bespiering. 

Maakt tijdens het los bewegen een blije, frisse indruk. 

 

Kwalificatie van de algemene indruk: Goed  

 

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


