Merrieinspectie Suzanne
Suzanne 528018020052641 Stb. is de moeder
van Thunbergia’s Galanthus. De in 2005
geboren Suzanne werd bij stamboekopname
gemeten op 1.31 meter. De merrie behaalde
het predicaat ster (2012) en is voorlopig kroon
(2013). Haar vader is de 1.44 m. metende
Burley Phantom.
Predicaten in de eerste vier generaties van de
moederlijn vinden we bij moeders moeder
Holthausen Elanor-Elenna Stb. 5285 (V: Roy)
die ster en preferent is en bij haar moeder
Holthausen Elvira Stb. 2700 (v. Silverlea
Golden Guinea) die prestatie fokmerrie is.
Per 2019 zijn van de merrie 5 nakomelingen
geregistreerd.

Er zijn (KNHS standen per febr. 2019) geen sportgegevens van Suzanne en haar nakomelingen
Exterieur:
Suzanne is een royaal ontwikkelde, goed in het ras staande merrie met veel New Forest opdruk
Haar hoofd is zeer fraai en sprekend met een mooi oog
De nek is voldoende lang en de hals goed van lengte vorm en bespiering. De schoft is hoog, zou kan langer kunnen
doorlopen. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is goed van lengte en bespiering, maar iets week. De lendenen
zijn goed aangesloten, de merrie heeft een sterke lenden partij.
De croupe heeft lengte, is iets hellend met lange broekspier. Het spronggewricht is correct van bouw en goed ontwikkeld.
De ontwikkeling van het beenwerk is goed. Het voorbeen is goed gesteld, de hoeven hebben wat ondergeschoven verzenen.
Het achterbeen is goed gesteld.
Beweging:
De stap is correct, ruim en met afdruk. De draf is goed van ruimte en met onderbrenging van het achterbeen en de merrie
heeft in draf een fraaie zelfhouding. De galop wordt getoond met voldoende afdruk en ruimte
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Hoogdrachtig toonde deze merrie zich op 14 jarige merrie als een vitale rasvertegenwoordigster met fraaie zelfhouding en
correcte bewegingsvorm.
Kwalificatie van de algemene indruk: goed
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