
 

 

 

 

 

Merrieinspectie Westerveld’s Lieve 

 

Westerveld’s Lieve 528018020122012 is de moeder van 

Westerveld’s Sebastiaan (v. Sulaatik’s Vainqueur). De in 

2012 geboren Lieve werd bij stamboekopname gemeten op 

1.465 meter. De merrie behaalde de predicaten ster (2015) 

en kroon (2015). Haar vader is de 1.44m. metende 

Holthausen Frodo II. 

Westerveld’s Lieve legde in 2015 de verrichtingsproef 

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

gemiddeld cijfer van 8,3 

 
Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn 

vinden we bij moeder Westerveld’s Karline Stb. 

528018020032135 (V: Valentino) die ster en preferent is 

en bij moeders moeder Zandstraathof’s Carola Stb. 3888  

(V: Merrie Moscan) die ster, prestatie fokmerrie en elite is.  

 

Per 2019 is van de merrie 1 nakomeling geregistreerd. 

 

Sportgegevens van Westerveld’s Lieve (KNHS standen per febr. 2019): Sportstand: MI– dressuur  

 

Exterieur: 
 

Westerveld’s Lieve is een goed ontwikkelde, goed in het ras staande merrie met mooie lichaamsverhoudingen en diepte. Zij 

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

voldoende lengte. De schoft is goed ontwikkeld en lang doorlopend. Lieve heeft een lange schouder, die wat steil gelegen 

is. De rug is goed van lengte en bespiering; de lendenen zijn voldoende bespierd, wel wat strak. De croupe is goed van 

vorm en lengte. Het spronggewricht is correct gebouwd, droog en voldoende ontwikkeld. De merrie heeft hard, droog 

beenwerk. Het voorbeen is correct op stand met goede voeten; het achterbeen wat lang en sabelbenig. De merrie heeft 

goede voeten. 
 

Beweging: 
 

De stap is correct, best van ruimte, souplesse en lichaamsgebruik. De draf is goed van ruimte, met voldoende kracht, de 

merrie zou zich wat meer op kunnen richten.  

De galop is goed van ruimte met voldoende afdruk 

 

Algemene indruk en evt. bijzonderheden:  
 

Westerveld’s Lieve is een kwaliteitsvolle rastypische merrie met veel uitstraling. Ze heeft een correcte ruime 

bewegingsvorm die wat meer bergopwaarts zou kunnen zijn. 

 

Kwalificatie van de algemene indruk: goed  
 

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


