
 
MERRIE RAPPORT:  

Heihoeve’s Rozalinda 28018020002053 Stb. kroon, preferent 
 

 
 

Heihoeve’s Rozalinda is de moeder van Heihoeve’s Baron. De in 2000 

geboren Rozalinda werd bij stamboekopname gemeten op 1,47 meter. De 

bruine merrie behaalde de predicaten ster (2003), kroon (2006),  

preferent (2014) en elite (2019). Haar vader is de 1.46 meter metende 

Kantje’s Ronaldo.  

 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij de 

moeder Kantje’s Astera Stb. 4648 (V: Priory Prickle He.Imp 78) die ster 

en preferent is. En bij moeders moeder Saskia Stb. 3939 (V: Kantje’s 

Mirakel He.Stb. 126) die ster is.  
 

Heihoeve’s Rozalinda legde in 2006 de verrichting onder het zadel af en 

haald hiervoor een A-premie met een gemiddeld cijfer van 8,5. 
 

 

Per 2021 zijn van de merrie 15 nakomelingen geregistreerd ( 8 hengsten 

en 7 merries) waarvan naast Heihoeve’s Baron als goedgekeurde hengst 

predicaatpunten zijn verkregen door 2 stermerries; 1 ster (voorlopig kroon) 

merrie; 3 kroonmerries en 2 goedgekeurde hengsten (Heihoeve’s Berlin en 

Heihoeve’s Florencio) 
 

Sportgegevens van Heihoeve’s Rozalinda en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2021): 

 

  Stamboeknaam Sportnaam Stamboeknaam vader Subdiscipline Hoogste stand 

M Heihoeve's Rozalinda  Kantje's Ronaldo geen sportstand  

kinderen Heihoeve's Berlin Heihoeve's Berlin Sulaatik's Mancinie Springen pony Z+6 

 Heihoeve’s Viola Jill Lamento Dressuur pony B 

 Heihoeve's Nick Heihoeve's Nick Sulaatik's Classic Marmelade Springen pony M+10 

    Dressuur pony L1+21 

 Heihoeve’s Thor Heihoeve’s Thor Tongerenhof Peridoot Dressuur pony L1+2 (bij paarden) 

MM Kantje's Astera  Priory Prickle   

kinderen Heihoeve's Max Hazelhorst Bernini Justice H.R. Dressuur pony B+1 

    Springen pony Z+5 

 Heihoeve's Florian Macchiato Lamento Ill Springen pony Z+11 

    Dressuur pony L2+10 

 Heihoeve’s Jasper Vakwerk's Mister Magic / Ditis’em Kantje's Ronaldo Springen pony ZZ+10 

    Dressuur pony B+5 

 Heihoeve's Florus Middlemoor's Florus Kantje's Ronaldo  Dressuur pony B+2 

    Springen pony L+8 

    Eventing pony B+2 

MMM Saskia  Kantje's Mirakel geen sportstand  

kinderen    geen sportstand  
 

Inspectie 2017:  
 

Exterieur: 

Heihoeve’s Rozalinda is in type en ras een herkenbare New Forester, best van type, ras en uitstraling. Zeer goed 

ontwikkeld en bespierd. Het hoofd is sprekend, met een attente blik en een mooi groot oog. De nek is voldoende van lengte. 

De hals is goed van vorm en voldoende van lengte. De schoft loopt lang door, kan meer ontwikkeld zijn. De schouder is wat 

steil gelegen, voldoende van lengte. Op de rug zijn geen bemerkingen . De lendenen zijn goed bespierd en aangesloten. De 

croupe is mooi gevormd en goed van lengte. Het spronggewricht is correct gebouwd, hard en goed ontwikkeld. Het 

beenwerk is goed ontwikkeld en kwaliteitsvol. De voorbenen zijn van opzij gezien goed gesteld, de voeten hebben wat lage 

verzenen. De achterbenen zijn goed gesteld.  

Beweging: De stap is correct en ruim. In draf laat de pony een goede afdruk vanuit het achterbeen zien met een mooie 

zelfhouding. De galop is niet getoond; Rozalinda was hoogdrachtig..  

Conditie: De merrie werd in normale conditie en hoogdrachtig getoond. 

Algemene indruk en bijzonderheden: Merrie van 17 jaar op het moment van inspectie hoogdrachtig werd getoond. Zeer 

goed ontwikkeld en bespierd en extra rasvertegenwoordigster.  
 

Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Zeer goed. 


