
MERRIE RAPPORT:  

HEIHOEVE’S ALYCIA  528018020052017 Stb. kroon 
 

Heihoeve’s Alycia is de moeder van de in 2021 goedgekeurde Heihoeve’s Gouverneur 

(V: Kinou des Marronniers ( 05601102013113 He.Imp.).  

 

De in 2005 geboren Alycia werd bij stamboekopname gemeten op 

1.47 meter. De merrie behaalde de predicaten ster (2008) en kroon 

(2014). Haar vader is de 1.47 meter metende Lamento III . 
 

Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden 

we bij de moeder Heihoeve’s Rozalinda 528018020002053 Stb. 

(V: Kantje’s Ronaldo He.Stb. 197) die kroon; preferent  en elite is. 

En bij moeders moeder Kantje’s Astera Stb. 4648(V: Priory 

Prickle He.Imp. 78) die ster en preferent is en haar moeder Saskia 

Stb. 3939 (V: Kantje’s Mirakel He.Stb. 126) die ster is.  

De merrie Heihoeve’s Alycia legde in 2011 de verrichtingsproef 

onder het zadel af en haalde hiervoor een B-premie met een 79,5 

punten. Haar moeder Heihoeve’s Rozalinda legde de proef onder 

het zadel af in 2006 en behaalde daarvoor een A-premie met 85 

punten. 
 

Per 2021 zijn van de merrie 6 nakomelingen geregistreerd (2 

hengsten en 4 merries ) waarvan naast Heihoeve’s Gouverneur als 

goedgekeurde hengst, predicaatpunten zijn verkregen door de 

goedgekeurde hengst (Heihoeve’s Boston), 1 ster + VP merrie en 1 ster (voorlopig kroon) merrie. 
 

Van Heihoeve’s Alycia haar moeder en moeders-moeder en daarvan de nakomelingen waren per februari 2021 de volgende 

sportstanden bij de KNHS bekend:  

  Stamboeknaam Sportnaam Stamboeknaam vader Subdiscipline Hoogste stand 

M Heihoeve's Alycia  Lamento III geen sportstand  

kinderen Heihoeve’s Boston  Hobby des Marronniers Dressuur pony L1 + 11 

    Springen pony M + 18 

MM 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 Heiheoeve’s Thor Tongerenhof Peridoot Dressuur pony L1 +2 (bij de paarden) 

MMM Kantje's Astera  Priory Prickle geen sportstand  

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 Mister Magic / Ditis’ém 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 
 

Inspectie 2017:  
 

Exterieur: Heihoeve’s Alycia is een langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. De ontwikkeling is goed, mist 

wat bespiering. Het hoofd is sprekend met een helder oog. De nek kan wat langer. De hals is voldoende van lengte, de 

schoft is goed ontwikkeld. De merrie heeft een lange schouder, wat steil gelegen. De merrie heeft een sterke ruglijn met 

lengte. De lendenen zijn goed aangesloten, nu iets arm bespierd. De croupe is wat hellend met voldoende lengte en goed 

gevormd. Het spronggewricht is goed ontwikkeld en droog. Het beenwerk is hard, droog en goed ontwikkeld. De voorbenen 

zijn wat hol, beste voeten en verzenen. De achterbenen zijn goed gesteld.  

Beweging: De stap heeft schwung, is correct, ruim, met afdruk en buiging. De draf is ruim, zou krachtiger mogen, de 

houding is ruim voldoende. De galop heeft voldoende ruimte, afdruk en balans.  

Conditie:De merrie werd in normale getoond. 

Algemene indruk en bijzonderheden: Langgelijnde pony met een sterke bovenlijn en kwaliteitsvol beenwerk met beste 

voeten. Merrie had op het moment van de inspectie een zeer jong veulen aan de voet. 

 

Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Goed 


