MERRIE INSPECTIE:
Orchid’s Mysta 528018020002140 Stb.,
kroon, ps.pony
Mysta is de moeder van Lomansheide Don Diego. De in
2000 geboren Mysta werd bij stamboekopname gemeten
op 1.44meter. De merrie behaald het predicaat ster (2003),
prestatie pony (2009) en kroon (2011). Haar vader is de
1.42 meter metende preferente hengst Marits Mistique
He.Imp. 89.
Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Melle Malou
(V: Brummerhoeve's Boss He.Stb. 205 keur pref ps.d.h. ps.f.h.) die ster is, en haar moeder Kantje's
Monic die kroon en preferent is en vervolgens de importmerrie Sliverlea Beech Leaf met het predicaat
kroon en preferent.
Per 2016 zijn van de merrie 8 nakomelingen geregistreerd waarvan aan 1merrie het predicaat ster kon
worden toegekend. De merrie heeft al een goedgekeurde zoon gebracht middels Lomansheide Brent.
De merrie Orchid's Mysta legde in 2008 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor een
A-premie met een gemiddeld cijfer van 8,5.
Van Orchid's Mysta en haar eigen nakomelingen zijn bij de KNHS per febr. 2016 de volgende
sportstanden bekend:
Sportstand merrie Orchid's Mysta: ZII-dressuur
Sportstand van 2 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Springen: 1x B-dressuur, 1x LI dressuur
Inspectie 2014:
Mysta is een merrie met veel ras en New Forest uitstraling. Het hoofd is sprekend met een groot oog.
De nek heeft een goede lengte. De hals is goed bespierd en heeft veel lengte. De schoft is goed
ontwikkeld. De rug valt achter de schoft iets weg. De lendenen zijn goed bespierd en aangesloten. De
croupe is goed van vorm en lengte. Het voorbeen is goed gesteld, het achterbeen is wat sabelbenig. De
voeten zijn voldoende ontwikkeld.
Beweging:
De stap is ruim, correct en goed door het lijf. De draf toont veel houding, ruimte en voldoende kracht.
Conditie:
Niet dragend, de merrie had op het moment van inspectie een zeer jong veulen aan de voet.
Algemene indruk en eventuele bijzonderheden:
Een predicaatrijke moederlijn waarin naast de fokgerichte - ook de sportgerichte predicaten te vinden
zijn.

