Merrieinspectie Jacodi’s Bo’s Bera
Jacodi’s Bo’s Bera 528018020042163 Stb. is de moeder van Jacodi’s Bera
Boots. De in 2004 geboren Bo’s Bera werd bij stamboekopname gemeten op
1.41 meter. De zweetvos merrie behaalde het predicaat ster (2007) en is
voorlopig kroon (2011). Haar vader is de 1.44 m. metende Woodrow
Carisbrooke.
Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij
moeder Silronray’s Beaudeline Imp. 1911 (V: Beaucandan Brendan) die
kroon, preferent, en prestatie fokmerrie is en bij moeders moeder Raffica
Stb. 5458 (V: Young Winsome’s Adrian) die ster is. De moeder van Raffica,
Burghoeve’s Lady Stb. 4589 (V:Brummerhoeve’s Danny Danny), is en ster
daarvoor zit de kroonmerrie Warren Ronda Imp. 1264 (v. Ashurst Baby
Danny).
Per 2019 zijn van de merrie 7 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden worden toegekend: 1 x
stermerrie.
Sportgegevens van Jacodi’s Bo’s Bera en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2019):
Sportstand merrie Jacodi’s Bo’s Bera: geen sportstand
Sportstand van 2 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1 x LI-dressuur, 1x LII
Springen: 1 x L
Eventing: 1 x B
Inspectie 2019:
Exterieur:
Jacodi’s Bo’s Bera is een goed ontwikkelde merrie met lange lijnen en rasuitstraling.
Zij heeft een fraai en sprekend hoofd. De nek heeft lengte en de hals is mooi van vorm, lengte en heeft oprichting. De schoft
is voldoende ontwikkeld, kan langer doorlopen. De schouder is lang en schuin gelegen. De rug is goed bespierd en lang met
sterke, goed bespierde lendenen.
De croupe heeft voldoende lengte, is iets hellend.
Het spronggewricht is voldoende ontwikkeld en correct gebouwd. De ontwikkeling van het beenwerk is goed. Het voorbeen
is goed gesteld; het achterbeen is wat recht. De pony heeft wat smalle, kleine hoeven.
Beweging:
De stap is voldoende ruim, correct en met souplesse. De draf is voldoende ruim maar wat vlak. In draf toont de merrie
voldoende oprichting. De galop is niet getoond vanwege de beperkte mogelijkheden ter plaatse van de inspectie.
Algemene indruk en evt. bijzonderheden:
Goed ontwikkelde merrie met goede verhoudingen en een correcte bewegingsvorm.
Kwalificatie van de algemene indruk: goed
Inspectie op 20-04-2019 door Hans Gaasbeek en Toine van Westing.

