
CUPIDO 
 
KWPN: 50 DAGEN VERRICHTINGSONDERZOEK/DRESSUURHENGSTEN – NAJAAR 2010 
 

CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 31 
HENGST CAT.NO.HK’10: 

421  Cupido 528003000712659, Stb, DP, 14 juli 2007, 1.67m, zwartbruin 

V. Daddy Cool, v. Don Davidoff 
M. Promise Rp, elite, sport-dres 

V. Jazz pref M. Erijke Rp, ster, pref, prest 
Mv. Ulft keur -- Sultan keur 

Fokker: F. van Stiphout, Horst 
Ger.: F. van Stiphout, Langstraat 54, 5963 NW Horst 
 

Exterieur: 

Ruim voldoende ontwikkelde hengst die goed in het dressuurpaardenmodel staat. Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is goed van lengte. De hals is goed van lengte, vorm en bespiering. De schouder is goed van lengte en 
ligging. De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en goed van 
bespiering. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is hellend en voldoende van lengte en 
bespiering. Het voorbeen is goed van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het fundament is 
goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 

Cupido is een zoon van Daddy Cool (Don Davidoff x Calido I) uit de elite sport (dr) merrie Promise (v.Jazz). 
Grootmoeder Erijke is een ster preferente prestatiemerrie van Ulft. Zij bracht drie dressuurpaarden die Z of hoger 
lopen en twee Z springpaarden. Daarna vervolgt de moederlijn met de keur preferente prestatiemerrie Arijke, een 
dochter van Sultan. Arijke bracht een ZZZ-dressuurpaard en een Z2 dressuurpaard. Daarna vervolgt de moederlijn 

met Penny, een stermerrie van Jurgen en Marijke, een dochter van Frappant. 
 
Onderzoekrapport: 

Cupido is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. 
De stap is zuiver en zeer goed van ruimte en souplesse. 
De draf is goed van ruimte en gedragen. De hengst klapt zich soms in de voorijzers, dit is gaande het 
onderzoek verbeterd. 
De galop is goed van ruimte en gedragen. 
Cupido toont een ruim goede houding en een goede balans en souplesse. 
Als dressuurpaard heeft Cupido veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, in de omgang veel hengst en op stal onrustig wanneer er veel gaande is in de nabije 
omgeving. 
 
Veterinair rapport: 

Geen bemerkingen. 
 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 

Cupido kan bewegingstechniek en ruimte in beweging toevoegen. Hij lijkt het beste te passen bij merries die genoeg 
lengte hebben in het lichaam. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd van 6 oktober t/m 24 november 2010. 
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten. Behaalde punten: 
 
stap 

x 2 

 

draf 

x 2 

 

galop 

x 2 

 

souplesse houding & 

balans 

 

rijdbaarheid 

en instelling 
aanleg als 

dressuurpaard 

 

totaal 

 

8,5 8 8,5 8 8 8 8 82 

 
 
 
 



Rapport van de bezichtiging in 2010 van de moeder: Promise 97.02410 elite sport(dres) Stb 
Protocol: 

Promise is een voldoende ontwikkelde, goed rijtypische merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is voldoende lang. 
De hals is verticaal, voldoende tot goed van lengte en goed bespierd. 
De schoft is voldoende ontwikkeld. 
De schouder is lang en voldoende schuin. 
De rug is iets week. 
De lendenen zijn goed bespierd en breed. 
De croupe is voldoende lang en hellend. 
Het voorbeen is correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn voldoende lang en correct gesteld. 
De hoeven zijn voldoende breed en gelijk van vorm. 
Het fundament is droog. 
De stap heeft een goede schoudervrijheid en is voldoende ruim en actief. 
De draf heeft voldoende schoudervrijheid en is voldoende ruim met een goed gebruik van het achterbeen. 
De galop is voldoende ruim en actief met een voldoende gebruik van het achterbeen. 
Stokmaat: 1.66 m / kleur: bruin 
In de dressuursport is Promise Z geklasseerd. 


