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Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Arendsnest's Cappuccino geeft het 

algemeen beeld van een eigenzinnige, 

snel gespannen hengst die een 

gevorderde ruiter vergt. Hij heeft 

gedurende het onderzoek wisselend 

gepresteerd. Zijn stap is ruim en krachtig. 

De draf is krachtig en regelmatig met een 

goed gebruik van het achterbeen. De 

galop is bergopwaarts; krachtig en het 

achterbeen treedt goed onder. Tijdens de 

verrichting toont Cappuccino de rijproef in 

een matige aanleuning en is kijkerig. Bij 

het springen is hij vlak op de sprong; 

springt met weinig ruggebruik en toont weinig vermogen. In het terrein is de hengst erg kijkerig 

waardoor hij een herkansing krijgt. Vervolgens laat Cappuccino in de herkansing een sterke 

terreingalop zien. Met betrekking tot zijn instelling en werklust kan worden gerapporteerd dat de hengst 

een over-ijverige instelling heeft; de werklust laat zich moeilijk doseren en is daarom matig. Zijn aanleg 

voor dressuur is ruim voldoende tot veel, voor het springen voldoende en voor het terreinwerk ruim 

voldoende. De gastruiter vindt dat de hengst stug aanvoelt en minder geschikt is als kinderrijpony. Het 

stalrapport geeft aan dat de hengst zich rustig gedraagt; zich makkelijk laat verzorgen en braaf is en 

meldt verder geen bijzonderheden. 

 

Toegekende cijfers: 

Stap Draf Galop 
Springen 
reflexen / 
techniek 

Springen 
vermogen 

Terreinproef 

8,0 8,5 8,5 6,0 6,5 7,0 

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

6,5 6,0 7,5 6,5 71,0 7,1 

 

Arendsnest's Cappuccino,  528018020171065 Stb. Stokmaat:    1.32 m. 

Geb. 02-05-2017, Vos Pijpomvang:   15 cm 

       
V: Sulaatik's Vesins, 528018020111366 He.Stb. 

 VV: Sulaatik's Versaille, He.Stb. 280 ps.d.h. 

M: Caletta, 528018019992132 Stb. ster pref 

 MV: Carlo, He.Stb. 204 ps.f.h. 

 MM: Arrabelle, Stb. 5062 pref ps.pony 

  MMV: Heihof's Primeur, He.Stb. 43 keur pref 

  MMM: Duke's Forest Supreme, Stb. 4375 pref 

   MMMV: Vernons Vineyard, He.Imp. 79 

Fok: Eigenaar 

Eig: Dhr J.S. Verton, HR.ARENDSKERKE 


