
Do Spiritivo 528003000810226 Stb 
 
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 
Cat.nr. onderzoek: 49, cat.nr. KPD’12: 577, 14 Juni 2008, 1.69 m, vos 
Stamboomindex 3 generaties springen: 129 (30 %) 
Fokker: Stoeterij Duysel’s Hof, Hoogeloon 
Ger.: Stoeterij Duysel's Hof, Domineepad 5-B, 5528 NC Hoogeloon 
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 
 
 
Exterieur: 
Royaal ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd met een neerwaartse 
romprichting. Het hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte. De hals is goed van lengte, voldoende van 
vorm en komt diep uit de borst. De schouder is steil en voldoende van lengte. De schoft is goed ontwikkeld en 
goed van lengte. De rug is goed van lengte en voldoende van bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende 
bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is ruim voldoende van lengte, iets hellend en ruim 
voldoende van bespiering. Het voorbeen is onderstandig en rechtsvoor frans gesteld. Het achterbeen is lang en 
iets sabelbenig. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
De preferente Indoctro is de vader van Do Spiritivo. Moeder Think Twice is een dochter van Corrado I. Zij was 
in de sport succesvol in de Grand Prix met Leopold van Asten en was oa. Nederlands kampioen in 2003. 
Voordat Think Twice in de sport kwam bracht zij in combinatie met G.Ramiro Z het internationale springpaard 
Loreen. Grootmoeder Alexis is een dochter van de Franse hengst Fier de Lui (v.Rantzau xx). Daarna komt de 
merrie Ulina, een dochter van Chicago (v.Calypso I) die met Susanne Behring in 1994 Duits kampioene was. De 
moederlijn wordt vervolgd door de merrie Gofine, een dochter van G.Ramiro Z. Gofine is ook de moeder van de 
veelzijdige topvererver Contender (v.Calypso II) en Cornetto (v.Calypso I). Gofine is eveneens de grootmoeder 
van de goedgekeurde hengsten Cassandro I en II (v.Caletto I), daarna vervolgt de moederlijn met Cita, een 
dochter van de Engels volbloed Ladykiller xx.  
 
Onderzoekrapport: 
Do Spiritivo is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. 
De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. 
De draf is ruim voldoende van ruimte en voldoende krachtig met een achterbeen dat meer moet ondertreden. 
De galop is krachtig en goed van ruimte.  
In beweging toont de hengst een ruim voldoende houding en een goede balans maar zou meer souplesse 
moeten hebben.  
Do Spiritivo springt met goede reflexen en een wisselende voorbeentechniek en zou op de sprong meer moeten 
doorbasculeren. Op de sprong zou de hengst meer souplesse moeten hebben. 
Do Spiritivo lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen. 
Als springpaard heeft Do Spiritivo ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bemerkingen. 
 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
De hengst kan de reflexen verbeteren, hij lijkt het beste te passen op springmerries die over souplesse 
beschikken en niet neerwaarts zijn gebouwd. 
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  CAPITANO HOLST 
 CAPITOL I HOLST 
  FOLIA HOLST 
INDOCTRO 90.10488 PREF STB 
  CALETTO II HOLST 
 VANESSA VII HOLST 
  ORGESCH HOLST 
 
  COR DE LA BRYÈRE HOLST/SF 
 CORRADO I HOLST 
  SOLEIL HOLST 
THINK TWICE DE321210115792 HOLST 
  FIER DE LUI HOLST/SF 
 ALEXIS HOLST 
  ULINA I HOLST 
 
 
 
 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Think Twice DE321210115792 Holst 

 
Protocol: 
 
Think Twice is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie die goed in het springpaardenmodel staat. 
Haar hoofd is goed gevormd en sprekend met een groot oog. 
De nek is voldoende van lengte, de hoofd-halsverbinding is ruim voldoende licht. 
De hals is lang, goed van vorm en bespiering. 
De schoft is hoog en loopt voldoende lang door. 
De schouder is goed van lengte en ligging. 
De rug is iets week, goed van lengte en bespiering. 
De lendenen zijn goed gevormd, hebben een goede lengte en zijn goed bespierd. 
De croupe is goed van lengte en goed bespierd. De broekspier loopt lang door. 
Het voorbeen is zowel van terzijde gezien als van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is iets lang en klein gehoekt. 
De koten zijn iets week. 
De voeten zijn klein, maar wel van goede kwaliteit. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is zuiver, voldoende ruim en krachtig. 
De draf is voldoende ruim en krachtig. Het voorbeengebruik is vlak. 
De galop is lichtvoetig met goede ruimte en balans. 
Think Twice heeft zich zeer goed bewaard na haar sportcarrière. 
Stokmaat: 1.71m / kleur: schimmel 
 
In de springsport is Think Twice geklasseerd als Grand Prix springen. 
 


