
Cidane 528003000703021 Stb 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 53, cat.nr. KPD’12: 584, 20 April 2007, 1.70 m, bruin 
Springindex: 154 (58 %) 

Fokker: G.J.W. Sikes, Venray 
Ger.: J.C. Boekee - M.G. Boekee, Monsterseweg 34, 2691 JH ’s-Gravenzande 

 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding & 

balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  

x 2 

rijdbaar-

heid en 

instelling 

aanleg als 

spring-

paard 

totaal 

7 6 7,5 7,5 9 8,5 8,5 8,5 8,5 84 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is sprekend. De nek is 
kort. De hals is goed van lengte met iets een onderhals. De schouder is iets steil en ruim voldoende van lengte. 

De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De 
lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is hellend, voldoende van lengte en goed van 

bespiering. Het voorbeen is correct gesteld met steile koten. Het achterbeen is correct gesteld. Het fundament 

is ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De voeten zijn voldoende ontwikkeld. 
 

Afstamming: 
De invloedrijke preferente Heartbreaker is de vader van Cidane. Zijn moeder is Larnike, een keur 

prestatiemerrie van G.Ramiro Z. Larnike is ook de moeder van het Grand Prix paard Audi’s Refection (v.Monaco) 

en Warnike (v.Heartbreaker) die in Nederland 1.40 m sprong en inmiddels naar Amerika is verkocht. 
Grootmoeder Garnike is een keur preferente prestatiemerrie van Jasper. Zij bracht in combinatie met 

Heartbreaker een Z-springpaard, in combinatie met Indoctro het internationale springpaard Ornike en in 
combinatie met G.Ramiro Z een Z2 dressuurpaard. Daarna volgt de Voltaire-merrie Cernike die het ster en 

preferent predikaat voert. Zij is moeder van het internationale springpaard Oberniek (v.Amaretto) en een Z-

dressuurpaard van Indoctro. De moederlijn vervolgt met Zernike, een dochter van Pele (v.Abgar xx) en de 
stermerrie Kloriade (v.Frappant). 

 
Onderzoekrapport: 

Cidane is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. 

De stap is ruim voldoende van ruimte. 

De draf is net voldoende van ruimte met een matige souplesse. 
De galop is krachtig en goed van ruimte en zou meer souplesse moeten hebben.  

In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en een goede balans. 
Cidane springt met zeer goede reflexen en een goede voorbeentechniek. De hengst opent de achterhand goed 

maar verkantelt soms. Op de sprong heeft de hengst ruim voldoende lichaamsgebruik. 

Cidane lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 
Als springpaard heeft Cidane veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 

Veterinair rapport: 

Geen bemerkingen. 
 

Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 

 

Fok/aanparingsadvies: 
De hengst kan de springkwaliteit en met name de reflexen verbeteren. 
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Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Larnike 93.9554 keur prest Stb 

 

Protocol: 
 

Larnike is een goed ontwikkelde, ruim voldoende rijtypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is voldoende sprekend, iets lang. 

De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd-hals verbinding. 

De hals is goed van vorm, lengte en bespiering en iets horizontaal aangezet. 
De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 

De schouder is goed van lengte en steil. 
De rug is goed van lengte en licht gezonken. 

De lendenen zijn iets strak. 

De croupe is voldoende van lengte en ligging met een hoge staartinplant. 
Het voorbeen is correct gesteld. 

Het achterbeen is correct. 
De koten zijn kort en steil gesteld. 

De hoeven zijn goed van vorm en ontwikkeling. 
Het fundament is hard en vertoont veel kwaliteit. 

Vanwege hoefbevangenheid is de merrie kreupel en daardoor niet in beweging beoordeeld. 

Stokmaat: 1.67 m / kleur: bruin 
 

Larnike heeft in 1996 na de vijfweekse merrietest de volgende resultaten behaald: 
Stap 7 Draf 7,5 Galop 7,2 Geschiktheid als dressuurpaard 7 (x2) Afdruk springen 7 Techniek springen 7,2 

Springen vermogen 7 Geschiktheid als springpaard 7,5 (x2) Totaal 71,9 punten 

 


