
OLYMPUS HVM   528003201901492 

 
21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 75, cat.nr. 697 

19-04-2019, 1,63 M, STEKELHARIG BRUIN 
 V. ICELLIE V. BOCELLIE PROK 
 M. INDALINA TP STB ELITE, IBOP-(TUIG). PROK 
  V. COLONIST M. OLDALINA TP STB ELITE, PREF, PROK 
  MV. HARALD -- FABRICIUS PREF 
 FOKKER: H. MINKEMA, DE WILGEN 
 GER.: A. BRUGGINK, BIJ DE LEIJWEI 141, 8412 SK HOORNSTERZWAAG 
VERW.SCHAP: 10,9% (GEM-HOOG) 
 

Front Lichaams-

houding 

Zweefmoment Actie van het 

voorbeen 

Gebruik van 

het achterbeen 

Looplust Bewerkbaarheid/

instelling 

Algeheel beeld 

als tuigpaard 

8,5 8 7,5 7,5 8 8 8,5 8 

 

Afstamming: 

De driejarige bij herkansing aangewezenhengst Olympus HVM is een zoon van 
Icellie die de goed in de Hackney-sport presterende vollbloed Hackney-hengst 
Bocellie en de ster preferente Jonker-dochter Petrose als ouders heeft. De hengst 

Icellie wordt met succes uitgebracht in de sport en heeft 73 winstpunten. 
Olympus HVM is wat deze jaargang betreft de tweede hengst van Icellie die 

wordt ingeschreven en in totaal de derde.  
Olympus HVM’s moeder Indalina is een nationale elitedochter van Colonist en de 
nationale preferente elitemerrie Oldalina (v. Harald). Het gaat hier om een telg 

uit de succesvolle Kondalina-stam van de familie Korevaar. Indalina bracht 6 
veulens en haar moeder Oldalina bracht er 13 waaronder naast Indalina nog een 

elitemerrie en dat is Goldalina W (v. Atleet). Colonist heeft inmiddels twee 
goedgekeurde zonen te weten Heliotroop VDM en Indiana en twee goedgekeurde 
kleinzonen. Dat zijn Lexington en Macho. Olympus HVM stond als veulen tweede 

in de finale van de Nationale Veulen Keuring. 
 

Onderzoekrapport: 
Olympus HVM is een eerlijke betrouwbare, tuigtypische hengst die over ruim 
voldoende tot veel natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft veel bereidheid 

tot werken, laat zich zeer goed rijden en heeft een opvallend fijne instelling. 
De stap is ruim, voldoende krachtig maar zou taktmatiger mogen zijn. 

Voor de showwagen heeft de hengst veel front met een opvallend mooie 
bovenhalslijn en komt daarin goed terug. De hengst beschikt over een goede 
lichaamshouding en lichaamsgebruik.  

Olympus HVM heeft ruim voldoende knie-actie en ruim voldoende 
schoudervrijheid maar in de gehele opdruk zou het voorbeengebruik royaler 

mogen zijn.  
Het achterbeen wordt goed gebogen en ruim voldoende ondergebracht. 
De draf heeft ruim voldoende zweefmoment. Olympus HVM heeft veel looplust. 

De hengst heeft ruim voldoende tot veel aanleg als tuigpaard en geeft zijn rijder 
een zeer goed gevoel.    

 
Fok/aanparingsadvies: 

Olympus HVM kan het model, het front en het karakter verbeteren. Merries dienen 
royaal ontwikkeld te zijn en over een goed voorbeengebruik te beschikken.  
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 
2022). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe 
kennis of gegevens wijzigen. 


