De IJzeren Man

Opoque
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2019
Schofthoogte: 1.68m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Liver chestnut
Fokker:
Dekgeld: € 1.300,Opoque: KWPN premiehengst 2022! Adembenemende bewegingskwaliteit. Deze ultra modern gemodelleerde
hengst raakt de grond slechts uit pure noodzaak. Opoque imponeert met zijn ongenaakbare tact, zijn maximale
schoudervrijheid en zijn energieke achterbeen. Telkens de meester van het toneel, laten zijn drie basisgangen
stap, draf en galop niets te wensen over. Tijdens de KWPN-hengstenkeuring werd hij welverdiend als
premiehengst gehuldigd. Zijn vader All at Once, zelf uit de eerste jaargang van zijn vader Ampere, was in 2012
2e reserve-kampioen van de Westfaalse hengstenkeuring. Onder zijn ruiter Yessin Rahmouni debuteerde hij in
2019 in de internationale Grand Prix en plaatste zich in Exloo, Randbol, Le Mans en Rotterdam. In 2021 nam
de combinatie deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Van All at Once werden inmiddels 7 zonen gekeurd en
de eerste nakomeling zijn inmiddels succesvol in de internationale Lichte Tour, waaronder Fürst
Fabelhaft/Lina Uzunhasan en Jatilinda/Lars van Nek. Opoque’s moeder, de Elite-merrie Ice Princess STH, is
een halfzus van de op Inter I-niveau succesvolle dressuurpaarden Jongleur STH en Identity STH. Via
moedersvader Davino V.O.D., die uit zijn eerste jaargang direct de KWPN kampioensmerrie als ook 2
goedgekeurde zonen bracht, en de wereldkampioen Fürst Heinrich als ook de preferente Negro gaat de
moederlijn van Opoque terug op een zeer rijke prestatie stam, die vele succesvolle sportpaarden bracht.
Opoque: uit de stam van de KWPN kampioenshengst Knock Out!

Opoque is goedgekeurd voor Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en Zuid-Duitse
Verbanden en aangewezen voor KWPN

Dekgeld: € 1.300,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr. en zat. voor 9.00 uur ’s ochtends.
Vanaf april 2022.

WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/opoque/
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