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Total Mclaren
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2017
Schofthoogte: 1.72m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Black
Fokker:
Dekgeld: € 1300,Total McLaren:Een moderne hengst van Totilas met veel uitdrukking. Deze elegante jonge hengst, afstammend
van de wereldbekende Totilas, is een interessante aanvulling op onze collectie.
Total Mclaren werd in Hertogenbosch tijdens de KWPN Hengstenkeuring van 2020 aangekocht door
Helgstrand Dressage, waar hij veel indruk maakte op de jury met zijn voortreffelijke uitdrukking en
adembenemende gangen.
Een perfect gemodelleerde hengst met een afstamming om u tegen te zeggen. Total Mclaren heeft de
wereldberoemde Totilas als zijn vader te boek staan, welke drie maal tot wereldkampioen bekroond werd en
die op slechts 9 jarige leeftijd in de Grand Prix Kür op muziek een score van 90,75% wist te behalen tijdens de
Europese kampioenschappen met Edward Gal in het zadel.
Het prachtige exterieur van Total Mclaren is terug te brengen naar zijn moederlijn, waar onder andere zijn
grootmoeder, de Oldenburger premie merrie, Silberaster OLD, zich liet kenmerken met een dubbele winst op
het Duitse “Bundeschampionat” en daarmee haar waarde toonde in de sport. Moedersvader, De Niro, was
jarenlang de ongeëvenaarde aanvoerder van de WBFSH World rankings voor dekhengsten in de richting
dressuur. Hij was tevens succesvol op Grand Prix niveau en ontving ook een huldiging van de HANN
Federation voor “stallion of the year” in 2008. In de derde generatie komen we de hengst Sandro Hit tegen.
Een levende legende die vele overwinningen in de dressuursport mocht opeisen. Hij won onder andere de
wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het prestigieuze Duitse “Bundeschampionat” onder Dr. Ulf
Möller.
Total Mclaren is goedgekeurd voor het KWPN en Denemarken
Dekgeld: € 1.300,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2020 geldt de kortingsregeling voor 2021*) * zie toelichting leveringsvoorwaarden
Bestellen van ma- vr voor 09u ’s ochtends, levering daags nadien; bestellen op vr. av. voor levering op zondag.
WFFS-status: negatief
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Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/total-mclaren/

© De IJzeren Man

