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Total Hope
Gender: Stallion
Birthdate: 2012
Height: 1.68m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Black
Breeder:
Stud fee: € 1800,Total Hope: Burg-Pokal- en Louisdor-Preis-winnaar! Total Hope heeft geschiedenis geschreven. In 2019 won
hij de Nürnberger Burg-Pokal, in 2021 de Louisdor-Preis, iets wat tot dusver nog geen enkele andere hengst
voor elkaar kreeg in de lange geschiedenis van beide prestigieuze wedstrijden. En beide keren won hij onder
zijn amazone Isabel Freese op absoluut indrukwekkende wijze van een sterke concurrentie. Voor zijn piaffe,
passage en eners in de Grand Prix van Kronberg gaf de jury punten tot en met 10 – totaalscore 77,540 procent.
“Dat was een zeer volwassen voorstelling”, was het commentaar van Dr. Dietrich Plewa. “Bijzonder
indrukwekkend bij dit paard is dat niets gedwongen of mechanisch werkt. Dat is het resultaat van een
systematische opleiding”. Zonder twijfel: Total Hope OLD heeft het talent voor de hoogste verzameling van zijn
ouders geërfd. En dat zijn niet de minste: Totilas en Weihegold. Bij zijn overwinning in de Burg-Pokal sprak
commentator Christoph Hess van een ware openbaring: “verzamelingspotentieel pur sang – zevenjarig! Dit
paard heeft een aura, een uitstraling, men ziet eveneens al de mogelijke toekomst van deze hoop Total Hope.
Een juweel, zoals het niet beter gaat, die ongelofelijk goed gepresenteerd is”. Daarvoor had de Zweedse
keuringskampioen en dressuurpaardenkampioen onder Isabel Freese de bronzen medialle veroverd tijdens de
wereldkampioenschappen voor 7-jarige dressuurpaarden.
De eerste zonen van Total Hope OLD zijn inmiddels gekeurd. Furstepoppel was vijfjarig deelnemer bij het WKdressuurpaarden in Verden. Total Target, reeds succesvol onderweg op het internationale toneel, geen als een
van de veilingtoppers over de P.S.I.-veiling. Het hengstveulen Total Amour was met 25.500 Euro de absolute
highlight van de DSP-Online veiling. Total Hope: Totilas keer Weihegold!
Total Hope is goedgekeurd voor Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en Zuid-Duitse
Verbanden
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Dekgeld: € 1.800,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden

Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends

WFFS-status: negatief

More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/total-hope/
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