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Obsession B * Brown Boy * Fantastique * African Drum XX
4 Jaar - sold

Fares stamt af van Obsession B en Orchidee (Brown Boy * Fantastique * African Drum XX). Hij meet 1,65, een echt
sporttype met veel gang en een fijne sprong. We verkochten hem in 2008 en hoorden dat hij ondertussen in Engeland
terecht is gekomen. Daar is hij in training geweest bij Panama sport horses en hij zou het heel goed gedaan hebben..
Daarna waren we het spoor kwijt. Hij is ondertussen terug in ons land en wordt verder opgeleid voor de sport.

Vader Obsession B stamt af van de internationale springhengst Karioka de Follee, die momenteel onder Mc Clain Ward
in het amerikaanse circuit het mooie weer maakt. Voordien was Karioka succesvol onder Phillipe Lejeune. De moeder
(Florquina) van Obssesion B heeft een droomafstamming: Quidam de Revel uit Night and Day XX. Uit dezelfde stam
komt Primo des Bruyeres, de vader van olympisch kampioen Jus de Pomme. Uit deze stam komen ook de hengsten
Robin des Bruyeres en Johny Boy II. Obsession B was onder andere winnaar van de cyclus voor zesjarige paarden en
derde in de grote prijs van Wisbecq. Hij leverde uit zijn eerste jaargang de winnaar van het vrijspringen in Tienen.

Moeder Orchidee stamt af van Bown Boy, de eerste Lucky Boy XX - zoon die gekeurd werd in België, en waarschijnlijk
ook de beste. Na de dood van Tomura, die er onder andere een vierde plaats in de wereldbeker van Mechelen mee
haalde, kwam de hengst bij Albert Voorn terecht. Onder Albert Voorn haalde de hengst verschillende
internationale resultaten. Grootmoeder Liana is de volle zus van Fideel, een paard dat grote prijzen liep onder Guido
Bruyninckx. Orchidee liep zeer verdienstelijk in het vierjarigencircuit van het Azelhof waarna ze, wegens studies, enkel
recreatief werd bereden en in de fokkerij werd ingezet.

Fares als veulen (2 dagen oud)

Obsession B
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