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D’OBSESSION A 

D’Obsession A, gefokt door Ad en Yvonne Ackermans uit Heerewaarden. D’Obsession is een zoon van 
Glock’s Dream Boy keur, jaren een vaste waarde in TeamNL met Hans Peter Minderhoud. Bij het 
NRPS werd dit jaar zijn zoon Mercurius ACM (mv. Gribaldi) verrichtingskampioen en slaagde zijn zoon 
Dream Up (mv. Uphill) met mooie cijfers. Dream boy stamt van de stempelhengst Vivaldi pref. Op de 
wereldranglijst staat Vivaldi op plaats 10 direct gevolgd door zijn zoon Vitalis (mv D-Day) op plaats 
11. Verder in de vaderlijn van D’Obsession vinden we de Krack C-zoon United (Lichte tour dressuur) 
en Lancet, het Grand Prix paard van Imke Schellekens-Bartels, met als hoogtepunt een elfde plaats 
op de Olympische Spelen in Athene. 
Opvallend in de moederlijn is dat zowel moeder Daiquiri A (Z2 dressuur) als grootmoeder Peru (Z2 
dressuur) en Kibah B (1.20 springen) in de sport zijn uitgebracht. Peru bracht daarbij vijf 
nakomelingen die in de dressuur op Z- en Lichte Tour niveau presteerden. Daiquiri A is ook de 
moeder van Habana Libre A (v. Zizi Top), het zeer succesvolle Grand Prix dressuurpaard van Morgan 
Barbançon. 
 

 
Vader: Dream Boy keur (v. Vivaldi preferent) Grand Prix dressuur 
Glock’s Dream Boy keur was jaren een vaste waarde in TeamNL met Hans Peter Minderhoud. Bij het 
NRPS heeft hij inmiddels drie goedgekeurde zonen. Dream Boy stamt van de stempelhengst Vivaldi 
pref. Op de wereldranglijst staat Vivaldi op plaats 10, direct gevolgd door zijn zoon Vitalis (mv D-Day) 
op plaats 11. Tevens voert hij het gewaardeerde bloed van de Grand Prix hengst Ferro. 
MV: United (v. Krack C) BWP_Ambassadeur PSG/Inter I dressuur 
United geeft actieve, werkwillige paarden met een mooi front en veel voorbeengebruik. In de 
moederlijn zien we United graag terug. Via de vaderlijn bewijst United zich in de fokkerij via zijn zoon 
Bordeaux keur en de kleinzonen Ferdeaux, Le Formidable en Livius. 
MMV: Lancet keur (v. Wenzel I) Grand Prix dressuur 
Lancet voert het vrije bloed van de Hannoveraanse merrielijn Eckernförde II. Hij is de vader van een 
tiental Grand Prix dressuurpaarden. Lancet bracht zeer werkwillige, enigszins sensibele paarden met 
een goed exterieur. 
 

Moeder: Daiquiri A elite pref sport-(drs) PROK D-OC (2008, v. United) Z2 dressuur 
Daiquiri A stamt uit fokfamilie 1763 die in de directe moederlijn van betekenis is in de 
dressuurpaarden fokkerij. Daiquiri A bracht vijf nakomelingen. Naast deze hengst o.a. Habana Libre A 
(v. Zizi Top), het zeer succesvolle Grand Prix dressuurpaard van Morgan Barbançon en de 6-jarige 
elite merrie Mojito A (v. Schwarzgold), M1-dressuur. 
MM: Peru elite prestatie sport-(drs) PROK (1997, v. Lancet) Z2 dressuur 
Bracht zeven nakomelingen waaronder twee elite merries en twee Z1-dressuurpaarden, twee Z2- 
dressuurpaarden en ook van United de ruin Artouch A, Lichte tour dressuur. 
MMM: Kiba B prestatie-fok (1992, v. Glendale) 1.20 springen 
Kiba B bracht tien nakomelingen, met twee elite merries en drie nakomelingen op 1.20-1.35m 
springen niveau.  
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