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HARVEY’S DRAM OF GOLD 
 
Uit de NRPS merrielijn Fabiola (1977, v. Rushmere’s Gameel xAA). Uit deze merrielijn zien we dat de 
combinatie met Duitse rijpony’s zeer goede dressuurpony’s brengt. Terwijl de combinatie met NRPS 
hengsten zich begint te bewijzen in o.a. de springsport. Bijvoorbeeld de ruin Finn (2016, v. Fergie) die 
furore maakt in de springsport. 

 

Vader: Hesselteich´s Golden Dream (2001, v. Donnerblitz) heeft in Duitsland 31 ggk zonen en bij het 
NRPS His Royal Badness DK. Via de in Duitsland ggk hengst Golden Rock de bij het NRPS ggk Goldstar 
du Bois, beide NRPS hengsten lopen op hoog niveau in de dressuursport. HeT Golden Dream liep zelf 
op klasse L dressuur niveau in Duitsland. 
MV: Don Cremello du Bois prestatie-sport keur prestatie-fok (2007, v. Der Harlekin B) Z2 dressuur                         
bracht o.a. de ggk hengsten Don Bosco du Bois en Damon du Bois. Zijn dochter Dream Girl is de 
moeder van de allround ggk kampioenshengst 2022 Wonderboy FN. Dochter Devill´s Kiss Naoni loopt 
internationaal dressuur (EK). Zijn moeder is de prestatie fok en sport merrie Golden Isha du Bois 
(NRPS merrielijn Violetta) 
MMV: Drug ox (1985, v. Prizrak ox), Drug ox was in 1990 Europees kampioen van de Arabisch 
volbloedhengsten en werd in 1990 en 1991 beschouwd als het beste Arabische renpaard van Europa. 
Hij is daarmee het enige Arabische paard dat zowel in de keuringsring als op de renbaan Europees 
kampioen werd. In 1993 en 1994 was Drug ox de voornaamste hengst op de stoeterij in Tersk. Later 
is hij naar de Kossack stoeterij in Nederland gegaan. Bij het NRPS bracht hij de ggk rijpaardhengst 
Don Diego. In 2000 werd Drug ox op 15 jarige leeftijd door Robbie den Hartog aan de Emiraten 
verkocht, alwaar hij op 31 jarige leeftijd overleed! Zijn moeder Karinka ox (1974) is de moeder van de 
ggk hengsten Drug ox, Kosmonaut ox , zijn volle broer Karnaval ox en Kingsize ox. Karnaval ox is de 
vader van de ggk NRPS hengst Kierow van Klaverborch.                                                      

 

Moeder: Belicia voorlopig keur -  2015 - NRPS 
Zoon Durello (2019, v. Diamond Touch) werd in 2022 voor veel geld verkocht tijdens de Elite 
Dressage Sales in Duitsland. Begin 2023 werd Harvey´s Dream of Gold al ggk en geprimeerd bij de 
Rheinlandse ponyhengstenkeuring. 
MM: Alicia keur preferent  - 1993 – NRPS 
Moeder van o.a. Shakira (2002, v. Scapino BB ox) Z2 dressuur en Fabrizio (2010, v. First Stayerhof’s 
Ramzi H) Z1 dressuur.  
MMM: Mufaya  - 1989 -  NRPS 
Moeder van o.a. Khadin (1994, v. Karnaval ox) M1 dressuur en Alicia keur preferent L2+ 11 dressuur. 
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