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Welkom bij deze nieuwe editie van het Mansolein E-

Magazine. Het is een zeer drukke tijd voor Stal 

Mansolein. Met de geboortes het insemineerseizoen en 

nog veel meer. Met de verkoop van paarden doen we het 

even rustig aan. De paarden worden in alle rust verder  

doorgetraind. Er is veel nieuws te melden over paarden 

die de afgelopen jaren verkocht zijn. Deze editie van het 

Mansoleins E-Magazine staat dan ook in het teken van 

verkochte Mansolein paarden! 

 Ik hoop dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan het 

lezen en bekijken van deze uitgave. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben mail ons dan gerust! 

Het Mansolein Team 

Colofon 

Dit Mansolein s E-Magaine is een gratis publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 

Alle teksten en vormgeving vallen onder copyright van Mansolein. U bent helemaal vrij in het 

doorsturen van dit E-zine naar anderen, maar alleen in zijn geheel. Als u stukken er uit wilt gebruiken, 

foto’s of tekst, mag dat alleen na schriftelijke toestemming van Mansolein Haras Frankrijk. 

Uw reacties en vragen zijn altijd welkom op info@mansolein.com. Hier kunt u ook vragen om 

toegevoegd te worden aan de mailinglist. Ook op www.mansolein.com kunt zich aan- (en af-) melden. 

mailto:info@mansolein.com


 

De Franse dressuur-Grand-Prix ruiter Jean Vesin kocht in mei 2011 de toen vierjarige hengst 

Larimar Mansolein . Jean heeft ons al meermalen complimenten gemaakt over de grote 

kwaliteit van onze paarden, de bijzondere bloedlijnen en de service van ons bedrijf. Daarom 

kwam hij afgelopen voorjaar opnieuw bij ons langs om naar jonge paarden te kijken.  

Zijn oog viel op de zwarte, bijna 3 jarige hengst Evander Mansolein. Een driekwart broer van 

Larimar Mansolein. Ook al heeft Evander een beperkte stokmaat, in beweging maakt hij zich 

groot, loopt steeds weer met de schoft omhoog en beweegt met veel swung, elasticiteit en 

kracht. Jean was meteen onder de indruk van Evander Mansolein. Na verschillende 

gesprekken bood hij ons aan Evander Mansolein in training te nemen. Hij is nog onbeleerd 

uiteraard, maar Jean gaat rustig met hem aan de gang. Hij heeft veel vertrouwen in de 

kwaliteit van de zwarte hengst en wil graag tijd met hem doorbrengen. 

 We kwamen al snel tot een overeenstemming. Kort daarna werd Evander Mansolein 

röntgenologisch goedgekeurd en kon zijn vertrek geregeld worden. Op woensdag 20 juni was 

het zover. Jean kwam met de trailer om Evander op te halen. Hij liep er braaf in en na wat 

gespannen momenten vlak na het wegrijden (1 gebroken halster, 1 gebroken halstertouw)  



kwam Evander tot rust en verliep de 4,5 uur 

durende reis verder zonder problemen.Bij 

aankomst  kwam hij braaf van de trailer af om 

vervolgens met veel interesse en nieuwsgierigheid 

zijn nieuwe plek te verkennen. Als hij wat 

gewend is aan zijn veranderde omstandigheden,  

zal Jean hem rustig aan gaan longeren en hem de 

komende weken  zadelmak maken.  

In augustus gaan Renée en Larisse bij hem op 

bezoek en maken dan foto's en video's voor het 

volgende E-zine. 

De overeenkomst loopt tot eind oktober van dit 

jaar, wat er daarna zal gebeuren met Evander 

Mansolein weten we nog niet. Eerst maar eens 

zien hoe hij het bij Jean doet de komende 

maanden. Aan het talent en de instelling van 

Evander Mansolein zal het niet liggen, hij gaat 

vast een mooie toekomst in de dressuursport 

tegemoet! 



 



 

 

Chakra Mansolein en haar eigenaresse Marja Smit hebben het 

maar druk. Vanaf  najaar 2011 is  Marja meer  actief geworden 

in het trainen en uitbrengen van Chakra Mansolein. Zo reed ze 

de eerste jumpcross die gehouden werd in Nederland. Die,  

ondanks de geringe springervaring van zowel Marja als Chakra 

Mansolein, goed werd uitgereden.  

Sinds enkele maanden 

is Christel Deugd,  

eigenaresse van de 

helaas te vroeg 

gestorven Adonis 

Mansolein, actief gaan trainen met Chakra Mansolein 

in samenwerking met Marja. Enkele weken geleden 

was de eerste officiële dressuurcompetitie een feit. 

Meteen werd er in de L-1 gestart en niet zonder succes. 

Een gedeelde tweede plaats was het resultaat.  

 

 

 

 

Op 7 juli zal Chakra Mansolein vervolgens 

haar debuut maken op de provinciale keuring 

van het NRPS. Ook zal ze de zadelrubriek 

van de NRPS keuring lopen, om de volgende 

dag deel te nemen aan een nieuw concours op 

L-1 niveau. 

 

Chakra lijkt van alle markten thuis, want niet alleen doet 

ze haar werk met een goede inzet en veel plezier, de 

jonge zwarte merrie laat ook  zien fantastisch te kunnen 

springen en aanleg te hebben voor de dressuur. Dus wat 

nou gespecialiseerde fokkerij...?  



 

Chakra Mansolein vindt alles leuk, net als haar 

eigenaresse Marja. Haar dochter Natalie reed 

overigens enkele weken geleden nog een 

crosstraining met Chakra. Ook dit ging erg goed. 

Over een surfplank springen, door de waterbak heen 

en nog veel meer uitdagende dingen. 

Leuk om op de hoogte te blijven van alle activiteiten 

en ontwikkelingen! 

 



 



 

In de nacht van zaterdag 9 juni op zondag 10 juni is onze 

zwarte parel , de merrie Wendela-A bevallen van een 

gezond, sierlijk merrieveulen. Een merrieveulen met luxe en 

een mooie zwarte vacht. De bevalling verliep snel en 

makkelijk. Het veulen stond binnen het uur en vond, nadat 

ze een flesvoeding had gekregen, zelf de uier. Wendela was 

zichtbaar moe, want hoewel het veulen bijna twee weken te 

vroeg werd geboren, was Wendela haar hele dracht door 

behoorlijk zwaar van dit veulen. 

Het zwarte merrieveulen heeft de naam Cristal Mansolein 

gekregen. Ze wordt ingeschreven bij het Selle Francais 

stamboek en dit jaar was het het jaar van de C.  

We vonden Cristal Mansolein een mooie en toepasselijke 

naam voor dit bijzonder veulentje, als een kristal wat 

schittert in het licht. En een leuke bijkomstigheid is de 

betekenis van de naam van haar één jaar oudere zusje Gem 

Mansolein ( = engels voor edelsteen, juweel) die vorig jaar 

werd verkocht naar Bretagne, Frankrijk.  

De vader van Cristal Mansolein is de Franse springhengst 

Kaloubet D'Tourelle, een zoon van Galoubet A maal If de 

Merze. Het veulen van Wendela heeft iets speciaals, iets wat 

we een tijd niet meer hebben gezien. Er straalt een luxe 

elegantie en pure schoonheid vanaf die zeldzaam is. Na lang 

nadenken over alle veulens die bij ons geboren zijn kan ik 

maar op twee andere veulens komen die ook deze speciale 

en uitzonderlijke schoonheid hadden. De eerste was Adonis 

Mansolein, zoon van Royal Dance uit Mevonia van Balzflug 

x Pretendent. Deze helaas veel te vroeg overleden ruin was 

een groot dressuur talent. Zijn uitstraling en fijne luxe hoofd 

komt sterk overeen met die van Cristal Mansolein. Het 

andere veulen wat veel gelijkenis toont is Hera Mansolein Z, 

dochter van Haarlem uit Carmen-Ikaria Z van Centauer Z x Daimler. Ook zij heeft dezelfde 

luxe en schoonheid als Cristal Mansolein. En ook Hera Mansolein Z is een bijzonder talentvol 

paard met een gouden toekomst voor de boeg. Een paard met dat beetje extra die uitblinkt in 

alles wat ze doet. 

Niet alleen het exterieur en het mooie fijne hoofdje maakt van Cristal Mansolein een 

bijzondere verschijning. Haar uitstraling, nieuwsgierigheid, haar souplesse en open instelling 

maken haar opvallend. Ik denk dat bijna elke fokker dit gevoel wel eens heeft bij een veulen 

die bij hem/ haar op stal geboren wordt. Bij de eerste aanblik weet je het gewoon, dit is een 

uitzonderlijk en bijzonder veulen! 



 

Ik heb slechts een paar keer springles gehad in het verleden. In theorie weet ik best het een en 

ander, maar de praktijk, samen met mijn handicap en een jong onervaren paard, is toch heel 

wat anders! Daarom vond ik het tijd worden voor wat hulp. Ik belde met de scout, handelaar 

en springruiter Eric Laurent. Hij rijdt al meer dan 40 jaar actief op concoursen en heeft  

diverse internationale en nationale springruiters aan goede paarden geholpen. Gelukkig wilde 

hij me komen helpen met Hera Mansolein Z. 

Op de dag van de afgesproken les regende het hard, we waren dan ook bang dat we moesten 

afmelden,  want de buitenbak stond aardig blank. Maar kort na aankomst van Eric klaarde het 

even op en besloten we toch door te gaan met de les. 

Eric begeleidde me goed en gaf me bruikbare tips om Hera ervaring en vertrouwen op te laten 

doen. Omdat ik met mijn slechte been niet kan zitten op een springzadel, of met korte beugels 

kan rijden, moest ik het doen met lange beugels en een veelzijdigheidszadel. Niet erg handig 

als je paard zo nu en dan flinke wappers over de sprong maakt, maar ik ben blijven zitten, ook 

al moest Hera Mansolein Z me daar af en toe bij helpen! 

 

We zijn de afgelopen twee weken actief bezig geweest met het advies van Eric, en het gaat 

erg goed. Hera Mansolein Z loopt meer op eigen benen naar de sprong toe, trekt er sterker op 

aan en wordt constanter in haar techniek. Ik spring niet veel hoger dan 80 cm. want dat is wel 

zo'n beetje de max met van die lange beugels, maar op deze manier kan ik Hera toch meer 

ervaring op laten doen. Een geslaagde les. Zodra we er aan toe zijn vragen we Eric weer om te 

komen helpen. 



 



 

De inmiddels ruim driejarige ruin Elixer Mansolein is net zadelmak. Zijn eigenaresse Sanne 

heeft hem, samen met de pensionhouder voorzichtig aan het zadel laten wennen. Ze hebben 

hem ruim de tijd  gegeven en niet zonder resultaat, want Elixer Mansolein heeft geen stap 

verkeerd gezet. 

 Omdat hij van de winter al veel hengst werd, werd wel besloten hem afgelopen voorjaar te 

laten ruinen. De ingreep verliep voorspoedig en inmiddels is Sanne dus met hem aan het 

werk. Ze doen het nog steeds rustig aan want Elixer is natuurlijk nog erg jong en omdat hij zo 

groot is, heeft hij extra tijd nodig om rustig uit te kunnen groeien. 

In februari van dit jaar zijn Renée en Larisse op bezoek geweest bij de familie van der 

Heijden en Elixer Mansolein. Het was een warm welkom! We hebben lang zitten bijpraten en 

zijn uiteraard bij Elixer op stal geweest. Wat een paard is hij geworden. Toen nog hengst en 

beslist brutaal, maar wat een prachtig en imposant paard ! De pensioneigenaar, vroeger 

fanatiek springruiter, was meteen bij de eerste kennismaking met Elixer helemaal weg van 

hem. Wat een machtig en vooral talentvol paard zo zei hij! En met een gouden karakter. 

Hij vroeg ook of we geen spijt hadden van de verkoop nu we zagen hoe mooi Elixer aan het 

uitgroeien was, het antwoord was simpel en snel; nee we hebben daar geen spijt van.  



We wisten precies wat voor kwaliteitsvol paard we 

verkochten en dit is wat wij doen! De paarden die wij 

fokken zijn uiteindelijk bedoelld om een andere plek te 

krijgen bij mensen die er met veel passie en plezier 

mee kunnen werken en presteren. De combinatie van 

het door ons gefokte paard met de nieuwe eigenaar 

moet perfect zijn anders verkopen we niet. En als die 

match dan is gevonden en je ziet later het resultaat 

terug is dat puur genieten elke keer weer! 

 

De familie en de pensionhouder 

vonden het ook bijzonder dat we 

de moeite namen om langs te 

komen en naar Elixer te komen 

kijken. Dat vinden we leuk was 

het antwoord. We willen graag 

zien waar ons paarden terecht 

komen en willen graag op de 

hoogte blijven van de 

vorderingen. 

 

Nadat we Elixer  Mansolein      

(" Ice" genoemd door zijn 

eigenaresse Sanne)  aan de longe 

in de binnenbak hadden gezien was het tijd om nog even wat te drinken en na te praten. We 

hebben er een goed gevoel aan over gehouden en weten zeker dat Sanne en Elixer Mansolein 

een bijzonder goede combinatie gaan vormen. We blijven ze graag volgen!   



 

In mei van dit jaar is er een nieuwe aanwinst gekomen voor onze stal. Namelijk de shetland/ 

welsh kruising  Mansolein’s Pip.. Oma Renée en moeder Larisse vonden het de hoogste tijd 

worden voor een eigen pony voor Elinne. De zoektocht begon. Op het lijstje stond: Géén 

driejarige en Géén schimmeltje. We wilden het liefst een iets oudere en ervaren pony die goed 

gewend was met kleine kinderen. 

Na een aantal weken zoeken kregen we een tip van een leuk ruintje wat te koop stond. We 

gingen kijken. Elinne met haar rijbroekje aan voor een proef ritje en met het westernzadeltje 

wat oma tijdens de hengstenkeuring van het KWPN in februari 2012 al had gekocht, gingen 

we naar de pony kijken. 

Het was liefde op het eerste gezicht toen we klein Pip zagen staan. Tja wat maakt het dan nog 

uit dat het een driejarige en een schimmeltje is....??? Hij was braaf en super attent naar zijn 

nieuwe kleine amazone Elinne. Nu is hij al enkele weken bij ons op stal en hij is alles en meer 

van wat we gehoopt hadden. Iedereen die hem ziet is meteen fan van hem, en terecht. Ster 

allures heeft hij gelukkig niet, Pipje blijft met zijn voetjes op de grond, waar hij hoort! 

Je weet natuurlijk maar nooit hoe het gaat, en aangezien Pip nog geen paspoort had moesten 

we hem toch ergens inschrijven. Dus dan maar gelijk bij het Franse stamboek Haras 

Nationaux, wie weet als Elinne iets ouder is dan kan ze meteen wedstrijdjes met Mansolein’s 

Pip gaan rijden!  



 



 

Mevonia en Isis maken het goed 

Afgelopen week hebben we contact gehad met de Belgische meneer die Mevonia en Isis bij 

ons heeft gekocht in de winter van 2011. We wilden graag weten hoe het met ze ging. En met 

het antwoord zijn we blij! Mevonina is drachtig geworden van de SBS gekeurde Verdi hengst 

Caspar. Ze verwacht eind maart 2013 haar veulen. Isis wilde helaas niet meer drachtig worden 

en dus blijft ze gewoon als gezelschapspaard voor Mevonia op de wei staan. Beide merries 

staan het hele jaar buiten en hebben een grote schuilstal waar ze droog kunnen staan en 

bijgevoerd worden. De eigenaar is blij met de merries en verheugd zich op het veulen van 

Mevonia volgend jaar! 

 

Luna Mansolein wordt zadelmak gemaakt 

De nu vijfjarige merrie Luna Mansolein is half juni 

vertrokken naar een stal in  Vesoul, om daar zadelmak 

gemaakt te worden. De dochter van Isis en Bazra van Wehl 

was er aan toe om onder het zadel te komen. Vorig jaar deed 

ze alleen wat werk aan de longe, maar nu werd het tijd om 

door te gaan. De sensibele, zeer snel reagerende  merrie is 

het afgelopen jaar goed gegroeid en heeft inmiddels een 

stokmaat van 1.60 mtr. Ze is een ontzettend lieve merrie die 

altijd luid hinnikend naar je toe komt op het land.   

Na slechts één keer oefenen met trailerladen was het 

zover. Christophe Baret kwam langs met een 

tweepaardstrailer om haar op te halen. Ze liet zich binnen 

een minuut makkelijk en braaf laden. Net toen ze op de 

trailer stond, landde er een dikke daas op haar kont en 

daar moest ze wel even flink van bokken, maar de reis 

verliep verder zonder problemen. Eenmaal aangekomen 

in Vesoul, een reis van zo'n 55 min. 45 km. ten zuiden 

van ons, was Luna best wat onder de indruk van alle 

drukte  en lawaai op stal, de los rennende honden, 

kinderen en alle vreemde paarden. Eén van de honden 

daar kreeg dan ook gelijk een flinke schop. 

Inmiddels zijn er vorderingen gemaakt met het zadelmak 

maken van Luna M.. Het is een sensibele,watervlugge 

merrie die wat extra tijd nodig heeft, maar dat komt 

zeker goed. Zodra het zover is zullen we foto's plaatsen 

van Luna Mansolein onder het zadel. 



Vivre Mansolein Z 

De nu driejarige Zangersheide hengst Vivre Mansolein Z staat inmiddels in een nieuwe groep. 

Na het vertrek van Evander Mansolein kwam hij alleen te staan en dat is natuurlijk niet goed 

voor een jong paard. Daarom werd hij ingeschaard bij de andere hengsten/ en ruinengroep, 

namelijk die van de 2 tweejarige hengsten Fedor Mansolein en Atlantis Mansolein Z, de 

driejarige Eycatcher en de 2 vierjarige ruinen Dylan Mansolein en Delios.  

Vivre Mansolein Z is een zeer royale en imposante hengst om te zien. Eycatcher, Delios en 

Dylan Mansolein kende hij al goed, maar de twee andere jonge hengsten nog niet. We hadden 

geen van allen verwacht dat de jongere Atlantis , die anders bescheiden  op de achtergrond 

blijft, zo dominant naar voren zou komen, maar toch was dat nou precies wat er wel 

gebeurde! Ook Vivre Mansolein Z leek enigsinds verbaasd dat de kleine Atlantis Mansolein Z 

zo imponerend op hem afkwam en hem  de baas leek te worden ook! Na veel gebrul, gebijt en 

gespeel kwam de rust terug in de kleine kudde van zes. Vivre Mansolein Z heeft goede 

vrienden gemaakt en lijkt zijn draai gevonden te hebben. Binnenkort zal ook hij, net als Luna 

Mansolein naar Vesoul vertrekken om beleerd te worden. Maar tot die tijd kan hij nog even 

lekker spelen en een vrije hengst zijn! 

 

Charisto Mansolein hoog in 

sportrankings Zweden  

 Charisto Mansolein (v. Carland uit Joyce F van 

Cocky Dundas xx) doet het uitstekend in de 

Zweedse springsport. Onlangs werden de nieuwe 

springrankings gepubliceerd. In de ranking van het 

1m10 staan Charisto Mansolein en Sara Friis nu 

geklasseerd op een 3de plaats van Zuid-Oost 

Zweden. Op de ranking van heel Zweden staan ze 

nu op de 9de plaats! Door deze hoge klassering 

hopen ze deze zomer mee te kunnen rijden in de 

Zweedse kampioenschappen op 1m10 niveau. 

Inmiddels is de combinatie al enkele keren 

voorzichtig in het 1m20 gestart. Ook in deze klasse 

gaat het erg goed, maar Sara wil rustig aan doen 

met Charisto Mansolein. Hij wordt getipt als één 

van de betere paarden van Zweden, en dat blijkt 

ook zeker te kloppen gezien de prachtige 

klassering op de rankings! 

De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. 



Wishfull Thinking teruggetrokken uit de verkoop 

 Na lang twijfelen en overwegen hebben we 

besloten Wishfull Thinking, roepnaam Sterre, 

terug te trekken uit de verkoop. Larisse en Sterre 

vormen een bijzonder mooie combinatie. Elke 

keer dat ze samen aan het werk zijn spettert het 

plezier er vanaf. Ze maken telkens progressie, het 

gaat zelfs zo goed dat Sterre in slechts twee weken 

van alleen goed zadelmak naar bijna M dressuur 

klaar gereden kon worden. Sterre is nu 8,5 jaar 

maar heeft eigenlijk nooit gewerkt . Nu Larisse het 

werk met de jonge paarden en dus ook met Sterre 

actief heeft kunnen oppakken, werd al snel 

duidelijk dat deze combinatie voor elkaar gemaakt is. Sterre is een bijzondere merrie die altijd 

met ontzettend veel inzet haar werk doet. Iedereen kan er op wegrijden, maar het verschil in 

het plaatje is duidelijk zichtbaar. Sterre wil voor iedereen werken, maar het is ook een 

sensitieve merrie die pas echt bijzonder gaat lopen als de ruiter die erop zit blij is en een klik 

met haar heeft. 

 En die klik is er zeker met Larisse. 

Larisse heeft altijd een  voorkeur gehad voor hete en moeilijke paarden, maar kon na haar 

ongeluk juist met deze paarden niet meer werken. Sterre zit er precies tussenin. Ze kan heel 

heet zijn, maar is en blijft altijd werkwillig en braaf. Kortom, haar karakter en inzet is precies 

waar Larisse zoveel van houdt en dat maakt dat deze combinatie zo'n bijzonder gouden randje 

heeft. Larisse is dolgelukkig met het besluit om Sterre voorlopig niet te verkopen en kijkt uit 

naar de komende tijd waarin ze verder kan werken met Sterre en straks hun eerst wedstrijd in 

Frankrijk kan starten. 

 

Cadans Mansolein verkocht naar 

Mallorca Spanje 

Onlangs kregen wij het nieuws dat Cadans 

Mansolein verkocht is naar Mallorca in 

Spanje. Hij zal daar ingezet worden voor de 

sport om om lekker buiten te kunnen rijden. 

Cadans Mansolein was International 

succesvol in het 1.30 mtr en liet altijd zien 

over veel vermogen te beschikken. We hopen 

binnenkort in contact te kunnen komen met 

de neiuwe eigenaresse en meer informatie 

over hem te kunnen delen met jullie! 



Maansteen 

 
 

Maansteen kan in alle (pastelachtige) zachte kleuren voorkomen en 
heeft een mooie opaalachtige glans. Het is een soort veldspaat 
(Orthoklaas = rechtbrekend) dus een steen van de aardoppervlakte 
en de daarbij horende veranderingen en transformaties. Het is op 
zich een zeer algemene steen, maar de mooie, vooral de 
blauwachtige, komen voornamelijk uit kleine gebiedjes in India en Sri 
Lanka.  
 
 

 
Paard 

 
Paarden die doorlopend dezelfde bewegingen maken, zoals weven, 
hoofd op en neer, voetschrapen, kribbenbijten, kunnen met 
Maansteen geholpen worden. Natuurlijk moet ook de omgeving 
veranderen en moeten er nieuwe stimulansen worden aangeboden. 
Maansteen helpt deze dieren te veranderen, rust te vinden en 
opnieuw om zich heen te kijken. Deze paarden lijken veelal een 
achterlijf te hebben wat loshangt van het voorlijf: er is te weinig 
coördinatie. Maansteen helpt deze verbinding te herstellen. De betere 
doorstroming die dat tot gevolg heeft is vooral merkbaar in de 
verbetering van het afweersysteem. De hoeven worden taaier en 
minder brokkelig. De staart komt wat hoger. Voor het eerst kunnen 
deze paarden je werkelijk aankijken en op een haast telepathische 
manier op je gaan reageren. Voor de menspartner is het van groot 
belang ‘uit het hoofd’ te gaan en zich echt met het eigen 
onderlichaam en ledematen te verbinden. Daardoor ontstaat er voor 
het paard  een nieuwe krachtige mogelijkheid tot spiegelen. 
 
Bloesemremedies voor de mens: Gentian (Gentiaan), Gorse 
(Gaspeldoorn), Hornbeam (Haagbeuk), Larch (Lariks) en Willow 
(Wilg). 
Deze bloesems helpen om wrok, verdriet en pijn uit het verleden los 
te laten. Terug komen naar zichzelf in alle eenvoud. Op die manier 
kan er nieuwe levenslust, tevredenheid en harmonie met het leven 
ontstaan. 
 
 

 
Mens 
 

Voor de mens is de Maansteen een goede hulp om de veranderingen 
die op het levenspad komen te verinnerlijken. Het vrouwelijke, dus 
veranderlijke, krijgt meer balans. Dat uit zich in een betere werking 
van de endocriene klieren en vooral in de vrouwelijke organen. Er 
ontstaat rust in het ritme. De bloedsuikerspiegel komt in balans. 



Hierdoor ontstaat een levenshouding die rust en tevredenheid 
uitstraalt. Hindernissen worden minder als zodanig ervaren en lastige 
situaties, in dit geval met het paard, leiden minder tot stress en 
kunnen meer met humor opgelost worden. Er komt ruimte voor 
plezier. Het paard zal dit graag gaan spiegelen. 
 
Bloesemremedies voor het paard: Cherry Plum (Kerspruim), Chicory 
(Cichorei), Honeysuckle (Kamperfoelie) en Walnut (Walnoot). 
Deze bloesems helpen om weer te gaan spelen, te genieten en 
impulsief te zijn. Het paard wordt opener, vrolijker, kan weer genieten 
van het leven en zoekt spontaan en blij contact met anderen. 

 



Oak/Eik  

 
 

Algemeen bekende boom van de bossen in onze noordelijke streken. 
De vrijstaande eik kan vol en breed uitgroeien. De bladeren hebben 
korte stelen en zijn ovaal met bochtige rand. De mannelijke lange 
gele katjes, samen met de vrouwelijke, aan een gemeenschappelijke 
steel, bloeien in mei.  
 
 

 
Paard  
 

Het Oak-paard is krachtig en evenwichtig, het is de onbetwiste leider 
van de kudde.  
Hij is goed bespierd, heeft verhoudingsgewijs grote voeten en straalt 
een onvermoeibare moed uit. Dit dier kan eindeloos doorgaan en 
kent daarin geen lichamelijke grenzen, waardoor hij zichzelf 
ongemerkt schade kan berokkenen. 
 
Dit paard hoeft geen dominant gedrag te vertonen om het leiderschap 
te verkrijgen in de groep, hij ís de leider. De andere dieren voelen 
zich veilig bij hem en sluiten zich graag bij hem aan. Dit paard is 
doorlopend in de weer voor zijn groep. Ook voor de mens zet hij zich 
graag en vol energie in. Maar het respect moet wel eerst verworven 
worden door rust, kracht en een open en rechtvaardige houding. 
 
In zijn tomeloze energie verliest dit paard zijn grenzen uit het oog. Dat 
kan oververmoeidheid tot gevolg hebben met blessures als resultaat. 
Als zijn partner hem ongewild overvraagt, zal dit paard niet snel 
aangeven dat het hem te veel is.  
Hierdoor is het mogelijk dat er blessures ontstaan die, door niet 
herkend te worden, uit kunnen groeien tot chronische aandoeningen. 
Dit sterke paard zal daarom, het lijkt paradoxaal, tegen zich zelf 
beschermd moeten worden. De Oak bloesem-remedie helpt hem zijn 
verantwoordelijkheden wat minder zwaar te nemen en wat eerder 
rustiger aan te doen. De energie zal zich dan sneller kunnen 
herstellen. De mens kan dit helpen door spiegelend minder te vragen. 
De stenen die daarbij kunnen helpen zijn Toermalijnkwarts om meer 
met de stroom mee te leren gaan en Sodaliet om minder afhankelijk 
te worden van invloeden van buiten af en het paard meer zichzelf 
daarin te kunnen laten zijn. En ten slotte: Rozenkwarts om te leren 
ervaren dat er genoten kan worden van de kleine en zachte dingen 
van het leven en dat het niet allemaal groot en imposant hoeft te zijn.  
 
 

 

 
 



Mens  
 

Het plichtsbesef wordt minder zwaar ervaren en de depressieve 
vermoeidheid die ontstaat bij het overschrijden van de eigen grenzen, 
kan hiermee voorkomen worden. De eisen die gesteld worden 
kunnen realistischer en met mededogen vorm krijgen. Voor het paard 
kan Onyx een goede steun zijn om de ik-krachten tegenover de mens 
te ontwikkelen en te versterken. Sardonyx kan hem minder 
afhankelijk maken van de goedkeuring van de mens en Jade kan 
dienst doen zich minder snel in conflict met zijn partner te voelen en 
daarvoor zachtheid in de plaats kan ervaren. Deze spiegelingen 

helpen de mens zich milder en 
met meer mededogen naar het 
paard op te stellen.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het is een onderwerp waar ik het in het verleden al in meerdere of mindere mate over heb 

gehad, maar wat altijd actueel blijft. In het laatste nummer van In de Strengen stonden 

artikelen over Florencio en over de nieuwe leden van de KWPN  hengstenkeuringscommissie. 

In deze twee artikelen werd het volgende besproken. Over Florencio werd geschreven dat hij 

toen hij jong was niet goedgekeurd werd bij het KWPN, omdat zijn stap te groot was en hij in 

zijn exterieur te beknopt was. De laatste druppel om hem af te wijzen kwam door zijn grote 

stap. 

In het artikel over de nieuwe leden van de  

hengstenkeuringscommissie die het team kwamen aanvullen, werd 

onder andere gesproken over het belang van een functioneel 

exterieur. Dat was toch wel één van de belangrijkste selectie punten. 

Heeft een hengst dat niet, ook al springt of beweegt hij goed, dan gaat 

hij er uit. Zoals bijv. met Florencio is gebeurd. 

 

Toch blijf ik het raar vinden, want er zijn heel veel voorbeelden van 

hengsten, in dít geval om het simpel te houden, die op Grand-Prix 

niveau gepresteerd hebben die beknopt zijn in hun bouw. Het lijkt mij 

een zeer tegenstrijdige visie om te zeggen dat beknopte paarden niet gewenst zijn, met name 

in de dressuur maar ook in het springen. 

Kijk eens wat je mis loopt als je paarden had laten staan als Ferro en 

Florencio. Voorstander of niet van de hengsten zelf, beide hebben 

sterke en belangrijke kwaliteiten doorgegeven aan de huidige 

paardenfokkerij. 

Nee het zijn de types als Jazz die de mode maken. Een hengst met 

uitzonderlijke kwaliteiten, dat staat als een paal boven water. Maar 

willen we nu echt dat alle paarden groot, hoogbenig en langgelijnd 

zijn tot het extreme toe? Is het niet van het allergrootste belang om 

diversieteit te houden in de fokkerij? Dus ook beknopte paarden 

keuren die een goede bloedlijn hebben en dito bewegingen? Wat 

denkt het KWPN daar mee te riskeren? Een vernieuwende weg in 

slaan? Zijn de Nederlanders bang geworden voor verandering en de 

mogelijke successen die daar aan gebonden zijn? 

Op de foto: rechtsboven Metall: niet de meest langelijnde hengst. Rechtsonder: Calvados een 

Franse hengst met een beknopter model. Linksboven: Totoche Du Banney een hengst die de 

eerste bezichtiging van het KWPN  niet  overleefd  zou hebben, maar een groot percentage 

internationale grand-prix paarden heeft gebracht. Linksonder: Alexandro P een beknoptere 

hengst met een gigantisch bewegingspotentieel. 
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