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Welkom bij deze nieuwe editie van het Mansolein E-

Magazine. Een samenvatting van de gebeurtenissen in 

juli en augustus. Een drukke tijd met gasten in de gîte en 

mensen die op bezoek komen. Ook deze editie van het 

Mansoleins E-Magazine staat  in het teken van een nieuw 

begin! 

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 

 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


 

Wij gaan door een moeilijke tijd heen. Maar deze moeilijke 

tijd geeft ons wel de mogelijkheid tot een nieuwe kijk op 

veel dingen en de mogelijkheid om een nieuwe toekomst op 

te bouwen. Deze toekomst ligt echter niet op onze boerderij 

bij  Fontaine lès Luxeuil waar we sinds 2004 wonen en waar 

de eerste echte activiteiten van ons paardenbedrijf van start 

zijn gegaan. 

 

Door omstandigheden buiten ons, hebben we met veel pijn in 

het hart besloten hier niet meer te willen blijven. We zijn 

daarom op zoek naar een nieuwe lokatie om te leven en 

werken.  We zoeken in principe door heel Frankrijk heen, 

met uitzondering van het Zuiden en Zuidwesten.  We willen 

meer ruimte voor ons bedrijf . We beschikken nu over een 

kleine 20 hectare weidegrond voor de paarden. Op de nieuwe 

lokatie willen we graag beschikken over minstens 40 hectare.  

 

Het is geen gemakkelijke zoektocht,  want de eisen liggen  

hoog en we willen geen genoegen nemen met een plek die 

niet voldoet aan die eisen. Zo willen  we minimaal drie 

woon-eenheden , want ook Siko die de afgelopen jaren 

boven zijn werkschuur in een kleine kamer heeft geleefd 

moet nu eens een eigen echte  woonruimte hebben. Renée, 

die nu alleen in het grote woonhuis woont,  zou graag wat 

kleiner wonen.. En Larisse, Ben en Elinne willen juist meer 

woonruimte en eigen slaapkamers. Maar het 

allerbelangrijkste is natuurlijk de omgeving en de huisvesting 

van onze paarden. Er moeten genoeg grote boxen zijn, of de 

ruimte moet aanwezig zijn deze zelf te bouwen.  



Verder is een binnenbak een onmisbare zaak geworden 

nu Larisse zoveel paarden traint en gaat uitbrengen op 

concoursen. Ook een buitenbak moet aanwezig zijn.  

Dit is slechts een kleine opsomming van de eisen die op 

tafel liggen, want de omgeving waar het nieuwe bedrijf 

ligt is van zeer groot belang. We zoeken iets wat, net als 

onze huidige boerderij, vrijliggend is zonder buren. 

Daarbij  willen we niet in een akkerbouw omgeving 

zitten. Wij zijn allemaal zeer verknocht aan het glooiende 

landschap en de bosrijke omgeving van de lage Vogezen 

en zouden dus graag weer  een soortgelijke plek vinden. 

We hebben veel zin in het zoeken en vinden van een 

nieuwe lokatie en hopen e.e.a. zo snel mogelijk te kunnen 

realiseren, maar het is niet alleen een positief 

vooruitzicht. Want we zullen ook een bijzondere plek 

achter moeten laten. Hier op de ferme du Hays/les 

Guignés bij Fontaine lès Luxeuil is alles begonnen. We 

hebben het bedrijf met blote handen en weinig middelen 

van de grond af aan zelf opgebouwd. Door hard werken, 

veel afzien en een tomeloze inzet is dit bedrijf opgebloeid 

en geworden tot wat het nu is. Ondanks alle 

moeilijkheden en tegenslagen zijn we door blijven gaan 

en hebben we altijd alles met veel plezier en vaak met 

hulp van vrienden, voor elkaar gekregen. Het is de plek 

waar Frank altijd thuis kwam van Texel toen we daar nog 

de winkel Mansolein Mineralen hadden en waar hij bij 

ons kwam (2009) nadat de zaak verkocht was.Het is de 

plek waar hij uiteindelijk na een zwaar ziekbed is 

gestorven.(2010) Het is plek waar Larisse en Ben 

trouwden (2009) en waar Elinne geboren werd.(2010) 

Waar we lief en leed hebben gedeeld en waar we als 

familie een band hebben opgebouwd die sterker is dan 

ooit daarvoor. Die band en mogelijkheid om zo met 

elkaar te wonen, werken en leven is uniek te noemen. En 

dat is iets waar we ontzettend trots en dankbaar voor zijn. 

We weten dan ook zeker dat ondanks het verdriet om 

deze plek achter ons te moeten laten, het goed is om een 

nieuwe toekomst op te bouwen op een nieuwe lokatie. 

We nemen Frank en al het moois van de oude plek mee 

in onze gedachten en in onze harten. 



 



 

Terwijl in Nederland het laatste deel van het dekseizoen 

nog bezig is, is het dekseizoen bij ons al enige weken 

afgerond. Waarom zo vroeg? Dat heeft te maken met 

verschillende dingen. De eerste is, dat het in de zomer 

vaak erg warm is in Frankrijk en dus wil men geen late 

veulens ivm vliegen, dazen enz. De tweede en misschien 

nog wel belangrijkere reden, is het feit dat eind juli onze 

veearts voor drie weken op vakantie gaat en daarmee dus 

abrupt een einde maakt aan het dekseizoen. Bijna heel 

Frankrijk is die periode op vakantie, en de paar blijvers 

laten alles liggen tot iedereen terug is....je kan het er niet 

mee eens zijn, maar  Fransen zijn nu eenmaal Fransen.... 

Het dekseizoen begint bij ons meestal pas eind april, dit 

omdat de winter koud is en zeer vroege veulens, 

zonder het hebben van een binnenbak , geen goed idee 

zijn. Doordat wij op kleigrond zitten, wat lang 

bevroren of nat blijft met soms diepe gaten, zouden 

merrie en veulen niet voldoende beweging kunnen 

krijgen en doorlopend op stal moeten staan.  

Een seizoen van hooguit vijftien weken is dus het 

tijdsframe waar we het mee moeten doen. Geen 

gemakkelijke opgave, vooral omdat we zelf iedere 

keer op en neer naar Nederland moeten reizen voor 

vers sperma. Gelukkig zijn de resultaten van dit jaar 

zeker niet slecht. Van de vijf merries zijn er 

uiteindelijk vier drachtig geworden. Op de website bij 

Mansolein Nieuws is al aandacht besteed aan de 

merries en van welke hengsten ze drachtig zijn 

geworden. Siko is hard aan het werk met de vernieuwing van onze website die in september 

online zal komen, dus willen we niet teveel uitweiden in dit artikel. 

De merries die drachtig zijn geworden zijn: Attentia van de zwarte KWPN hengst Bodinus. 

Haar dochter Riannin Mansolein is drachtig geworden van BWP Flamenco de Semilly en 

Ulicator de Fauntane K is drachtig geworden van de succesvolle KWPN hengst Warrant. 

Enige dressuurmerrie van dit jaar is Zonne Fleur die drachtig is  van de veelbelovende jonge 

Duitse hengst Supério. 

De Calvados merrie Silexa is helaas gust gebleven dit jaar. Meer informatie binnenkort op de 

nieuwe website! 



 

Een kleine tien weken geleden verhuisde  Evander 

Mansolein, afstammend van Leonardo Da Vinci uit 

Mevonia van Balzflug, naar de stallen van de franse 

Grand-Prix ruiter Jean Vesin. De jonge getalenteerde 

hengst wordt daar zadelmak gemaakt. Jean is zeer 

enthousiast over de kwaliteiten van de driejarige 

hengst, want Evander blinkt uit in 

bewegingstechniek, kracht en souplesse. Ook al is hij 

niet groot, in beweging maakt hij zich wel groot en 

imposant.  

 

 Na een voorzichtig begin met longeren,  wat de hoog 

in het bloedstaande hengst wel even spannend vond, 

verliep de introductie met de singel en daarna het 

zadel voorspoedig. Evander Mansolein is een redelijk 

dominante hengst die zeker zijn eigen ideeën heeft 

over de dingen. Maar als je hem met respect 

behandeld gaat hij voor je door het vuur.  

 

Nadat zijn vaste stalamazone er een paar keer op had 

gezeten aan de hand, kreeg hij twee weken rust. 

Daarna werd Evander Mansolein weer aan het werk 

gezet en was het tijd voor de eerste keer losrijden. 

Toen ze klaar waren, belde Jean ons gelijk op om te 

vertellen hoe het was gegaan. Hij was zowat nóg 

enthousiaster, want ondanks de jonge leeftijd van de 

hengst, heeft Evander het vermogen om ook onder de 

ruiter en voor het eerst los gereden, met dezelfde 

kracht en souplesse te blijven bewegen. Jean stuurde 

ons meteen een foto gemaakt met zijn telefoon. 

 

Inmiddels is het zadelmak maken afgerond en is 

Evander Mansolein terug naar huis gebracht. Omdat 

hij nog zo jong is zal Larisse alleen wat licht werk 

met hem doen, waarna hij tijdens het winterseizoen 

rust zal krijgen om verder door te groeien. 



 



Magnesiet 
 

Magnesiet is een magnesiumcarbonaat en wordt ook wel Bitteraspaat genoemd. 

Het is bijna pure magnesium. Het is een veelvuldig gebruikt geneesmiddel voor 

de opbouw van bot en gewricht en voor balans in de chemische 

lichaamshuishouding. De voornaamste vindplaatsen zijn in China en in Zuid 

Afrika.  
 

 

Paard 
Een ‘vlak’ paard, zonder uitgesproken eigenschappen, haast karakterloos en 

zonder eigen wil, kan met Magnesiet meer uitstraling en eigenheid krijgen. Dit 

paard doet alles precies zoals het gewend is en iedere verandering doet hem 

verward en ‘suf’ reageren. Ook lichamelijk verloopt alles traag en vlak, alles gaat 

op een laag pitje. De Magnesiet zorgt er voor dat alle processen, lichamelijk én 

geestelijk, meer uitgesproken worden, er komt vuur in het lijf en in het gedrag. De 

chemische lichaamshuishouding krijgt een stevige impuls. Het paard gaat om zich 

heen kijken en initiatief tonen. Het gehele dier wordt sterker en veerkrachtig. Het 

vlakke en uitgedoofde gedrag was het gevolg van een ongeïnteresseerde en 

gemakzuchtige behandeling. Om de veranderingen te bestendigen moet dat 

drastisch veranderen. Dit dier zal sterk gestimuleerd moeten blijven om zich in te 

spannen en dat zal alleen met speelse humor en creativiteit lukken. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Chicory (Cichorei), Crab Apple (Wilde Appel), 

Impatiens (Reuzenbalsemien), Larch (Lariks) en White Chestnut 

(Paardenkastanje). 

Deze bloesems helpen om het oude los te laten en de routine minder         

belangrijk te laten zijn en spontaniteit meer kans te geven. De verbinding tussen 

binnen en buiten wordt vrijer en er kan meer plezier gemaakt worden. 
 

 Mens 

Voor de mens is deze steen een goede ontgifter. Daardoor wordt het bloed 

schoner en gaan de nieren beter werken. Door deze werking komt er energie vrij 

en kan een lethargische houding veranderen. Blijdschap kan de plaats in gaan 

nemen van het gevoel slachtoffer te zijn. Het lichaam houdt minder vocht vast en 

de gehele uitstraling wordt kwieker. Er komt meer geestelijke vrijheid om oude 

strakke regeltjes los te laten en zich aan te passen aan de veranderende 

omstandigheden.  

Vooral mensen die snel in hun emoties terecht komen kunnen door Magnesiet 

geholpen worden, vrolijker en stabieler te zijn. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Agrimony (Agrimonie), Gentian (Gentiaan), 

Gorse (Gaspeldoorn), Hornbeam (Haagbeuk) en Rock Rose (Zonneroosje). 

Deze bloesems helpen het dier om van binnenuit stabieler te worden. Angst 

neemt af, waardoor het uiten van het gevoel gemakkelijker wordt en niet meer 

opgekropt hoeft te worden. Hierdoor kan het paard eerder zijn grenzen 

aangeven, zodat er minder snel confrontaties ontstaan. Deze remedies helpen    

daardoor met het los komen van oude en vaste patronen.  
 



Olive/Olijf  

 

 

De Olijf is een tot 7m hoge, altijd groene boom, met sterk vertakte kroon en 

lancetvormige bladeren. Deze exoot komt oorspronkelijk uit west Azië en komt in 

onze noordelijke streken weinig voor. Hij bloeit met kleine witachtige tot witgroene 

bloemen in april-mei. 

 

 

 
Paard  
 

Het Olive-paard lijkt onbetrouwbaar en argwanend en vraagt veel negatieve 

aandacht. Dat is niet het natuurlijke gedrag, maar is het gevolg van langdurige 

uitputting, zowel mentaal als lichamelijk. Dit paard is stelselmatig overvraagd en 

respectloos behandeld, als een gebruiksvoorwerp. 

 

Het paard is meestal aan de magere kant met een relatief groot hoofd dat laag en 

scheef gehouden wordt. Het Olive-paard ligt slecht in de groep: het wantrouwen is 

wederzijds en moeilijk te overbruggen. Naar de mens toe vraagt hij veel negatieve 

aandacht, meestal via een omweg. In de dagelijkse omgang moet er doorlopend 

opgepast worden voor bijten. Dit dier gedraagt zich alsof het steeds pijn heeft en 

geestelijk is dat ook beslist het geval. In ernstige gevallen kan dat ook lichamelijk 

zich gaan vastzetten in de rug, vooral vanaf het midden naar achteren toe zorgt dat 

voor ernstige problemen, die ook naar de buik kunnen uitstralen. Als de huidige 

partner hier de veroorzaker van is, moet er voor gezorgd worden dat het paard daar 

bij weg gaat. Als het probleem van de vorige eigenaar komt, en dat is meestal het 

geval, want zulk soort gedrag sluit een hulpvraag uit, dan moet de huidige partner 

met dit dier helemaal opnieuw beginnen. 

 

De Olive bloesemremedie helpt een basis van vertrouwen te vinden voor het samen 

aan de toekomst werken. Er kan weer oog komen voor de nieuwe situatie die er met 

de behandeling aan het ontstaan is. Het paard hoeft niet meer te reageren alsof het 

(weer/nog) geslagen wordt.  De mens kan dit helpen door het dragen van een 

Manganocalciet om de eenzaamheid en het verdriet te helpen oplossen. Toermalijn 

kan helpen door de negatieve cirkel van wantrouwen heen te breken en Pyriet om 

het eigen vuur zodanig te beteugelen, dat het paard er geen last meer van heeft en 

uit zijn schulp durft te komen. 

 

 
Mens  
 

De mens met het Olive beeld is na een lange periode van spanningen en 

onzekerheid, uitgeput en moedeloos. Het plezier in het leven is verdwenen en de 

vriendelijkheid van anderen kan niet meer doordringen. Voor het paard kunnen de 

volgende stenen voor steun en afscherming zorgen. Zonnesteen om blij te blijven 

en ondanks alles toch vrolijk te zijn, Rozenkwarts kan helpen zich zelf genoeg te 

zijn en dus minder afhankelijk van de vermoeide en wisselvallige partner. 

Rodochrosiet kan die paarden helpen die snel lichamelijk op hun partner reageren. 

De spanning die zich eerst in de rug vastzette, de buik zelfs, kan nu beter afvloeien, 

waardoor het paard zich vrijer kan blijven opstellen.  

 



 



 

Verhaaltje Gem Mansolein en Fête du 

Cheval 

Zo'n drie weken geleden heeft de jaarlingmerrie 

Gem Mansolein (afstammend van Eurocommerce 

Vigaro uit onze zwarte KWPN merrie Wendela-A) 

meegedaan aan het Fête du Cheval, ofwel vertaald 

een feest van het paard! Dit zijn een soort van 

keuringen die 's zomers door heel Frankrijk worden 

gehouden. Het zijn geen stamboekkeuringen, maar 

er is wel een professionele jury aanwezig die de 

paarden beoordeelt op exterieur en gangen. Het gaat 

om allerlei soorten paarden. De eigenaresse van 

Gem Mansolein, Coralie Bordez vond het een goed 

idee in het kader van de opleiding van de jonge Gem 

Mansolein om haar mee te nemen naar dit    

evenement om haar zodoende ervaring op te laten doen.                          Rechts Gem Mansolein 

Samen met Coralie's oudere Hannoveraanse 

merrie en de twee paarden van diens man, ging 

Gem Mansolein mee op de wagen en reisde af 

naar het evenement. Gem Mansolein liet zich 

braaf laden en ook op het terrein gedroeg ze zich 

goed. Samen met haar vrienden van stal stond  ze 

vast aan een lang touw, wachtend op haar 

rubriek. 

Ze was de enige in de jaarling-klasse. Niet alleen 

het in grote getale aanwezige publiek was onder 

de indruk van de jonge zwarte merrie. Ook de 

jury was enthousiast! Ze kreeg dan ook een hoge 

waardering toegekend.  

Een waardevolle ervaring en een belofte voor de 

toekomst! 

 



Hera Mansolein Z opnieuw naar 

concours 

Hera Mansolein Z maakte onlangs haar 

concoursdebuut. Om haar de kans te geven 

om ervaring op te doen, zal ze op 2 september 

wederom naar een oefenparcours gaan. De 

merrie springt thuis goed. We hebben de 

afgelopen weken veel gekke dingen over en 

onder de hindernissen gelegd om haar kennis 

te laten maken met vreemde voorwerpen en 

hindernissen. Ook al vindt ze dat af en toe 

best een beetje spannend, met  wat extra been 

erbij springt ze telkens fantastisch! We zijn 

erg tevreden over haar inzet en de progressie 

die ze maakt.  

Als ze na verloop van tijd genoeg ervaring 

heeft opgedaan, zal Hera Mansolein in 

officiële concoursen uitgebracht gaan worden 

. 

 

Startkaart binnen:  planning kan beginnen 

Twee weken geleden heb ik mijn Franse startkaart oftewel Licentie binnen gekregen, 

waardoor de weg openligt om een concours te 

zoeken als debuut voor mij en Wishfull 

Thinking. Ik maak samen met Wishfull 

Thinking deel uit van het Centre Equestre des 

Fleysets van Grand-Prix ruiter Jean Vesin. We 

hebben nog niet besloten hoe we het gaan doen. 

Alles is nog nieuw wat betreft het hoe en wat 

op de Franse dressuurconcoursen. Of we starten 

binnenkort op een concours in de buurt, of we 

nemen het aanbod van Jean aan om een paar 

dagen bij hem in de buurt van Genève te komen 

trainen en aansluitend mee te gaan naar een 

concours daar, zodat hij mij en Wishfull 

Thinking kan begeleiden. Als alles goed gaat 

hoop ik in september ergens te kunnen starten. 

Word vervolgt! 



Website verder in aanbouw 

Siko is nog steeds hard aan het werk met de website. Vele uren per dag zit hij te stoeien met 

de ingewikkelde codes die de site weergeven. Een hele puzzel soms! Maar het wordt erg 

mooi. De vaste indelingen zijn  gemaakt en nu is het een kwestie van afmaken/ invullen. Dat 

klinkt makkelijk, maar dat is het niet! Meerdere vrienden en kennissen hebben achter de 

schermen even mee gekeken om hun mening/ visie te geven. In bepaalde gevallen heeft dat 

voor bruikbare informatie gezorgd. We willen vernieuwen en als de website straks online is 

zal je zien, dat er elementen in zitten die ongekend zijn in de paarden website wereld! We zijn 

nu al trots en hopen snel de website online te kunnen zetten. Nog een paar weken en dan zal 

het zover zijn!                            Onder Atlantis Mansolein Z 

 

Fotodag van de paarden voor de nieuwe site 

Voor de nieuwe website was het ook hoognodig om nieuwe foto's van de paarden te maken. 

Dus hebben we twee dagen de tijd genomen om bijna alle paarden opnieuw op de foto te 

zetten. Een flinke klus maar het resultaat mag er zijn! Ook Ben Smit, die hier met zijn vrouw 

Marja  op vakantie was, heeft geholpen en  gezorgd voor een aantal zeer mooie plaatjes! 

Daarvoor onze dank uiteraard! Omdat we zo tevreden zijn met de resultaten willen we in dit 

E-Magazine alvast een paar foto's met jullie delen. De belangrijkste foto's voor onze nieuwe 

website houden we nog even geheim! 



 

 

We hebben contact gekregen met de 

nieuwe eigenaresse van Baldur Mansolein. 

De grote vosruin stamt af van Universeel 

(Olivi x Jazz) uit onze helaas te vroeg 

overleden fokmerrie Solona (Balzflug x 

Seclusive xx). We verkochten Baldur eind 

2010 naar België. Daar werd hij verder 

beleerd en vond hij uiteindelijk een andere 

eigenaresse, Els Gerrits. 

 

Els ontmoette de jonge ruin toen ze stage 

liep bij de stal die Baldur Mansolein van 

ons had gekocht. Ze kreeg al snel een klik 

met het paard en hielp met het beleren. 

Nadat haar stage was afgelopen en ze 

afscheid nam van Baldur, ging het minder 

goed met de vos ruin. Hij kon zijn plek niet 

vinden en was niet erg gelukkig. Hij werd 

op het land gezet en er werd niet meer met 

hem gewerkt. Toen Els later weer eens 

langskwam en hem zo terugzag, besloot ze 

hem te kopen.  

 

Ze nam de tijd met Baldur om hem weer 

lekker in zijn vel te laten komen en begon 

na enige tijd met hem te werken. Dat ging 

zo goed dat ze in de zomer van 2011 rustig 

aan de eerste concoursen liepen. Baldur 

Mansolein is een gevoelig paard en kan 

nog wel eens wat afgeleid zijn, maar toch 

deed hij het goed. Hij trekt altijd veel 

aandacht op concours. Het is dan ook een 

mooie combinatie om te zien. 

 



 

Els wil voorzichtig aan doen met Baldur, ze is zuinig op hem. Ze hebben een sterke band 

opgebouwd en genieten van het samen werken. 

Ze wil samen met Baldur kijken hoever ze kan komen in de dressuursport. We kijken uit naar 

de resultaten en hopen dat ze samen steeds 

veel plezier zullen hebben. 

 

Succes, Els en Baldur Mansolein!  



 



 


	1 voorkant.pdf
	2 inhoudsopgave
	3 -4 De volgende fase van Stal mansolein
	5vakantie adver 1
	6  dekseizoen 2012
	7 Evander
	8 Te koop advertentie gebundeld
	9 Magnesiet
	10 Olive
	11 Vakantie adver. 2
	12-14 Mansolein Nieuws
	15-16 Baldur Mansolein
	17 referentie advertentie
	18Tribute

