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Welkom bij deze nieuwe editie van het Mansolein E-

Magazine. De tijd van mist, mooie zonsop- en 

ondergangen en draadjes van spinnenwebjes in de lucht 

is aangebroken. En dus staat  ook het nieuwe stalseizoen  

voor de deur! Maar nu eerst deze editie van het 

Mansolein’s E-Magazine voor september 2012. 

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. 
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Liefde, geluk, het maken van de juiste keuze, maar dan wel onder de voorwaarden die ík 

stel, want anders kan het geen liefde worden. Klinkt u dit bekend in de oren?  Het is iets 

waar wij in ons bedrijf veel mee te maken hebben. Mensen zoeken hun droompaard en 

willen er meteen verliefd op worden, het liefst al bij het zien van de eerste foto's, of als 

ze het paard gaan bekijken. Dat hoofdje, die kleur, de uitstraling: het zorgt ervoor dat ik 

verliefd word op een paard zeggen ze dan! Natuurlijk is het heel mooi als het zo werkt 

en als je het geluk hebt het op die manier te vinden. Maar, als het echt zo simpel was 

zou ook niemand in de wereld meer single zijn en iedereen zou het juiste paard op stal 

hebben staan, want het vinden van die liefde zou dan een makkelijke zaak zijn! Zo 

werkt het ook met het kopen van een paard...of toch niet? 

 

 

Als paardenbedrijf hebben wij al heel wat paarden verkocht en krijgen we te maken met 

veel verschillende mensen, wensen en paarden. Daarom vind ik het  leuk om een 

 persoonlijk verhaal met u te delen, dat het vinden en het kopen van dat éne bijzondere 

paard in een heel ander daglicht kan zetten. 

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en het is heel normaal dat je die voorkeuren 

meeneemt in je zoektocht naar het juiste paard, je moet tenslotte  ergens vanuit gaan 

toch! Toch wil het helemaal niet zeggen dat die bepaalde voorkeuren ook garant staan 

voor het vinden van het juiste paard.  

Als ik mijzelf als voorbeeld neem: ik hield vroeger van ranke volbloedpaarden, hertjes 

zoals Renée het altijd noemde, die heet en moeilijk waren. Ik was gek op schimmels en 

noem nog maar een paar van die dingen op. Toen ik als jong meisje ( ik was 13 jaar) het 

groene licht kreeg van mijn ouders om een paard te gaan zoeken, kwamen we uit bij 

Isis, een zeer hete en moeilijke schimmelmerrie waar ik natuurlijk opslag verliefd op 

werd. Isis had een Volbloed vader en van moederskant Arabisch- en Welshbloed, een 

vrij heftige combinatie naar later bleek. Een zeer intelligente, sensibele merrie, 

watervlug in de reflexen en altijd uit op rellen. Het was geen succes in een heel aantal 

opzichten.  Waarschijnlijk door foute africhting had ze weinig vertrouwen in de mens, 

en ook al kon ze heel lief zijn en soms de sterren van de hemel lopen, meestentijds was 

ze onberekenbaar en nauwelijks te rijden. Het zorgde voor veel verdriet, maar ook veel 

leerzame momenten en niet te vergeten het begin van de fokkerij van Stal Mansolein, 

dus het heeft beslist goede dingen met zich meegebracht. Maar het doel van de aankoop 

van Isis werd helaas door mijn eigen eigenwijsheid gemist, namelijk het vinden van een 

leuk, lief en vooral makkelijk eerste paardje waar ik met plezier en zonder gevaar mee 

kon rijden. 



 

Nu, vele jaren en een fokkerij later, hebben we een diverse groep paarden staan, 

waaronder de merrie Wishfull Thinking, ofwel Sterre genoemd. Een paard wat echt 

letterlijk alles heeft waar ik niet zo van houd. Ze is groot,  wat grof zwaar en klassieker 

van type, op stal en in de omgang sloom en soms wat lomp. Aan de hand loopt ze alsof 

alle ellende van de wereld op haar stevige schouders rust. Sjok sjok. Ze heeft geen 

bijzonder  mooi hoofd en is alles behalve een volbloedtype qua exterieur. Als ik als 

aspirant koper naar dat paard keek zou ik zeggen, nee loop maar door, dat is zo niet 

mijn type! Waarom zou ik daar tijd aan gaan besteden, terwijl ik toch al weet dat dit 

nooit mijn paard zal worden....?!? 

 

Echter: schijn bedriegt.  Zodra je er op zit, verandert het paard op slag, qua beweging en 

uitstraling! In het werk is het een droommerrie die heet kan zijn, maar wel altijd op een 

brave manier zelfs als ze een stoute bui heeft. Ze heeft een oneindige werklust, leert 

supersnel en met uitbundig plezier,  en Sterre heeft daarbij een sterk gevoel voor humor 

( ja dat kan een paard beslist hebben!). Ze maakt me elke dag intens gelukkig en blij als 

ik met haar werk. Meestal zit er van begin tot eind een grote grijs op mijn gezicht, en 

ook op dat van Sterre...Het voelt altijd als een droommatch als ik met haar bezig ben en 

de merrie gaat voor me door het vuur. Liefde?   Jazeker!!! 

 

Nu ben ik niet in de positie dat ik een paard moet of wil 

kopen. Maar wat ik wel wil delen met dit verhaal is dat 

het zo goed zou zijn als mensen hun lijstjes eens wat 

meer thuis zouden laten, met een open blik op zoek gaan 

naar een paard, zich laten verrassen en zich niet tegen 

lieten houden door mode, of het idee te weten wat ze wel 

of niet willen.  

 

 



 



Magnetiet 
 

 

Magnetiet is een ijzer/zuurstofverbinding, net als Hematiet, maar met verhoudings-

gewijs minder zuurstof. Dit mineraal is licht magnetisch. Er is een kunstmatig 

magnetisch gemaakte Hematiet te koop, maar die doet meer kwaad dan goed. 

Magnetiet is grauwer van kleur, minder glanzend en is niet magnetisch genoeg om 

het eigen gewicht te kunnen dragen. Het is een vrij algemeen voorkomend mineraal. 

 

 

Paard 
 

Zoals Hematiet van de ruggengraat naar boven werkt, zo werkt Magnetiet naar 

beneden. Het is een goede balansgever voor zowel het ritmische deel, hart en 

longen, als naar het kringloopdeel, de spijsvertering en de andere organen. Dat zorgt 

er voor dat een wat zwaarder paard, met verhoudingsgewijs groot lichaam, beter in 

balans komt. Hij wordt wat strakker, en gaat meer voorwaarts. De gehele 

zuurstofhuishouding werkt beter, waardoor de gehele gezondheid toeneemt. Dit 

type paard is, als spiegel van de mens, in zichzelf gekeerd. Deze mens is (of als het 

de vorige eigenaar betreft: was), geremd, onzeker en sterk afhankelijk van de 

goedkeuring van anderen. Door de invloed van Magnetiet op het zenuwstelsel, in 

het bijzonder de kleine hersenen, komen de basisfuncties van het dier in balans: 

honger, dorst en lichaamstemperatuur. Daardoor kunnen spier- en zenuwproblemen 

als sneeuw voor de zon oplossen. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Centaury (Duizendguldenkruid), Cherry Plum  

(Kerspruim), Vervain (IJzerhard) en Water Violet (Water Violier). 

Deze bloesems helpen de mens om op basis van zelfvertrouwen er echt te durven 

zijn en krachtiger in de wereld te staan. De samenwerking met het paard wordt 

eenvoudiger en ontdaan van overbodigheden, waardoor de relatie hechter kan 

worden.  

 

 
Mens 
 

Wat betreft de lichamelijke effecten van Magnetiet geldt voor de mens hetzelfde als 

voor het paard. De gehele energiehuishouding komt meer in balans, de organen 

gaan beter werken en lichamelijke spanningen zoals kramp verdwijnen. Ischias kan 

er goed mee behandeld worden. Dat komt mede door de geestelijke werking van dit 

mineraal. Magnetiet maakt wat onverschilliger voor oude vastgeroeste ideeën en 

structuren: “hoe het hoort” wordt minder belangrijk. Er ontstaat ruimte voor de 

eigen weg en levenshouding. De rust die daar het gevolg van is werkt uiterst 

ontspannend op lichaam en geest, en indien door de mens gedragen, zowel voor 

hem zelf als voor het paard. Er kan plezier gemaakt worden, niet alles moet meer 

streng, deugdzaam en doelgericht zijn. Er komt ruimte voor spel en ontspanning. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Chestnut Bud (Knop van de Paardenkastanje), 

Chicory (Cichorei), en Clematis (Bosrank). 

Deze bloesems helpen het paard om jong en ondeugend te kunnen zijn, om als een 

veulen door de wei te dartelen, zorgeloos te genieten en plezier te maken.  

Er ontstaat een sfeer van rust en tevredenheid bij het paard. 

 



Pine/Den  

 

 

Naaldboom met rechte, tot 30m hoge stam, geelrode, later grijsbruine bast met 

scheuren. Naalden twee aan twee in schede, taai en scherp gepunt. In mei-juni 

vormen zich gele katjes. De kegels, ‘dennenappels’, zijn karakteristiek. In midden 

en noord Europa algemeen voorkomend op zand- en heidegronden.  

 

 
Paard  
 

Het Pine-paard is een gesloten en in zichzelf gekeerd paard en stelt zich afhankelijk 

op. Het draagt zijn hoofd en hals laag met afhangende oren. De ogen liggen diep en 

hebben een matte uitdrukking. Het dier kan zich niet soepel bewegen en de staart 

ligt strak en onbeweeglijk tegen de billen.  

 

Het paard kan weinig interesse opbrengen voor zijn groeps- en soortgenoten. Hij 

kan zich als een klein veulen blijven gedragen en zich onderdanig opstellen. Voor 

de andere paarden is dat vervelend en zullen hem daarom buiten de groep houden. 

Zijn gevoel van veiligheid wordt er uiteraard niet groter van en een neergaande 

spiraal kan hier het gevolg van zijn. Naar de mens toe speelt eigenlijk het zelfde. 

Als dit dier zich wat veilig begint te voelen, wordt het overdreven aanhankelijk. 

Die stemming kan snel weer omslaan, dan kruipt het weer weg in zijn lethargie. 

Hij zal wel erg zijn best doen voor zijn ruiter, maar heeft daar veel beloning en 

bewondering voor nodig. Het ligt voor de hand dat dit voor de mens een moeilijk 

dier is om mee om te gaan.  

 

Dit paard is in zijn (vooral jonge) leven slecht behandeld. Kinderen die slecht in 

hun vel zitten en zich niet gewaardeerd voelen kunnen dat compenseren naar hun 

paardje toe. Dat kan zich in overmatig bazig of zelfs sadistisch gedrag uiten. Voor 

een gevoelig paard is dat funest. Bij een paard met dit beeld is het belangrijk te 

kijken hoe de menspartner zichzelf gewaardeerd voelt; het is mogelijk dat hij/zij 

zelf ook gekleineerd of geminacht wordt. (Maar het probleem kan bij de vorige 

eigenaar liggen.) 

De Pine bloesemremedie helpt dit diep ongelukkige gevoel te bedekken en 

daardoor mogelijk maken dat het dier zich weer wat vrijer en blijer gaat uiten.  

Dit dier voor je winnen en het hier doorheen helpen, betekent dat je een vriend voor 

het leven krijgt... 

Stenen die bij de mens dit proces kunnen ondersteunen, zijn Rozenkwarts voor de 

ontwikkeling van zelfliefde, Amazoniet om een rustiger klankbord te geven aan het 

trauma van het paard en Magnesiet om zonder lichamelijke storingen, met meer 

vrede en overgave in het leven te kunnen staan.  

 

 
Mens  
 

Schuldgevoel en schaamte worden aangepakt. De oorzaak van de problemen wordt 

niet meer bij anderen gelegd, maar de eigen rol wordt helderder. Stenen voor het 

paard ter ondersteuning zijn Toermalijn voor meer weerstand tegen de negativiteit, 

Smaragd voor ontspanning en kalmere lichamelijke reflexen en Agaat voor 

vrolijkheid, zelfvertrouwen en ontspanning in de relatie met de partner. 

 



 



 

 

De politiek staat er al tijden bol van. De discussie om meer of toch minder Europa. In de 

paardenwereld is Europa nog ver te zoeken. Als je bedenkt dat het Franse Haras 

Nationaux het KWPN stamboek nog steeds niet erkent, en dat terwijl het KWPN 

wereldwijd het grootste stamboek is! Er zijn nog veel meer verschillen binnen de 

"Europese" paardenwereld. Ook de prijzen verschillen enorm. Dan heb ik het niet alleen 

over aankoop- of verkoopprijzen die enorm uit elkaar lopen, maar ook  binnen de 

fokkerij, dekgelden en voorwaarden. Hoe komt het dat er zoveel verschillen zijn tussen 

Frankrijk en Nederland, terwijl ze zo dichtbij elkaar liggen? Waarom wordt er niet 

gezorgd  voor meer erkenning en eenheid? Oftewel: Europese gelijkheid? 

 

 

Eén van de hoofdredenen waarom het KWPN zo groot en succesvol is geworden,  is dat 

er een beleid heerst wat openheid binnen de fokkerij stimuleert. Dat wil zeggen: 

 dek met de beste hengsten, of ze nu in Nederland staan of elders en ongeacht of ze 

Duits, Frans, of ander bloed voeren. Dat heeft ervoor gezorgd dat de paarden van nu zo 

goed zijn als ze nu zijn. Maar die openheid is er niet in alle Europese landen. Uiteraard 

heeft dat ook zijn voordelen, want als je een gesloten stamboek als het Holstein bekijkt, 

dan zie je wel dat je de beschikking blijft houden over een zuiver ras! 

Zo kreeg ik laatst op een concours in Frankrijk meerdere keren de vraag wat voor een 

soort ras het KWPN paard nu eigenlijk is. Tja wat moet je daar op antwoorden..??? Het 

is geen specifiek ras, het heeft een ras-naam, namelijk KWPN,  maar het bloed wat 

achter de paarden schuilt is geen ras, ja het ras Sportpaard! Een verzameling van 

bewezen bloedlijnen, waarin bijv. Westfalen, Holstein, Volbloed, Arabier, 

Groninger enz. is terug te vinden. Meer valt daar niet over te zeggen. 

 

Terug naar een stukje politiek. Er werd gezegd, dat als iedereen in Europa dezelfde 

munt zou hebben, de euro, het Europa sterker zou maken in de wereldeconomie. Maar 

waarom heeft dat eigenlijk zo weinig effect op de handelspositie binnen de 

paardenhandel? In Nederland staat de omzet in de paardenbranche op enkele miljarden 

per jaar, hoe dat in de andere landen zit kan ik helaas niet vertellen.  



Maar wat ik wel kan zeggen is dat een paard in Nederland met bepaalde eigenschappen 

en qua stamboek, afstamming en africhting een hele andere prijs heeft dan bijv. in 

Frankrijk. Waarom dus niet de koppen bij elkaar steken en zorgen dat de Europese 

landen meer vruchten gaan plukken van Europa en het beleid binnen de paardenbranche 

en dus ook de verkoop? 

 

Ik denk dat de gehele economie binnen de paardenbranche nog lang niet is op het 

niveau waar het zou kunnen zijn. En wie ben ik, als kleine ondernemer binnen die 

branche om me daar mee bezig te houden? Ik interesseer me voor de gang van zaken en 

blijf het interessant vinden om vragen te durven stellen en zelf op zoek te gaan naar de 

antwoorden. Wie weet wat de toekomst zal brengen. 

 

Onder en rechts: Cadans Mansolein verkocht naar 

Zweden, daarna doorverkocht naar Nederland en 

vervolgens naar Mallorca- Spanje  

 
 



 

Sinds enkele dagen is de 

nieuwe website van Stal 

Mansolein online. Siko 

Engels, mede-eigenaar 

van Stal Mansolein, 

heeft maanden hard 

gewerkt aan de nieuwe 

website. Het gehele 

concept en de 

vormgeving zijn zelf 

ontworpen. De website 

is nog niet geheel klaar, 

er zijn nog een aantal 

kleine onderdelen die 

afgemaakt zullen 

worden de komende tijd. Maar het resultaat mag er al zijn! De hele site heeft een nieuwe jasje 

gekregen en de informatie is nog verder uitgebreid.Op de Alle paarden pagina kunt u door te 

klikken op de foto van een bepaald paard, doorklikken naar de eigen pagina van dat paard. 

Hierop vindt u veel extra informatie over het paard en de afstamming, maar ook een 

uitgebreide slideshow en video's. Hetzelfde geldt voor de Referenties pagina. Ook hier kunt u 

doorklikken naar de eigen pagina van de paarden. Dat is uniek, nergens anders vind u zóveel 

en zó uitgebreid informatie over paarden die verkocht zijn. Op deze pagina's vindt u ook al 

het actuele nieuws over het desbetreffende paard. 

Stal Mansolein blijft haar klanten graag volgen, om op de hoogte te blijven van hoe het gaat 

met paard en ruiter. Er worden regelmatig updates geplaatst met sportuitslagen en ander 

belangrijk nieuws.Ook de Te Koop pagina is verder uitgebreid met een grote slideshow met 

foto's van elk paard, video's en belangrijke informatie over het paard, zoals opleidingsniveau, 

volbloedpercentage en nog veel meer. Verder heeft de Hengstenkeuze pagina een nieuwe look 

gekregen en is voorzien van extra informatie.Team Mansolein besteedt veel aandacht aan 

vernieuwing en het delen van informatie en blijft altijd betrokken bij de door ons verkochte 

paarden en onze klanten. 

We wensen u veel plezier op de nieuwe website en graag tot ziens! 



 



 

Chakra Mansolein weer naar winst 

Zondag 23 september liet Chakra Mansolein zich weer goed zien in de ring. 

Deze keer resulteerde dit in een 3e prijs en 4 winstpunten, met 8-en voor de 

middenstap en halsstrekken in draf. Daarnaast werden de middendraf, 

middengalop en de arbeidsstap stap, draf en galop elk met een 7 beloond. De 

controle in de galop begint ook steeds beter te worden, de voltes 15 m werden 

dan ook eveneens met een 7 gewaardeerd. Als ze zich zo voorspoedig blijft 

ontwikkelen met amazone Christel Deugd is het de verwachting dat deze -

volgens de jury- 'Super leuke combinatie' binnenkort het 10e winstpunt binnen 

heeft en eind oktober klaar is om in het M te starten!" 

Artikel geschreven door: Marja Smit eigenaresse van Chakra Mansolein 

 

 

Hera Mansolein Z derde op haar tweede concours! 

Zondag 2 september liep Hera Mansolein Z haar 

tweede concours. Om haar ervaring op te laten 

doen namen we haar mee naar het concours in 

Dambenoit les Colombe in Frankrijk. Tessy Kerr, 

die geholpen heeft Hera Mansolein Z te beleren 

in de zomer van 2011, mocht haar net als 

afgelopen maand weer rijden. Ze kwamen 

foutloos het parcours rond, zonder weigeringen 

dit keer. We waren natuurlijk heel trots en 

tevreden. Christophe Baret, de werkgever van 

Tessy en de eigenaar van de stal waar Hera 

beleerd is, stelde ons voor de volgende rubriek 

ook te rijden met Hera. De klasse Club 2 is 

gemiddeld op een hoogte van tussen de 80 en 90 cm. Ook nu sprong de jonge merrie met veel 

gemak rond en liet zich zonder enig probleem rondsturen. Alleen een schuin oplopende 

hindernis vond ze even raar, maar na heel even in te houden sprong ze hem toch. We hadden 

allemaal door dat dit, direct op tijd zijnde parcours, snel was afgelegd door Hera. Maar we 

gingen niet uit van een klassering want dat was ook niet het doel. Later zou blijken dat Tessy 

en Hera Mansolein Z in het parcours Club 2 niveau toch knap derde waren geworden van de 

ruim dertig starters! Op naar het volgende concours. 



Baldur Mansolein vierde tijdens 

dressuurcompetitie 

Baldur Mansolein en zijn eigenaresse Els Gerrits (rechts 

op de foto) waren voor het eerst sinds een aantal 

maanden weer op concours. Baldur Mansolein was enige 

tijd uit de roulatie, omdat hij last bleek te hebben van een 

allergie die het rijden lastig maakte. De oorzaak is 

inmiddels gevonden en opgelost en dus kon Els weer aan 

het werk met de grote vosruin Baldur Mansolein. Els had 

verwacht dat hij wat kijkerig zou zijn op concours, omdat 

hij al een tijdje niet van huis was geweest, maar die 

onzekerheid bleek niet nodig te zijn, want Baldur liep een 

zeer nette proef! Met mooi commentaar van de jury reden ze zich naar een gedeelde vierde 

plaats met 67,89%! 

De combinatie heeft nu zo'n 18 winstpunten in de E-7 klasse (België), die ongeveer gelijk 

staat aan de B dressuur in Nederland. Volgende week zullen ze voor de laatste keer in de E-7 

klasse starten, om daarna de overstap te maken naar de A klasse. Deze klasse staat gelijk aan 

de L-2 en M-1 dressuur in Nederland. We zijn benieuwd naar de resultaten van volgende 

week en wensen Els en Baldur Mansolein veel succes! 

 

Hera Mansolein Z naar open dag in Chaudenay 

Afgelopen zondag ging Hera Mansolein Z mee naar een open dag en demonstratie bij een stal 

in het Franse Chaudenay. Een mooie gelegenheid om meer parcourservaring op te doen voor 

de jonge merrie. Het was best een lange reis, ruim 1,5 uur op de trailer, maar zoals altijd 

gedroeg Hera zich weer voorbeeldig. Aangekomen op het adres stond er al een parcoursje 

klaar. Niet bepaald het meest chique- of doorsnee hindernismateriaal, met o.a. grote stalen 

roestige vaten en stukken plastic onder de hindernissen, oranje wegwerkers-pionnen met 

daarop een wiebelige balk, maar zeker een goede oefening voor een jong paard als Hera. 

Nadat amazone Tessy Kerr, die Hera altijd op concours voor ons rijdt, Hera rustig had 

opgewarmd, was het tijd om te gaan springen. Hera Mansolein Z sprong weer met veel macht 

over de hindernissen heen. Een beetje de kat uit de boom kijkend zo nu en dan, maar dat 

deden zelfs wij al! Zeker de hindernis die was opgebouwd als tripplebar met roestige vaten en 

grote stukken plastic eronder, moest even goed bekeken worden door Hera, voordat ze besloot 

toch maar te springen over deze vreemde hindernis. Na een pauze van een paar uurtjes begon 

de open dag en mocht Hera nogmaals het parcours in. Het was inmiddels opgehoogd naar 

1m10 met diverse oxers, twee keer een dubbelsprong en een sprong over liggende vaten met 

een balk er bovenop gelegd. Hera sprong zonder moeite of fouten het parcours rond en kon 

rekenen op heel wat interesse van het publiek! Al met al een lange dag, maar wel een zeer 

leerzame dag voor Hera Mansolein Z! Op 7 oktober zal ze deelnemen aan een groter concours 

in Luxeuil les Bains. 



Nieuw in de verkoop Luna Mansolein 

 

Nieuw in de verkoop is de vijfjarige NRPS merrie Luna 

Mansolein. Na lang wikken en wegen hebben we besloten om 

Luna Mansolein toch te koop te zetten. Ze is de enige dochter 

van Isis (stamboeknaam Joyce F.), die in 2000 Tagore Mansolein 

en in 2003 Charisto Mansolein bracht. Vader van Luna 

Mansolein is Bazra van Wehl. Deze hengst kochten wij aan toen 

hij 10 maanden oud was. Een paard wat een heel speciale plek 

heeft in ons hart. Inmiddels presteert Bazra heel goed in Zweden 

en komt hij succesvol uit in het 1m20 en 1m30. 

Luna Mansolein is een ontzettend lieve merrie. Ze voert maar 

liefst 74,61 % x (Anglo Arabische bloed), waarvan 40,48 % ox 

(Arabische bloed). en dat is bijzonder te noemen  Deze 1m62 

metende kastanjebruine merrie heeft een  luxe exterieur, waarbij 

met name het mooie, sprekende Arabische hoofdje met de grote 

ogen opvalt. Luna toont daarbij veel kwaliteit in beweging en op 

de sprong. Ze is sociaal en mensgericht, watervlug, zeer werkwillig en intelligent. Een jong 

paard wat  geschikt is voor alle mogelijke disciplines zoals dressuur, springen, eventing of 

zelfs endurance. Voor meer informatie zie de te koop pagina.  

 

 

 

Hera Mansolein Z springt goed tijdens derby Luxeuil les Bains 

 

Zondag 7 oktober was er opnieuw een concours waar Hera Mansolein Z aan kon deelnemen, 

nu dichter bij huis in Luxeuil les Bains. Omdat er voor dit concours teveel animo was, konden 

we ons eigenlijk niet meer inschrijven, maar gelukkig wist Christophe Baret van stal Val de 

Charmes, de inschrijving toch te regelen. Het was ook deze keer zijn stalamazone Tessy Kerr 

die Hera zou rijden. Door de grote drukte moesten we lang wachten.  



Toen de schemering al inviel, ruim 

3,5 uur na onze aankomst, was het 

dan zover. Omdat Tessy vlak voor 

Hera nog een ander paard moest 

rijden, was er nauwelijks tijd om 

in te springen. Hera was het 

wachten wel zat en klaar voor 

actie. Tessy had haar handen vol 

aan de energieke Hera, die op het 

losspringterrein heel goed en met 

veel vuur sprong. 

Dit derde concours waar Hera 

startte was gelijk een derby. Eerst een parcours van 1 meter,  gevolgd door een kleine cross 

over boomstammen en een wal waar op gesprongen moest worden met tijdens de afsprong 

nog een boomstamhindernis. De eerste hindernis van het concours was een lastige, waar 

menig paard naar keek en enkelen zelfs stopten. Ook Hera keek even flink naar de sprong, 

maar besloot toen ze bijna stilstond toch nog op het laatste moment te springen.  

 

Geen weigering dus, maar 

helaas kwam de achterste 

balk van deze oxer toch na 

een liche touchering wel 

naar beneden. Daarna 

sprongen Hera en Tessy 

goed door, uiteraard vond 

Hera de cross-sprongen wel 

vreemd, maar toch sprong ze 

alles ook de wal. 

 

Ze kwam in een vrij snelle 

tijd over de finish met één 

balk ofwel 4 strafpunten. 

Opnieuw een goede ervaring 

voor Hera. We gaan rustig 

door met de oefenparcoursen 

en zijn tevreden met de 

progressie die Hera 

Mansolein Z maakt.  

 



 



 

In September kwamen we met een groep van fotografen, een visagiste en  

modellen naar Mansolein voor een weekje fotografie, paarden en natuur.  

De deelnemers waren zorgvuldig geselecteerd uit veel aanmeldingen. Het  

moest immers een gezellige groep worden, maar ook de kwaliteit moest er  

zijn. Een model wil immers mooi op de foto voor het portfolio en een  

fotograaf wil een model dat een beetje leuk kan poseren. Uiteindelijk is  

dat helemaal goed gekomen en hoewel veel mensen elkaar voor deze reis  

nog niet kenden was de onderlinge 'klik' er ook meteen. 

 

Mansolein had de accommodatie tip-top op orde dus na een lange rit in  

een gehuurde bus hoefden we eigenlijk niks te doen behalve de bagage  

uitladen en natuurlijk de camera's pakken. 

"David, je hebt gejokt!" 

 

Midden in een gesprek over de voor- en nadelen van een 35mm sensor 

komt  

model Femke mij een standje geven. Ik had ze gewaarschuwd dat een gite  

geen center-parcs huisje is, en dat de luxe wat minder zou zijn dan bij  

een hotel. Gespeeld verontwaardigd laat Femke mij weten dat ik wat dat  

betreft de waarheid geweld had aangedaan. "Het is hardstikke goed  

uitgerust hier." Uuuh, ja, antwoord ik maar. "Het is beter ingericht dat  

mijn huis. Maar er is geen bad en geen TV." Ik kijk zelf geen TV en  

douche bij voorkeur koud, maar modellen zijn vaak toch een beetje  

juffertjes, dus had ik maar wat overdreven. Gelukkig bleken deze  

modellen meer dan ruim tevreden met de faciliteiten, en wie kijkt nou TV  

als er zulke zonsondergangen zijn...  

 

De week werd gevuld met fotografie-uitdagingen, uitstapjes naar de vele  

prachtige plekken in de buurt, paardrijden en zelfs boogschieten. Voor  

fotografen is de omgeving een walhalla. Paarden zijn altijd een dankbaar  

onderwerp en met wat geoefende modellen er bij was dit een unieke week  

voor een fotografie-gek.  

 

Artikel geschreven door: David 

 

 

 



Model Simone schreef het volgende stukje: 
 

David kwam met het spontane idee om met wat mede fotografen en modellen naar zijn familie in 

Frankrijk te gaan. Aangezien ik nog amper in Frankrijk ben geweest, leek het me meteen ontzettend 

leuk en gezellig. Na wat foto’s te 

hebben gezien van de boerderij, 

omgeving en vele paarden op de 

website was ik om! Toen we na 

een lange rit aankwamen in het 

huis ging iedereen meteen zijn 

spulletjes uitpakken en zijn eigen 

plekje zoeken. De omgeving was 

heerlijk stil, ben er echt tot rust 

gekomen. We hebben de dag erna 

een mooie wandeling gemaakt, 

die uiteindelijk iets langer duurde 

dan gedacht maar dat maakte niks 

uit! Ook hebben we een aantal 

fotoshoot dagen gehouden. 

Verder vooral veel genoten van 

de omgeving, veel gelachen en 

lekker rustig aan gedaan. David’s 

familie was heel warm en open, 

veel plezier met ze gehad en ik 

zou zo weer terug gaan omdat ik 

zeker weet dat ik dan weer een 

geweldige vakantie ga hebben! 

 

Artikel geschreven door fotograaf Jos: 

Als hobby-fotograaf, heb ik samen met fotografen en modellen, 

begin sept, een kleine week vertoefd in Frankrijk bij Stal 

Mansolein. De omgeving is heuvelachtig, met bossen en 

grasweiden. De mensen zijn hartstikke aardig en weten ook de 

mooie plekjes in de regio. Heb mij geen moment verveeld, er is 

elke dag wel iets te beleven rond de stal. We gingen daarheen 

voor een modellenshoot, en je hoeft geen paardenmens te zijn 

om je vakantie hier door te brengen. Enkele modellen hadden in 

n ver verleden nog paard gereden. Zij hadden gelijk een paar 

opfris lessen geregeld en wij fotografen, mogen de lessen bijwonen, met de camera in de aanslag. 

We konden ook de paarden fotograferen, wanneer ze van weide worden gewisseld. De hele kudde 

komt dan de heuvel af, in draf of galop, het dal in gerend. Machtig mooi om dit mee te maken. Als 

fotograaf zijn dit natuurlijk de spectaculairste foto’s. Zomaar een greep van de belevenissen rond de 

stal. Het verblijf was heel erg gezellig en je voelt je er helemaal thuis en vind 1 week toch wel erg 

kort. 
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