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Welkom bij deze 25e editie van het Mansolein E-

Magazine! 

In deze editie van het Mansolein’s E-Magazine voor 

november en december 2012 het uitgebreide verhaal 

over o.a. Cerise Mansolein, veel leuk nieuws, maar ook 

het afscheid van Mirre. Daarnaast ook weer een artikel 

over de opmerkelijke verschillen in de paardenbranche 

van Europa, en nog veel meer. 

In het volgende nummer een terugblik op het jaar 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. 

mailto:info@mansolein.com


 

Het was op donderdag 22 

november dat mevrouw 

Badarelli uit zuid-Frankrijk 

naar onze stal kwam om 

paarden te be kijken. Ze had 

interesse in zowel Cerise 

Mansolein als Evander 

Mansolein, twee totaal 

verschillende paarden. Na een 

reis van ruim 4 uur kwamen 

mevrouw Baradelli en een 

goed vriend in de morgen bij 

onze stal aan. 

Na een kopje koffie en een 

leuk gesprek was het tijd om 

de paarden te gaan bekijken. 

Er was direct een klik tussen Mevrouw Badarelli en de zwarte imposante vijfjarige Dreamcatcher 

merrie Cerise Mansolein. De jonge merrie liet zich super zien in de buitenbak. Nadat ook Evander 

Mansolein bekeken was, werd het al gauw duidelijk dat Cerise het paard was waar ze naar op zoek 

was. Ook al is Cerise Mansolein alleen licht zadelmak gemaakt in de zomer van 2011 en heeft ze 

daarna niet meer gewerkt, toch hebben we allemaal een sterke overtuiging dat de combinatie tussen 

mevrouw Badarelli en Cerise perfect is. 

De grote merrie is beslist geen paard voor een amateur, want naast dat ze groot is, kan ze ook 

behoorlijk heet zijn, maar daar heeft mevrouw Badarelli geen probleem mee. Ze is een zeer ervaren 

amazone en houdt van dit type paarden. Zodra Cerise bij haar op stal staat, zal ze rustigaan beginnen 

met grondwerk, daarna longeerwerk, om uiteindelijk de merrie onder het zadel te gaan trainen. Ze 

hebben nog heel wat 

werk voor de boeg, 

maar die uitdaging was 

ook precies wat ze 

zocht. 

Mevrouw Badarelli 

heeft haar leven lang 

paardgereden, zowel in 

de springsport als in de 

dressuur. De laatste 

jaren heeft ze zich 

volledig op de 

dressuursport gericht 

en is ze met haar 

Spaanse hengst 

gekomen tot en met het 

Prix st. George niveau.  



Maar ook de piaff en passage waren al compleet. Omdat deze hengst aan de top van zijn kunnen was 

gekomen, wilde mevrouw Badarelli een nieuwe uitdaging aangaan. Ze had niet eerder een merrie 

gekocht, maar was zo onder de indruk van onze Cerise Mansolein dat de koop meteen gesloten werd. 

De keuring was al eerder uitgevoerd en zodoende kon alles snel afgerond worden. 

Ruim een week later op zaterdag 1 december was het tijd om Cerise Mansolein mee naar haar nieuwe 

stal te nemen. Ze was nog nooit eerder met de trailer vervoerd, maar ze ging er braaf en vol 

vertrouwen op. De anderhalfpaardstrailer liet de 1.82 mtr metende merrie weinig ruimte, maar onze 

knappe merrie liet het rustig over zich heen komen. Een afscheidshinnik weerklonk, en team 

Mansolein zwaaide (met een traantje..) Cerise Mansolein vrolijk uit. 

's Avonds laat kregen we bericht dat ze veilig aan waren gekomen, maar het was geen makkelijke reis 

geweest. Cerise was de hele weg braaf, maar zo'n 1,5 uur voor Lyon begaf de auto het en kwamen 

mevrouw Badarelli en Cerise stil te staan langs de snelweg. Ze moesten 2 uur wachten tot iemand van 

stal er was om met zijn auto de trailer en Cerise mee te nemen. Al die tijd stond Cerise braaf en 

geduldig te wachten. De jonge merrie heeft geen stap verkeerd gezet! Echt ongelooflijk. De reis bleek 

met de ernstige autopech dus een nachtmerrie te zijn geweest, maar Cerise was super braaf. Iedereen 

trots, en blij toen Cerise na ruim 7 uur op de trailer te hebben gestaan, veilig haar nieuwe box kon 

betrekken. 

Nu twee dagen later heeft mevrouw 

Badarelli de eerste oefeningen gedaan 

met Cerise, in de sneeuw in de 

buitenpiste, alles is goed verlopen en 

mevrouw Badarelli en Cerise lijken nu al 

een zeer goede klik te hebben! We 

wensen mevrouw Badarelli en Cerise 

veel geluk samen en houden natuurlijk 

contact! 



 



 

 

Dorinthe's dressuurtraining door Larisse 

werpt zijn vruchten af 
 

Dorinthe Mansolein (v. Tangelo van de 

Zuuthoeve x Athlet Z) werd in december 2011 

verkocht naar de Jura in Frankrijk. Afgelopen 

zomer kwam de jonge merrie terug op stal voor 

dressuurtraining. Eigenaresse Camille Haslé had 

een ongeluk gehad en kon haar paard drie 

maanden niet rijden. Camille vroeg Larisse of 

zij Dorinthe Mansolein enkele maanden op stal 

wilde nemen om haar dressuurmatig verder te 

trainen. Dorinthe verbleef drie maanden bij Stal 

Mansolein.. In die tijd boekte Larisse goede 

vooruitgang met Dorinthe. Inmiddels is 

Dorinthe Mansolein al weer enkele weken terug 

bij Camille. Op dinsdag 18 december was het 

tijd om weer voor het eerst te gaan springen met 

Dorinthe. En dat verliep niet zonder succes!  

Eerder toonde Dorinthe al  veel vermogen op de 

sprong, maar met de lagere sprongen was ze wel 

eens wat slordig in de techniek, wat lang in het 

voorbeen. Door de training bij Larisse heeft de 

merrie meer kracht ontwikkeld in de achterhand 

en dat was meteen terug te zien bij het springen. 

Dorinthe vouwde zeer goed voor en was in het 

geheel meer rond op de sprong. De mensen en 

trainer op stal bij Camille waren onder indruk. 

Omdat het zo goed gaat met Camille en Dorinthe 

staat er, als de weersomstandigheden het 

toelaten, op 6 januari een oefenparcours in het 

Franse Dole op het programma en op 13 januari 

een oefenparcours in Rahon. 

Meer nieuws later.  

 

Vivre Mansolein Z al zadelmak 
Een kleine drie weken na het vertrek van Vivre Mansolein Z 

naar zijn nieuwe eigenaar, de investeerder Eric Attiger, 

meldde Eric dat Vivre Mansolein Z reeds braaf onder het 

zadel liep. De 3,5 jarige hengst was bij ons nog onbeleerd, 

maar pakte bij zijn nieuwe stal het werk makkelijk en braaf 

op. Na twee weken zat de ruiter er al op en is de opleiding 

van Vivre dus definitief begonnen. Eric meldde ons per mail 

erg tevreden te zijn over Vivre. Hij is best nog onder de 

indruk van alles; aldus Eric, maar hij laat zich fijn bewerken 

en toont kwaliteit. Binnenkort zal er meer informatie volgen. 

 



Charisto Mansolein en amazone Sara Friis vinden sponsor 
De 17 jarige Zweedse Sara Friis, eigenaresse van Charisto 

Mansolein, heeft sinds kort een sponsor gevonden om haar en 

Charisto Mansolein te ondersteunen op de wedstrijden. Sara heeft 

grote ambities en wordt door enkele zeer goede trainers begeleid. 

Zo heeft ze inmiddels les gehad van o.a. Rolf-Göran Bengtsson. 

Sara doet een paardenopleiding in het Zweedse Vellinge. Ze heeft 

thuis haar paarden staan en Charisto M is haar grote liefde en 

favoriet. Een Zweedse ruitersport zaak gaat Sara en Charisto nu 

sponsoren op concoursen. Een mooie kans voor de jonge amazone 

met haar talentvolle jonge ruin Charisto Mansolein. In het nieuwe 

seizoen, maart 2013, zal de combinatie weer aan de start komen.  

 

 

 

 

 

 

Cerise Mansolein aan het werk 
Cerise Mansolein is enkele weken geleden 

vertrokken naar haar nieuwe eigenaresse. De 

Dreamcatcher merrie staat bekend als lief  én 

ze kan heet zijn en is zeker geen paard voor 

iedereen. Haar nieuwe eigenaresse Isabelle 

was hiervan goed op de hoogte en zich bewust 

van het feit, dat de africhting van de zwarte 

merrie de nodige tijd zou gaan kosten, maar 

gezien de kwaliteiten van het paard wilde 

ze toch de uitdaging aangaan. Ze zijn 

begonnen met longeren met zadel en 

hoofdstel, dat is allemaal goed verlopen. 

Isabelle heeft er inmiddels ook al even op 

gezeten. Dat ging in beginsel allemaal goed, 

maar in haar enthousiasme ging het allemaal 

iets te snel voor Cerise, die na een rondje 

plotseling schrok, met een val van 

Isabelle als gevolg. Gelukkig zonder 

ernstige gevolgen. Isabelle gaf aan te 

snel te zijn gegaan omdat de merrie 

verder zo braaf en lief was. Ze neemt het 

Cerise dus ook zeker niet kwalijk. Maar 

dat korte moment dat ze op Cerise zat 

was fenomenaal,  wat een gevoel geeft 

dit paard zeg!  aldus Isabelle. Ze gaat de 

komende tijd in alle rust doorwerken om 

het vertrouwen van de zeer imposante 

Cerise te winnen. Binnenkort meer 

nieuws ! 

 

 



 



  

In het E-Magazine van september/oktober 2012 introduceerde ik een artikel wat als onderwerp 

Europa had. Deze aflevering wil ik op dat onderwerp nog iets dieper ingaan. Want het gaat verder 

dan alleen de economie en dus ook de paardenhandel. Laat me vooropstellen dat ik een voorstander 

ben van een eigen beleid voor elk land als het gaat om keuzes binnen een selectie bijv van hengsten. 

Iedereen en dus ook elk land heeft zijn sterke en zwakkere punten en daar moet ieder voor zich aan 

blijven werken, dat is gezond en dat verschil is nodig om van elkaar te kunnen leren. Maar er zijn 

wel een aantal hoofdlijnen die Europees gemaakt zouden kunnen worden. 

De vorige keer had ik het specifiek over de prijzen van sportpaarden in de verschillende landen. Een 

ander opvallend onderdeel van de paardenbranche is de sport zelf. Als we de dressuur als voorbeeld 

nemen, want deze wijkt het meeste af, dan zien we dat er tussen Nederland, België en Frankrijk 

grote verschillen zijn. En  dan niet alleen in de benoeming van het niveau, maar ook in wat er bij 

elke stap hoger op de dressuurladder gevraagd wordt. Als je de volgorde van de basis-dressuursport 

in Nederland bekijkt is dat simpel. De B voor beginnende combinatie, de L voor licht, de M voor 

midden-niveau en vanaf de Z voor de zwaardere klassen. In België hebben ze, voor zover ik heb 

weten te achterhalen, een heel ander systeem. Ze beginnen bij de E klasse met een aantal kleine 

sub-klasses, om vervolgens door te gaan naar de A klassen. In Frankrijk is het nog weer anders, 

voordat je een galop 7 diploma hebt, wat een zwaardere opleiding behoeft dan bijv. het Nederlandse 

ruiterbewijs, rijdt je Club 4 t/ m 1. Ongeveer vergelijkbaar met de B in Nederland. Wil je officieel 

gaan starten dan begin je in de Amateur 3 préparatoire of Amateur 3 Imposée. Dit is ergens te 

vergelijken met de B in Nederland, want het is de eerste stap binnen de dressuursport. Toch wordt 

hierin wijken voor de kuit gevraagd en moeten er in galop gebroken lijnen gereden worden. Iets wat 

in Nederland pas in de L en M klasse wordt gevraagd. Een heel ander niveau dus tussen deze twee 

landen. 



Past deze beknopte uitleg over de niveaus in de 

verschillende landen binnen het Europa-plaatje? Nee, ik 

denk van niet. Waarom niet?  Voor fokkers is het van 

groot belang dat ze "hun" paarden, ofwel fokproducten 

kunnen blijven volgen. Dat geeft belangrijke informatie 

over de kwaliteit van hun fokmerries, maar even zo 

belangrijk, voor het gevoel van geluk en waar al het 

harde werk en vaak financieel afzien allemaal voor is 

geweest!  

Zou deze noodzaak van een Europees gelijkmaken van 

de niveaus dan alleen maar voor fokkers zijn? Nee, ook dat denk ik niet. Voor mijn idee is dat voor 

gewone ruiters ook leuk en handig om makkelijk na te kunnen zien. Sommige mensen denken dan 

misschien: ja maar daar is de FEI toch voor? Ook hierop is het antwoord nee, want deze houdt 

alleen een database bij van paarden die Internationaal starten en dus niet bijv. de Belgische paarden 

die regionaal in België starten. 

Ook bij deze manier van verstrekken van belangrijke informatie zou dus een rol weggelegd 

kunnen worden voor Europa. Ik snap dat er best veel mensen zijn die hier niet zo mee bezig zijn, 

maar de paardenbranche heeft een enorm vermogen in wat ze nu en in de toekomst kan doen en 

betekenen. En het is jammer om met oogkleppen op door het leven en de paardenbranche heen te 

blijven lopen en alleen maar bezig te zijn met die kleine dingen die alleen voor jou gelden. Het zou 

goed zijn als er meer openheid zou komen en vooral meer samenwerking binnen de 

paardenbranche, niet in één land en ieder voor zich, maar samen en dus met zijn allen wat doen 

voor elkaar!  

 

 



 



 

Paarden zijn onze passie en het omgaan en werken met deze edele dieren is geweldig om te 

doen. Maar soms moet je als paardenhouder beslissingen nemen voor je paard die je veel 

verdriet doen, maar die toch genomen moeten worden. Zo hebben wij, onverwachts, op 8 

november j.l. afscheid genomen van onze lieve merrie Mirre. 

Mirre is het paard waar soms beginners les op kregen, een mooie, donkerbruine merrie die al 

ruim 10 jaar bij ons was. Ze was altijd braaf en geduldig, met jonge kindjes, maar ook oudere 

dames die voor het eerst paardreden gaf ze vertrouwen en veel plezier. Afgelopen zomer 

kreeg ze een tumor in de neus, helaas onbehandelbaar en ze ging in de loop van de tijd steeds 

moeizamer ademen. De veearts kon niets voor haar doen, en toen die ochtend een deel van de 

tumor uit de neus kwam en we hem er bij riepen, vonden we het niet verantwoord om haar te 

laten lijden en besloten haar te laten inslapen. Hier, op ons eigen erf en waar de mensen die ze 

vertrouwde en die van haar hielden bij haar waren, is Mirre gestorven. 

Mirre is voor ons en de vele vrienden die haar gekend hebben, onvergetelijk. Voor wie meer 

over haar wil lezen: In ons E-Magazine nr. 15 van mei 2011 staat de special over Mansoleins' 

Mirre. 



 



Malachiet 

 

 

Malachiet is de meest voorkomende koperverbinding. Waar koper aanwezig 

is, daar vindt men altijd Malachiet. Het is al 5000 jaar een bekende en veel 

gebruikte steen. De bekendste vindplaatsen liggen in Zaïre en in de 

Russische Oeral. De oudste geneeskundige toepassing was (in Egypte) als 

oogmake-up, tegen oogziektes.  
 

 

 
Paard 
 

Hoewel Malachiet een echt aardend mineraal is, kan het bij paarden slechts 

zeer terughoudend gebruikt worden. Het hoge kopergehalte kan al snel voor 

verwarring zorgen, vooral omdat het verhelderende kwarts, wat wél in 

Chrysocolla met het koper vermengd is, ontbreekt. Malachiet is meer een 

eerste hulpsteen in crisis- achtige omstandigheden. Een paard dat duidelijk 

ernstig ongelukkig is, en koorts heeft of verschijnselen die daar op lijken, 

rillen bv., kan met Malachiet snel tot rust komen. Krampen in het 

ademhalingssysteem en een te grote ontvankelijkheid voor virusinfecties 

kunnen er mee bestreden worden. Malachiet helpt vooral met het 

uitademen. Hierdoor worden afvalstoffen beter afgevoerd. Chronische 

infecties krijgen daardoor eveneens de kans op te lossen. Malachiet is een 

zeer krachtig op het gehele gestel inwerkende steen, maar mag alleen in 

zeer ernstige situaties gebruikt worden, en dan nog alleen voor korte tijd. 

Een snelle overstap naar  Chrysocolla met eventueel nog extra Bergkristal, 

is raadzaam.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Heather (Struikhei), Holly (Hulst), 

Hornbeam (Haagbeuk), Olive (Olijf) en Red Chestnut (Rode Kastanje). 

Deze bloesems helpen de mens de ogen te openen, echt te gaan kijken naar 

het eigen leven en om uit de sleur en de slachtofferrol te kunnen stappen. 

Hierdoor kan er rust ontstaan. Er ontstaat een helder zelfbeeld en er komt 

ruimte voor meer blije samenwerking met het paard. 
 

 
Mens 
 

Malachiet heeft niet alleen een lichamelijk zeer ontgiftende werking, maar 

het werkt ook op zielsniveau. Het helpt te onderkennen welke ziekmakende 

invloeden we op ons leven toelaten, waaronder kwalen als reuma, chronische 

ontstekingen, gewrichtsontsteking en hartkwalen. Malachiet geeft rust en 

maakt een beter uitgebalanceerde levenshouding mogelijk. De stemmingen 

worden hanteerbaarder en minder beïnvloedbaar van buitenaf. Het brengt 

licht in onze ziel en daardoor in de verbindingen die we met de buitenwereld 

aangaan. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Oak (Eik), Sclerantus (Hardbloem), Sweet 



Chestnut (Tamme Kastanje), White Chestnut (Paardenkastanje) en Wild Oat  

(Ruwe Dravik). Deze bloesems helpen het paard om afstand te nemen, zich 

te beschermen en op te komen voor zichzelf en het helpt om beter grenzen te 

stellen. Hierdoor blijft hij goed in zijn kracht en kan er op een heldere en 

vrije manier samengewerkt worden met de mens. Door het toenemende 

zelfvertrouwen komt het paard lekker in zijn vel te zitten.  

 



Red Chestnut/Rode kastanje 

 

 

De Rode Kastanje is waarschijnlijk begin 19
e
 eeuw als kruising spontaan in 

zuid Duitsland ontstaan. Hij kan 20m hoog worden met een ronde kroon. De 

bladvorm is gelijk aan die van de paardenkastanje. De bloemen staan in 

kegelvormige trossen met roze tot rozerode bloemen. Bloei is in mei-juni.  

 
Paard  
 

Het Red Chestnut-paard is een overenthousiast en bezitterig dier. Het maakt 

zich groter dan hij eigenlijk is en gedraagt zich jaloers en bemoeizuchtig. 

Het paard valt alles op en het wil overal op reageren. Het heeft grote ogen en 

oren, er ontgaat hem weinig en probeert overal als eerste bij te zijn. 

 

Voor de kudde is het een storend dier. Zijn enthousiaste bemoeizucht werkt 

irritatie bij de andere dieren in de hand. Vooral hoger in rang staande 

paarden reageren hier heftig op. Het is een onberekenbaar paard, het gedrag 

wil nog al eens in overeenkomstige situaties verschillend zijn.  

Naar de mens toe staat hij te trappelen van ongeduld om samen aan de gang 

te gaan. Dat kan ook jaloerse reacties naar andere paarden inhouden. Hij wil 

wel doorlopend de onverdeelde aandacht. Het is een echt één op één paard, 

hij maakt zelf naar de mens toe een duidelijke keuze.  

 

Het probleem met dit dier is zijn doorlopende jaloerse bezitterigheid. Dat 

geeft regelmatig wrijvingen en conflicten met andere paarden en ruiters. 

Even een gesprekje met een ander kan al zorgen voor een heftige en 

onverwachte reactie. Alles met dit paard gaat goed, zolang het maar de volle 

aandacht van de partner heeft. De Red Chestnut bloesemremedie helpt de 

bezitsdrang te verminderen en de jaloezie af te zwakken. De stenen die de 

mens zou kunnen dragen om dit van zijn kant te ondersteunen zijn: Zoïsiet 

om in alle rust deze drempel over te gaan, Toermalijnkwarts helpt het leven 

niet meer zo zwaar te nemen (want is het niet zo dat de spanning ook een 

beetje van de mens komt....?) en Granaat voor meer zelfbewuste kracht waar 

het paard dan weer veiligheid uit kan putten. 

 

 
Mens  
 

De overbezorgde mens die doorlopend voor anderen zorgt en bezorgd is en 

daar geen afstand in kan nemen is eigenlijk behoorlijk egocentrisch. Want 

het is wel altijd de eigen zorg die op de ander geprojecteerd wordt. En dat 

betekent dat die ander geen ruimte krijgt zichzelf te zijn. Een paard kan daar 

flink dwars van worden. Stenen die dit dier helpen daar beter mee om te 

gaan zijn Agaat voor meer zelfvertrouwen en er werkelijk zelf durven zijn, 

Aventurijn om de nervositeit te verminderen en opener te kunnen zijn naar 

de omgeving toe. En Groene Calciet helpt de eigen natuurlijke en innerlijke 

kracht te ontwikkelen waardoor er een open en onbevangen houding naar de 

partner toe kan ontstaan.  



 

Bericht geschreven door Natalie Smit, over hoe het nu gaat met haar en Mansolein’s Danser 

28 oktober ben ik met Mansolein´s Danser naar de Jumpcross geweest bij Stal Sintels in Breda. Met 

het inrijden was Danser veel meer terughoudend dan normaal, dus ik had er al  niet zo´n lekker 

gevoel bij... 

Eenmaal in de ring gingen we een paar keer totaal de mist in en hadden 3 weigeringen, maar alle 

balken lagen er nog wel op!  Inmiddels was Danser van dat ene rondje al drijfnat door z'n dikke 

wintervacht en het zonnetje, waardoor ik een beetje met een rot gevoel reed omdat hij het zo warm 

had, wat duidelijk te merken was, al bleef hij wel gewoon 

netjes doorgaan, en zo ging traject 2 ook nog aardig. 

Daarna kwamen we bij traject 3, onze favoriet, een route 

door de weilanden en een stukje bos met bij elkaar 17 

hindernissen. Eenmaal gestart, had Danser weer nieuwe 

energie door het stappen tussendoor, waardoor traject 3 toch 

wel erg goed ging. Uiteindelijk gefinisht met maar 1 

weigering, was dus toch wel trots, al ging het allemaal erg 

traag en moeizaam. Ik had verwacht dat ik laatste was, want 

naar mijn gevoel ging het dus niet erg lekker, maar toch 

maar naar de prijsuitreiking gegaan, waar ik te horen kreeg 

dat ik 2e was geworden! Was helemaal trots, Danser heeft 

weer eens z'n werklust en doorzettingsvermogen bewezen!  

11 november zijn we naar onze allereerste dressuuroefenwedstrijd geweest. Ik had met Danser wel 

vaker op ander terrein gesprongen en gecrosst, maar nog nooit dressuur gereden, dus ik had geen 

idee hoe hij zich zou gaan gedragen. Inmiddels hadden we Danser geschoren, een echte sportcoupe 

geknipt, en op het laatste moment een passend dressuurzadel geregeld Wonder boven wonder was 

het scheren geen enkel probleem en liet hij zich rustig netjes maken. Eenmaal op het terrein van 

manege Overbos aangekomen even gemeld, opgezadeld en de binnenbak in om los te rijden, dit was 

voor Danser z'n 1e keer in een vreemde binnenbak, dus ik had een hoop spanning verwacht, maar 

nee hoor,  Danser was  rustig en ontspannen, en superfijn te rijden, zelfs fijner dan thuis! Geen stap 

verkeerd gezet, en ik had er het volle vertrouwen in dat het goed zou gaan. En toen was het moment 

daar dat we de ring in mochten om het eerste proefje te rijden. 

 

Ik vond het spannender dan Danser, die zelfs zonder ook maar enige twijfel langs het juryhokje en 

de enorme speakers liep, een echte topper! Eenmaal in m'n proef zat ik echt in m'n eigen wereldje, 

de proef kende ik bijna uit mijn hoofd, dus ik kon me goed concentreren op het rijden zelf ipv alleen 

op mijn moeder, die aan het voorlezen was. Het ging erg lekker vond ik, in beide proeven zelfs 

rechtsom gelijk in de goede galop aangesprongen, waar Danser vaak nog wat moeite mee heeft. 

Na het rijden van m’n proeven buiten over de weg uitgestapt, Danser had zich echt voorbeeldig 

gedragen, en ik was  enorm trots, zelfs toen ik mijn punten nog niet wist. Daarna Danser lekker op 

de trailer gezet met wat te eten, en naar binnen om de protocollen op te halen, 

er was geen prijsuitreiking. Toen ik eenmaal mijn protocollen zag, was ik toch wel erg verbaasd! 

Danser had zich geweldig gedragen, maar dat ik 187 en 197 punten had, dat had ik nooit verwacht 

zo voor de eerste keer! Hetgeen waar we nu nog aan werken is de 

oprichting, rechtsom aanspringen en de puntjes op de i zetten, zodat 

we hopelijk in het nieuwe jaar officieel kunnen starten, hopelijk ook 

met zulke punten als resultaat. Al met al was het een zeer geslaagde 

dag, en zijn we daardoor nog gemotiveerder geworden om nog 

harder te trainen!  



 



 

 

Cadans Mansolein winnaar in 1m20 in Mallorca 
Zondag 25 november kwam Cadans Mansolein samen met de jonge, 

professionele springruiter Jaime Martorell aan de start in een 1m20 

parcours van de " Trofeo Clara Macedo" bij de club R.C.E.E.M. in 

Bunyola, naast Palma te Mallorca. 

Jaime Martorell rijdt Cadans Mansolein in opdracht van zijn eigenaresse 

Tessa Zwartendijk. Voor Cadans was het pas het tweede concours sinds 

zijn aankomst in Mallorca. Cadans  heeft veel progressie geboekt en ging 

dan ook met veel inzet en plezier het parcours rond. 

Hij sprong met veel gemak en was zeer gretig op de sprong en niet 

minder belangrijk: hij kwam foutloos rond en binnen de tijd. Hij mocht 

door naar de barrage, met 5 andere paarden en ruiters. Daar sprong 

Cadans Mansolein wederom mooi rond, met veel afdruk en hij kon op de 

'lange stukken' goed vaart maken. En eindigde dus als snelste! Een mooie 

afsluiter van het seizoen. Van het voorjaar zal hij opnieuw aan de start 

komen. 

 

Charisto Mansolein in de prijzen 
Charisto Mansolein en zijn Zweedse amazone Sara Friis hebben 

afgelopen zaterdag 24 november hun laatste concours van dit jaar 

gereden in Sydslätten Zweden. Ze namen deel aan een 1m10 rubriek met 

50 starters. Charisto en Sara hadden een goed ritme te pakken en kwamen 

in een mooie tijd foutloos over de finish. In totaal kwamen 11 

combinaties foutloos door het basisparcours heen. 

 

In de barrage was het de planning om snel te rijden voor de overwinning, 

maar omdat Charisto zo'n fijne en goede galop te pakken had, wilde Sara 

zijn ritme niet veranderen en besloot minder korte bochten te rijden. 

Ze dacht niet dat ze in de prijzen zouden vallen, maar ze bleken toch 

goed gereden te hebben. Want ze kwamen niet alleen foutloos door de 

barrage heen maar bleken ook zo snel te zijn geweest dat het goed was 

voor een schitterende derde plaats! 

 

Een mooie afsluiter voor dit concoursseizoen. Volgend jaar zullen Sara en Charisto opnieuw aan de 

start komen. Hun doel is om in juli 2013 mee te mogen doen aan de International Horse Show, 

amateurtour in Falsterbo. 

 

Chakra Mansolein M-1 debuut is gemaakt 
Nadat Chakra Mansolein exact binnen 1 maand de L2 rubriek had doorlopen is ze in het weekend 

van 18 november voor het eerst uitgebracht in het M1. Hoewel ze nog wat  fouten in de eerste proef 

maakte, werd de tweede proef beloond met haar eerste winstpunt in deze klasse. Met deze ervaring 

en het jurycommentaar gaan we verder werken aan verbetering van haar performance. 

 

Artikel geschreven door: Eigenaresse Marja Smit 

 

 

 



Bazra van Wehl wint concours 
Afgelopen weekend op 4 november kwam Hanna 

Erlandsson wederom uit met Bazra van Wehl. 

De donkerbruine ruin was sinds hij een halfjaar oud 

was in ons bezit en ging in 2010 naar Zweden. 

Daar kwam hij in handen van Hanna Erlandsson die 

hem sindsdien uitbrengt in de springsport. Samen 

deden ze al meermalen mee in het 1m30 en niet 

zonder succes! 

Na een pauze van bijna drie maanden kwam de 

combinatie nu opnieuw aan de start. 

Om weer in het wedstrijdritme te komen werd er 

gestart in de 1meter klasse. Van de vijftien starters 

werden Hanna en Bazra makkelijk eerste. 

Ze waren ruim 2 seconden sneller dan de nummers 

twee en drie. Een mooie prestatie! 

 

 

Larimar Mansolein debuteert in de 

dressuurring 
Afgelopen zondag 18 november heeft Larimar 

Mansolein (v. Leonardo da Vinci x Balzflug x 

Seclusive xx) zijn debuut gemaakt in de dressuurring. 

De dochter van de eigenaresse van Larimar, Cadettec 

Durand kwam met de jonge hengst aan de start in de 

Club klasse. Deze klasse staat ongeveer gelijk aan het 

B-niveau van Nederland. Larimar is weliswaar al een 

stuk verder in zijn opleiding, maar was nog nooit op 

concours geweest. Eigenaresse Isabelle wilde hem eerst 

rustig aan de concours-ambiance laten wennen. En dat 

was ook best een beetje nodig, want Larimar vond het 

allemaal erg spannend. Alle drukte, de vele paarden en 

harde muziek waren een nieuwe ervaring voor hem. 

Toch liet hij zich braaf rijden door Cadette. 

Op een paar kleine foutjes na, die amazone Cadette snel 

wist te corrigeren, liep Larimar Mansolein een nette proef. Ondanks de lichte spanning behaalde de 

jonge combinatie een mooie score van 66%. Met dit resultaat eindigden ze op een mooie tweede 

plaats'van 20 startende combinaties. Niet slecht voor een eerste keer. 

 

Het is de bedoeling om begin 2013 het officiële wedstrijddebuut te maken. Larimar Mansolein zal 

dan waarschijnlijk in de amateur 3 klasse gestart worden. Dit niveau staat gelijk aan de M-1 in 

Nederland. 

 

Mooie resultaten dus voor Cadette en Larimar 

Mansolein. Team Mansolein is trots op deze jonge 

combinatie, die een zeer mooi koppel vormen. We 

hebben er alle vertrouwen in dat ze het heel goed 

zullen gaan doen in de toekomst. 

 

 

 



Larisse en Wishfull Thinking naar stage van Jean Noël MYCHALYSIN 
Op vrijdag 23 november namen Larisse en Wishfull Thinking (roepnaam Sterre) deel aan een stage 

van de bekende Franse Grand-Prix dressuurruiter en trainer Jean Noël MYCHALYSIN. De stage, 

zoals georganiseerde lessen door grote namen, hier in Frankrijk worden genoemd, vond plaats bij 

een fokkerij/ stal in het Franse Quers wat ruim 25 min, rijden was met de trailer. 

Het was pas de tweede keer dat Sterre mee van huis ging, maar de imposante merrie gedroeg zich 

wederom heel netjes. Sterre is een grote en sterke merrie die erg heet kan zijn en over werkwillig en 

het is niet altijd makkelijk om alles in de juiste banen te leiden zonder dat Sterre eigen initiatief 

neemt. Maar tijdens de les ging het goed. Ze trok er goed aan en was, ondanks dat ze de onbekende 

locatie wel spannend vond, goed te rijden. Larisse kreeg ook dit keer weer mooie complimenten om 

het niveau van africhting en de correctheid ervan. Technisch gezien is Sterre nog maar ruim 6 

maanden echt onder het zadel, maar ze is 

perfect rechtgericht, actief op de hulpen 

en de eerste oefeningen zijn al goed 

bevestigd. 

Een mooie ervaring voor de combinatie 

die het liefst zo snel mogelijk 

wedstrijden wil gaan starten. Het was de 

bedoeling dat dit jaar nog te doen, maar 

door diverse omstandigheden was het 

helaas niet mogelijk, maar in het nieuwe 

jaar achter zal dat zeker gaan gebeuren. 

 

 

Grace Mansolein, revalidatie begonnen 

Afgelopen maandag 19 november was een spannende dag voor Team Mansolein en ook voor 

onze fans. Er was opnieuw een bezoek van onze veearts om een scan te maken van de gebroken 

schouder van Grace Mansolein die ze opliep op 12 juli j.l. 

Tijdens de laatste scan op 23 augustus van dit jaar, bleek dat de grote fractuur van haar 

linkerschouder nog verre van genezen was. De breuk zit in het onderste deel van het schouderblad, 

vlak boven het schoudergewricht. Op deze scan van augustus bleek dat de fractuur nog 

gecompliceerder was dan eerst werd gedacht.  



De jaarlingmerrie had vanaf het ongeluk strikte boxrust. Gedurende de hele warme zomer, stond ze 

op stal en was haar toekomst vooralsnog onzeker. Maar nu op de laatste scan bleek dat de fractuur 

grotendeels genezen en solide is! Er zit nog een klein stukje onderaan de breuk wat nog niet 

volledig genezen is, maar ook dat zal zeker goed gaan komen.. 

 

Het goede nieuws is dat Grace  al die tijd in een super conditie is gebleven, mentaal maar ook qua 

gezondheid en ze is zelfs flink gegroeid. Dat alles maakt  volgens de veearts duidelijk dat de merrie 

niet veel pijn heeft. Hij verbaast zich telkens weer over de prima conditie van de jaarling. De 

vergelijkbare gevallen uit zijn praktijk gaven een heel ander beeld te zien, mager, dof en lusteloos. 

En wat zijn we dan ook trots op de vechtlust en moed van ons paardje! Uiteraard is ze wel veel 

bespiering kwijtgeraakt, met name op haar linkerschouder, maar sinds enkele weken is de merrie 

wel uit zichzelf begonnen haar been weer wat te belasten. Hoop gevende signalen! 

 

Sinds een week zijn we voorzichtig begonnen met haar te stappen in de grote stal. Voor het eerst 

sinds ruim 4 maanden mocht ze haar box  even uit. Heel spannend voor de jaarlingmerrie maar ze 

was ook heel blij en nieuwsgierig. Ze toont duidelijk progressie in  het gebruik van haar been en 

schouder. Elke dag mag ze een kleine 5 min. aan de hand wat stappen. Een paar pasjes doen, even 

rusten, en vervolgens weer een paar pasjes.  Als alles zo goed blijft gaan  kunnen we in januari 2013 

beginnen met lichte fysiotherapie. De gehele revalidatie zal nog minstens 8 maanden gaan duren. 

Het lijkt al wel duidelijk dat we nog zeker een jaar zullen moeten doorgaan en bekijken hoe Grace 

zich zal ontwikkelen om te kunnen zeggen of de merrie een goed en pijnvrij leven zal kunnen 

leiden. Wij en Grace Mansolein doen er in elk geval alles aan om een totale genezing te 

bewerkstelligen en we blijven samen met de veearts voorzichtig optimistisch! Go, Grance, go!! 

 

 

 

Lorraine Mansolein Z van eigenaar gewisseld 

"Yes eindelijk is het zover: ik ben weer een trotse eigenaresse van nu 

een Mansolein merrie. Lorraine Mansolein Z is een merrie die 

beweegt op een manier die mijn dressuurruiterhart sneller laat 

kloppen. Daarbij is ze ook nog eens een zeer dappere, maar vooral 

ook vriendelijke en open merrie. Iets wat ik erg belangrijk vind. Het 

eerste weekend van december zijn mijn vriend Jeroen en ik naar Stal 

Mansolein in Frankrijk gegaan om gezellig met onze vrienden tijd 

door te brengen, maar ook om ons eigen paard te kunnen 

knuffelen.De keuring die eerder deze week heeft plaatsgevonden, was geen 

probleem. De merrie is met vlag en wimpel geslaagd en de veearts begreep 

met het vrijbewegen erg goed waarom deze springgefokte merrie als 

dressuurpaard verkocht werd (al sluit ik een sprongetje in de toekomst niet 

uit). Ze blijft nog even heerlijk staan bij Mansolein en het plan is dat ze na 

mijn diplomering naar Nederland zal komen. 

Het team van Mansolein wil ik hierbij ontzettend bedanken voor alles 

wat zij tot nu toe voor mij hebben gedaan! 

Lieve groetjes 

Christel Deugd" 
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