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Welkom bij deze 26e editie van het Mansolein E-

Magazine! 

In deze editie van het Mansolein’s E-Magazine staat de 

terugblik op 2012 centraal. Een bewogen en druk jaar. 

Maar we blikken ook alvast vooruit op de verwachtingen 

voor 2013. 

Siko werkt ondertussen hard door aan het afwerken van 

de nieuwe website. In het volgende E-Magazine zal hier 

meer over te lezen zijn. 

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 

  In deze aflevering: 

2. Inhoudsopgave 

3-5. Terugblik op 2012 

6. Advertentie 

6-9. Terugblik op 2012 

10. Manganocalciet 

11. Rock Rose 

12. Terugblik op 2012 

                                13. Advertentie 

        14-15. Terugblik op 2012 

            16. Advertentie 

                17-21. Mansolein nieuws 

22-23. Vooruitblik op 2013 

24. Advertentie 

25. Afsluiter 

       www.mansolein.com 

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 
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In het E-Magazine van november en december 

2011 was er een uitgebreid jaaroverzicht te 

lezen over alle gebeurtenissen bij Stal 

Mansolein in 2011. Nu in deze eerste aflevering 

van 2013 de terugblik op het jaar 2012, en een 

vooruitblik op 2013. 
 



 

 

Januari 2012 
Deze maand hadden we onze eerste 

Franse stagiaire, Alison genaamd. Een 

lokaal meisje dat nog op de middelbare 

school zat, en daarvoor een stage moest 

lopen. Bekend met ons en ons 

paardenbedrijf, wilde ze graag hier haar 

vierweekse stage komen doen. 

Een hele ervaring, ook voor ons, want  

Alison is geen echte paardenmeid maar wel een dierenliefhebster. De taal zorgde voor soms erg 

komische momenten, want hoe leg je alles goed uit? Gewone spreektaal gaat redelijk, maar er zijn 

veel onbekende technische paardentermen. Met enige gehakkel her en der, en Elinne die een 

welkome brug sloeg tussen het Nederlandse en het Franse, hebben we veel plezier gemaakt. Alison 

werkte goed en had het naar haar zin. Zoals altijd met stagiaires die bij ons hebben gewerkt, was 

ook Alison triest dat haar tijd er op zat. Al met al een zeer leuke ervaring. In de koude januari 

maand van 2012 waren er ook veel bezichtigingen, met name voor Dempsy V, die hier voor 

verkoop gestald stond. Dat was niet altijd makkelijk, met koud en nat weer en vooral niet met een 

bevroren buitenbak en soms sneeuw. Maar toch verliepen de bezichtigingen goed. Helaas nog geen 

verkoop. 

 

Februari 2012 
Een drukke maand met name voor Renée en mijzelf. Zo gingen we drie dagen naar de KWPN 

hengstenkeuring die jaarlijks in den Bosch wordt gehouden. Logeren konden we bij cliënt en goede 

vriendin Christel Deugd en haar vriend Jeroen, die ons warm ontvingen en uiteraard voor heel wat 

plezier zorgden. Ook Marja Smit, eigenares van Chakra Mansolein, was van de partij. Op de 

heenweg naar de KWPN hengstenkeuring konden we nog even langs bij Leander Mansolein (foto). 

Zijn eigenaar kon er helaas niet bij 

zijn, maar we waren heel blij Leander 

Mansolein weer even terug te kunnen 

zien. Hij is uitgegroeid tot een zeer 

imposant paard! En we kunnen niet 

wachten op het moment dat hij in de 

wedstrijdring zal gaan schitteren! 

 

 

 

 

 



Drie drukke, volle en lange dagen, die zeker de moeite waard waren. Een kleine week later was het 

tijd voor ons jaarlijkse bezoek aan de Zangersheide hengstenkeuring te Lanaken in België.  

Interessante hengsten gezien. De dag voor aanvang van de Zangersheide hengstenkeuring, gingen 

we op bezoek bij Cadans Mansolein, die op dat moment in Zuid-Limburg stond en gingen we 

eveneens kijken bij Elixer Mansolein. De jonge zoon van Mermus R uit Attentia die in de zomer 

van 2011 werd verkocht naar Nederland. We werden gezellig onthaald en konden onder het genot 

van een hapje en een drankje lekker bijpraten en de inmiddels flink gegroeide Elixer even los zien 

in de bak. Een grote belofte voor de toekomst! 

 

 

Maart 2012 
Maart was een rustige maand, met wat bezichtigingen en de voorbereidingen voor het veulen- en 

insemineerseizoen. En natuurlijk niet te vergeten de tijd voor Siko om de weilanden voorjaarsklaar 

te maken. Ook de tijd dat de paarden weer langzaamaan elke dag een paar uur het land op mochten 

om aan het rijke, sappige voorjaarsgras te wennen. 

 

April 2012 
April stond bol van de activiteiten. 

Zo verliet na jaren I’ll take 

Romance ons bedrijf, een merrie 

waar wij een aantal fijne paarden 

uit gefokt hebben. Ze ging terug 

naar haar vorige eigenaresse. 

Jammer om haar te moeten zien 

gaan, maar ze zal het goed hebben. 

Verder begonnen we deze maand 

met het werken met Bashira 

Mansolein, Hera Mansolein Z 

(foto) en Wishfull Thinking. Leuk 

om weer met de merries aan het 

werk te zijn. Het was ook de maand 

van de castratie van Delios, die 

toch even net te heet begon te 

worden als hengst. Aan het eind 

van de maand, beviel de door ons 

gefokte, en naar Italië verkochte 

merrie True Romance Mansolein, dochter van Totoche Du Banney uit I’ll take Romance, van een 

gezond hengstveulen (foto). De Italiaanse eigenaar was erg blij met zijn veulen. Een terecht want 

True Romance Mansolein blijkt uitzonderlijk veel kwaliteiten mee gegeven te hebben aan haar 

voskleurige zoon. 



 



 

Mei 2012 
Ook de voorjaarsmaand Mei was een drukke maand. Het was het 

eerste concours voor de merrie Dempsy V. die voor verkoop naar 

een stal in Vesoul was gegaan.Op dit concours liet Dempsy 

duidelijk zien over springvermogen te beschikken en werd 

zodoende verkocht naar 

Zwitserland.We waren speciaal 

afgereisd naar het concours om 

haar te zien en waren blij met de 

verkoop. Ondertussen waren we 

op zoek naar een goede pony 

voor Elinne. In mei vonden we 

Pip (foto’s links), of beter 

gezegd Mansolein 's Pip. Een driejarig schimmel 

shetlandruintje die door Oma Renée werd aangekocht voor 

kleindochterlief Elinne. Na een bezichtiging, en het 

uitproberen van Pip door Elinne, die direct verrukt was over 

het ponytje, was de beslissing snel gemaakt. Dit wordt de 

pony waarop Elinne straks in de prijzen kan gaan rijden voor 

Stal Mansolein!  En tja wat koop je als je geen driejarige wil 

en geen schimmel...??? Precies... Pip dus hahaha. Pipje is nu 

de stal mascotte en iedereen, zelfs Siko, die ooit bezwoer uit 

het bedrijf te gaan als er een shetlander over het erf kwam, is 

helemaal fan van het beestje. 

 

Een andere beslissing waar ik erg blij van werd was het 

terugtrekken van Wishfull Thinking, ofwel Sterre, uit de 

verkoop. De klik met dit paard is zo groot dat we besloten haar voorlopig niet te verkopen. 

Ondertussen was ook het dekseizoen in volle gang en werden de merries Riannin, Ulicator, Attentia 

en Zonne Fleur alle vier drachtig. 

 

Juni 2012 
Juni was de maand van de 

bevalling van Vérité, toen nog in 

het bezit van een klant van ons. 

Haar eerste veulen werd gezond 

geboren, maar kreeg enkele uren 

na de bevalling te maken met 

een ernstige koliek. Het chique 

hengstveulen behoefde 52 uur 

lang intensive zorg, waarbij 

zowel Renée, Siko als ik zelf, 

non stop in zijn box aanwezig 

waren. Warme dekens en medicatie, sondevoeding en een 

ongelimiteerde inzet van ons team zorgde ervoor dat het veulen 

beter werd en uiteindelijk helemaal zou herstellen. We waren 

weliswaar uitgeput, maar ook bijzonder trots op het veulen én op 

onszelf. Doorgaans heeft een pasgeboren veulen bij zoiets praktisch 

geen kans op overleven, en we kregen dan ook een dikke pluim van 

onze veearts...  



In deze maand werd ons enige eigen veulen van dit jaar 

geboren.  Cristal Mansolein,  dochter van onze gitzwarte 

KWPN merrie Wendela kwam gezond en wel op de wereld. En 

wat was het een super chique veulen! Helemaal trots waren we 

op onze Wendela en haar mooie dochter.  Luna Mansolein 

vertrok naar Vesoul om zadelmak gemaakt te worden en ook 

Evander Mansolein, nadat hij röntgenologisch goedgekeurd 

werd, vertrok om beleerd te worden. 

 

 

Juli 2012 
Begin juli reisde ik af naar Nederland voor een aantal zakelijke 

afspraken en het bijwonen van de provinciale keuring van het 

NRPS waar één van onze eerste fokproducten haar opwachting zou 

maken. Chakra Mansolein, wat schraal in conditie, behaalde een 

tweede premie maar werd ook dezelfde dag winnaar van de 

zadelproef met een uitnodiging voor de nationale keuring 

bestgaand rijpaard van het NRPS. 

 

Halverwege juli kwam er een trieste gebeurtenis.   

De bloedmooie en super bewegende jaarling Grace Mansolein, eerste veulen van Zonne Fleur,  brak 

haar schouder terwijl ze in de kudde van de heuvel naar beneden kwam galopperen. Een tragisch 

ongeval, en een zeer gecompliceerde breuk, maakte haar toekomst onzeker. Grace kwam op stal te 

staan en mocht niet meer naar buiten. We gaven haar veel aandacht en de veearts kwam meermalen 

langs om te zien hoe het zich ontwikkelde. De kans was groot, dat ze het niet zou redden, maar we 

wilden haar alle kansen geven om te genezen. Het werd een spannende tijd! Zouden de breuken 

helen, en zou ze het been weer kunnen belasten en pijnvrij lopen? We moesten afwachten en 

hopen....  

 

De eerste Franse les-klant meldde zich:  het Franse meisje Camille, woonachtig in Afrika, was hier 

voor de zomer op bezoek bij familie en kwam vragen of ze dressuurles kon krijgen. Een leuke en 

leerzame ervaring. Camille kreeg les op Tagore Mansolein en kon onder begeleiding van Larisse 

een heel stuk verder komen in haar rijkunst. Na een aantal lessen waren haar houding en inwerking 

op het paard zichtbaar verbeterd. Een goede start voor het lesgeven in Frankrijk.  

 

Hera Mansolein Z zou in juli haar wedstrijddebuut gaan 

maken. Heel spannend, want de merrie was nog maar 

relatief kort onder het zadel, en nog nooit mee van huis 

geweest. Het was een druk concours met veel lawaai en 

mensen, maar Hera Mansolein Z liet zich fijn rijden. 

Eenmaal in het parcours was ze nog behoorlijk kijkerig 

wat in een paar weigeringen resulteerde, daarna sprong ze 

zonder weigeringen en foutloos het hele parcours nog een 

keer rond. Al met al een prima eerste parcours en een 

goede ervaring. 

 

 

 

 

Ondertussen was ook de vakantietijd begonnen en hadden we 

weken achter elkaar het gezelschap van vrienden en gasten in 

de gîte. 



 

Augustus 2012 
In augustus was de gîte weer volop verhuurd en een komen en gaan van gasten en vrienden. Een 

gezellige drukte was het als vanouds!  Er was een bezichtiging voor Vivre Mansolein Z. de 

driejarige zoon van de eigen gefokte SF merrie Riannin Mansolein en V Alba R. De professionele 

investeerder Eric Attiger was onder de indruk van de jonge hengst en kocht hem meteen. Toen twee 

weken later de röntgenkeuring ook helemaal goed was, was de koop definitief. We vonden het 

jammer om Vivre Mansolein Z nu al te verkopen, want de hengst was zeker interessant geweest 

voor de hengstenkeuring, maar hij krijgt nu wel alle mogelijkheden in de sport.  De tijd was ook 

aangebroken voor Evander Mansolein om huiswaarts te keren. Hij was netjes zadelmak en mocht 

nu gaan genieten van een welverdiende vakantie 



Manganocalciet 

 

 

Manganocalciet is een mangaanhoudende, tot maximaal 17%, Calcietvariëteit. Er 

zijn weinig vindplaatsen, waarvan die in Peru de voornaamste is. Mangaan is een 

metaal dat ons verbindt met onze eigen basis: de allereerste weken na de geboorte. 

Calciet geeft daar rust en harmonie bij. De steen is wit tot zalmkleurig roze.  

 

 

 
Paard 
 

Een onzeker en angstig paard, meestal wat aan de magere kant, dat doorlopend 

aandacht zoekt, bij de mens wil zijn en hem tot vervelens toe naloopt, kan baat 

hebben bij Manganocalciet. Dit type paard is waarschijnlijk door wispelturige en 

inconsequente kinderen ‘opgevoed’. Daardoor weet dit dier niet waar hij aan toe is. 

De onzekerheid en angst die daar het gevolg van zijn zorgen vooral voor blessures 

aan de benen. Dit paard heeft nooit de kans gekregen ‘paard’ te zijn en heeft nooit 

werkelijk grond onder zijn voeten gekregen. Op te jonge leeftijd is er te veel van 

verlangd. Het is een eenzaam dier, dat ook met andere paarden zich geen raad weet. 

Manganocalciet helpt rust en aarding te vinden. Door deze harmonie komt de Zuur-

base verhouding beter in balans. Enerzijds zal het dier hierdoor minder ‘droog’ 

worden, anderzijds krijgen schimmelinfecties minder kans. 

Manganocalciet kan een goede ondersteuning zijn bij het opnieuw opvoeden. 

 

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

Holly (Hulst), Heather (Struikheide) en Olive (Olijf). 

Deze bloesems helpen de mens om afstand tot de dagelijkse zorgen te kunnen 

nemen. Door de toegenomen zelfstandigheid ontstaat rust en komen de emoties 

beter onder controle. 

 

 
Mens 
 

Oud verdriet, onvermogen zich gekoesterd te weten, en emotionele eenzaamheid 

zijn de kernbegrippen voor deze steen. Oude en diepe gekwetstheid kunnen 

hanteerbaar worden door een nieuwe levenshouding. Deze diepe en bepalende 

gevoelsbewegingen kunnen niet bij een zo gevoelig dier als een paard 

weggehouden worden. Paarden met een menspartner die deze zielenhouding heeft, 

zijn eigenlijk doorlopend niet helemaal in orde of zelf uitgesproken ziek. De 

dierenartskosten zijn hoog, het voer is al vele malen aangepast, maar niets helpt 

voldoende. Hier helpt maar één ding werkelijk: de moed van de menspartner zich- 

zelf te helen. Mensen die beantwoorden aan dit beeld hebben het altijd koud en zijn 

altijd haastig. Manganocalciet zorgt voor rust en warmte. Geduld en tolerantie 

worden groter en de zonnige kant van het leven kan ook ervaren gaan worden. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Elm (Veldiep), Oak (Eik), en Pine (Den). 

Deze bloesems helpen het paard om zich af te schermen voor invloeden van 

buitenaf. Het paard wordt hier evenwichtiger en krachtiger door en laat eerder 

blijken wanneer zijn grens bereikt is.  

 



 

Rock Rose/Zonneroosje  

 

 

Het Zonneroosje is een eenjarige tot 40cm hoog wordende plant. Het heeft ondiepe 

wortels, en rechtopstaande, soms vertakte, behaarde en roodachtige stengels. De 

blaadjes zijn langwerpig, onderaan gepaard. Een plant van zonnige open plekken, 

op arme en zure zandgrond. Bloei mei-augustus.  

 

 

 
Paard  
 

Het Rock Rose-paard is een trots dier dat uit de hoogte lijkt te reageren en dat snel 

geïrriteerd en prikkelbaar is. Het is een statig dier, meestal rank en hoog op de 

benen. Het houdt het hoofd hoog en kijkt de wereld in met wakkere, grote ogen. De 

oren zijn strak en puntig. Het is een dier dat dreigend recht op je af kan lopen.  

 

Het paard kan onverwacht, zonder dat er een aanleiding lijkt te zijn, lelijk naar zijn 

soortgenoten uithalen. De andere paarden lopen bij voorkeur met een boog om hem 

heen. Hij zal zich alleen bij de groep aansluiten als er een duidelijke en krachtige 

leider is. Ook voor de mens is dit dier niet gemakkelijk in de omgang. Het moet 

doorlopend grenzen gesteld krijgen en hij mag niet de kans krijgen om daar over 

heen te gaan. Dit dier moet zeker weten dat een ander dan hij de leiding heeft, 

anders is er geen land mee te bezeilen.  

 

Het paard voelt zich alleen veilig als hij met strakke hand geleid wordt. Als dat niet 

duidelijk is voor hem, kan hij zelfs ronduit gevaarlijk gaan reageren, zowel naar 

zijn groepsgenoten als naar zijn partner.  

De Rock Rose bloesemremedie helpt hem vooral zijn acute aanvallen te beteugelen. 

In de kern is dit een angstig paard dat voor de aanval heeft gekozen als de beste 

verdediging. De pieken en dalen van zijn gedrag worden door deze remedie 

afgezwakt en hij krijgt daardoor de mogelijkheid weer ‘normaal’ te leren reageren.  

De mens kan dit ondersteunen met het dragen van de volgende stenen. Robijn in 

Zoïsiet voor geestkracht en een sterk zelfvertrouwen om zonder twijfel leiding te 

kunnen geven, Zwarte Toermalijn kan helpen de verharde relatie tussen mens en 

paard te ontspannen en minder mee te gaan in de stemmingswisselingen. Magnetiet 

helpt om weer gewoon alledaags plezier in het leven hebben en minder mee te gaan 

in spanningen en strijd. 

 

 
Mens  
 

Deze remedie is voor de mens een goede hulp bij paniek, schrik en acute angst. 

Traumatische gebeurtenissen kunnen sneller verwerkt worden. Voor het paard 

kunnen dit erg verwarrende en beangstigende emoties zijn. Omdat het hier om 

vooral acute en tijdelijke situaties gaat, zijn stenen hierbij voor het paard niet voor 

de hand liggend. De paniek kan echter diep bij het paard weerklank vinden. Deze 

remedie samen delen is een goede optie. Er kan ook gedacht worden aan Rescue 

Remedie, daar maakt Rock Rose ook deel van uit. Dat vlakt de pieken van de 

paniek snel af en geeft vrijwel direct rust en ontspanning. 

 



September 
Ook in september waren er primeurs. 

In de eerste week van september 

ging Hera Mansolein Z mee naar 

haar tweede oefenconcours. In het 

Franse Dambenoit les Colombe 

kwamen Hera Mansolein Z en Tessy 

uit in de Club 3 en de Club 2 klasse. 

In beide klassen was Hera Mansolein 

Z foutloos, en later bleek dat ze in de 

Club 2 klasse nog een derde prijs had 

gewonnen ook!  

 

Een aangename verrassing. Op dezelfde dag kwam ook familielid David bij ons aan. Hij kwam met  

een groep modellen en fotografen  voor een fotoshoot week op en om het terrein van Stal 

Mansolein. Het werd een interessante week, met veel plezier en leuke situaties en waarbij heel wat 

verrassende foto's werden gemaakt. Dorinthe Mansolein, dochter van onze Attentia en Tangelo van 

de Zuuthoeve kwam voor een trainingsperiode naar onze stal.   Haar eigenaresse Camille was 

gevallen met een ander paard en brak haar enkel. Camille kon langere tijd niet rijden en zo kwam  

Dorinthe Mansolein terug bij ons op stal om daar verder dressuurrmatig doorgereden te worden 

door Larisse. Deze maand kwam ook de jonge ruin Tabul bij ons op stal. Zijn eigenaresse, die niet 

zo ver bij ons vandaan woont, had wat rijtechnische problemen met de jonge draverruin en kwam 

Mansolein vragen om hulp. Tabul werd verder getraind door Larisse, die deze maand  elke dag met 

tussen de 5 en 8 paarden werkte. Drukke dagen!  

Aan het eind van de maand ging Hera Mansolein Z mee naar Chaudenay, een opendag van een 

springstal aldaar, waar wij voor waren uitgenodigd om Hera te tonen. Ook hier werd ze netjes 

gereden door Tessy en de mooie merrie trok veel aandacht van het publiek. 

 

Oktober 
Na de drukke en volle maand september, was het in oktober even wat rustiger. Wel stond er nog een 

concours op het programma voor Hera Mansolein Z, in Luxeuil les Bains dit keer. De ochtend 

voordat Hera aan de start zou verschijnen, nam Larisse Wishfull Thinking voor het eerst mee van 

huis. Het concours bij het Centre Équestre van Luxeuil les Bains ligt op zo'n 12 km van ons bedrijf 

en het was een mooie gelegenheid om Wishfull te laten wennen aan een zeer druk bezocht 

concours. Best vreemd, want ook hier ging het om een volledig springgericht concours, en daardoor 

waren Larisse en Wishfull als dressuurcombinatie natuurlijk best een vreemde eend in de bijt. De 

combinatie trok veel bekijks. Wishfull was behoorlijk gespannen maar liet zich fijn rijden door 

Larisse. Alle spanning kon in de juiste banen geleid worden en zelfs in het voordeel benut worden, 

door dit alles liet de combinatie een  mooi beeld zien! 

Na een geslaagde training mocht Wishfull weer mee naar huis, moe en onder de indruk van alles, 

maar zeer tevreden. Eenmaal thuisgekomen, was het tijd om Hera Mansolein Z mee te nemen naar 

Luxeuil les Bains. We moesten bijna 4 uur lang wachten voordat Hera aan de start kon verschijnen 

in het parcours met achtereenvolgend de derby. Hera kwam in een snelle tijd rond, maar had helaas 

1 balk. Toch weer een goede ervaring. 

Verder was oktober de maand van de dressuurvergadering van de commissie van de Haute-Saône. 

Larisse en Renée waren uitgenodigd in Besancon om deel te nemen. Een interessante bijeenkomst, 

waar we heel wat van opgestoken hebben! Vooral de verschillen tussen Frankrijk en Nederland ten 

aanzien van de dressuur, de belangstelling daarvoor en de organisatie ervan. Althans onze hoek van 

Frankrijk heeft daar nog heel wat in te leren en te ontwikkelen... 

 



 



 

November 
November was weer een hele drukke maand. Het weer werd  

snel slecht dit najaar, veel regen, waardoor de paarden helaas al 

vroeg definitief op stal kwamen. Fijn om alles weer droog 

binnen te hebben, maar we hadden ze liever nog een paar 

weken buiten gehad. Het was ook de maand dat we afscheid 

moesten nemen van Vivre Mansolein Z. het eerste veulen van 

Riannin Mansolein. De jonge hengst was in augustus al 

verkocht, maar vertrok nu pas. Uiteraard vonden we het 

jammer om hem te zien gaan, maar dat vinden we altijd als één 

van onze paarden verkocht word. Vivre Mansolein Z werd 

verkocht aan de investeerder Eric Attiger, en gaat een  carrière 

in de Eventing tegemoet. Deze maand stond ook in het teken 

van het vertrek van Tabul en Dorinthe Mansolein. De training 

van beide paarden was afgerond en het was tijd dat ze terug konden naar hun eigenaren. We konden 

de training goed afsluiten. Beide paarden hadden veel progressie gemaakt en de eigenaren waren 

zeer blij met het resultaat! Het waren andere paarden geworden, met meer bespiering en op twee 

pinken te rijden. Fijn om de klanten zo blij te kunnen maken en de paarden ook natuurlijk! 
 

Maar dat was niet alles wat er in november gebeurde. Helaas moesten we 

afscheid nemen van onze geliefde merrie Mirre. Het paard wat Larisse zelf 

kocht en wat in zo’n slechte conditie was, dat ze lange tijd moest 

revalideren. Maar Mirre kreeg haar levenslust en kracht terug en werd de 

lieveling van jong en oud. Mirre heeft veel betekend voor onze stal, niet 

alleen bracht ze de mooie zwarte merrie Chakra Mansolein, ook gaf ze 

Larisse haar vertrouwen terug net als dat van Renée. Daarnaast hielp Mirre 

ons om heel wat kindjes blij te maken en hebben meerdere mensen leren 

paardrijden op Mirre. We missen haar nog elke dag... 

 

Na een lange tijd te koop gestaan te hebben, kwam er weer een bezichtiging voor Cerise Mansolein. 

De 1m80 grote, zwarte Dreamcatcher merrie is altijd al een sensibel en heet paard geweest, en 

zodoende hebben we vele bezichtigingen, en potentiële klanten 

nee moeten verkopen omdat we wisten dat zij niet geschikt 

waren voor Cerise. Maar deze maand kwam er een Franse 

amazone op bezoek die wel aan al onze eisen voldeed en een 

ware klik had met Cerise. De koop was snel gesloten. Eindelijk 

was onze zoektocht naar de juiste ruiter/ amazone voor Cerise 

teneinde gekomen! 

 

Verder gingen Larisse en Wishfull deze maand naar een 

training van onze paardentandarts,Ron Bekink, die 30 km. 

verderop woont. Een Nederlander die daar zijn paardenbedrijf 

heeft en zijn hele leven al dressuur rijdt, lessen geeft en fokker 

is. We hebben een leuk contact opgebouwd met Ron en Larisse wilde graag bij hem lessen. Het was 

de moeite meer dan waard. Het was een interessante en leerzame les en vooral ook erg gezellig.  

Kortom een volle maand dus weer ! 

 



 

December 
De laatste maand van 2012, vergleed zonder opvallende zaken. Behalve dan het vertrek van Cerise 

Mansolein, wat natuurlijk weer een mengeling van blijdschap en verdriet was, zoals elk afscheid 

van één van onze paarden. Maar ook:  vakantie tijd! Larisse, Ben en Elinne gingen een weekje naar 

Nederland om vrienden en familie op te zoeken en later deze maand ging ook Siko nog even een 

weekje op vakantie. Alleen Renée bleef thuis en zal volgend jaar maart een week rondje Nederland 

doen. Een maand waarin de rust  wederkeerde en de vooruitblik op 2013 begon.....  
 



 



 

Eerste oefencompetitie voor Dorinthe 

Mansolein en Camille Haslé 

Op zondag 6 januari hebben Dorinthe Mansolein en 

haar eigenaresse/ amazone Camille Haslé voor het 

eerst aan een oefencompetitie deelgenomen. 

Camille kocht de net zadelmakke Mansolein merrie 

een jaar geleden en heeft haar zelf verder opgeleid 

en maakt haar nu concoursklaar. Omdat ze wil 

deelnemen aan de Cylce Libre de 5 ans, ofwel de 

jonge paardencompetities voor 5 jarige springpaarden dit voorjaar, leek het Camille een goed 

idee haar eerst naar een aantal oefenparcoursen mee te nemen. Ingeschreven in de Club 2 

klasse ( 80 à 90cm ) , begeleid met harde muziek en veel drukke paarden, starten Camille en 

Dorinthe. Dorinthe, hoewel braaf, was duidelijk onder de indruk van de nieuwe drukke 

omgeving en had wat moeite zich te concentreren. Na een 

ongeluk afgelopen zomer, waarbij Camille haar enkel 

brak, heeft ze nog moeite om haar linkerbeen goed te 

kunnen gebruiken voor het drijven. 

Het was dus geen gemakkelijke opgave, haar eerste 

competitie en een slecht been.... Helaas resulteerde het in 

een paar weigeringen. De instructeur van Camille nam de 

tweede ronde over, want Camille had te veel last van haar 

enkel. Geen weigeringen dit keer, wel één balk. Al met al 

toch heel goed gesprongen! Het is altijd spannend als 

jonge paarden voor het eerst van huis gaan naar concours. Maar...oefening baart kunst! 

Zondag 13 januari staat er een tweede oefencompetitie op het programma. De opleiding van 

de jonge Dorinthe wordt rustig aan voortgezet en deze oefenparcoursen zijn een goede 

voorbereiding voor het echte werk dit voorjaar! 

 

Afscheid van Carmen-Ikaria Z 

Op 8 januari 2013 hebben wij afscheid 

genomen van onze geliefde fokmerrie 

Carmen-Ikaria Z (v. Centauer Z x 

Daimler). Carmen zou dit voorjaar 18 

jaar geworden zijn. Een oude blessure, 

opgelopen bij een vorige eigenaar, 

speelde al ruim een jaar parten.  



Ondanks behandeling en pijnbestrijding, kostte het lopen haar steeds meer moeite. Het kwam 

op het punt dat het leven voor de merrie niet langer paardwaardig was. Daarom hebben wij de 

moeilijke en pijnlijke beslissing genomen haar leven te beëindigen. Ze sliep, op eigen erf, 

vredig en snel in. We zullen haar erg missen; ze was al 

10 jaar bij ons  en was de Alfa merrie van de kudde. 

Carmen was ook de eerste echte fokmerrie van ons 

bedrijf. Ze bracht ons 4 mooie veulens: haar eerste 

zoon Cadans Mansolein springt op 1m30 niveau; haar 

zeer getalenteerde (enige) dochter Hera Mansolein Z; 

de dressuurruin Dylan Mansolein en de bijna 3 jarige 

hengst Atlantis Mansolein Z. 

Carmen heeft een speciale plek in ons hart, want 

behalve dat ze bloedmooi was, was het beslist een 

karakterpaard! We zijn haar dankbaar voor alles wat 

ze ons heeft gebracht en vinden vrede in de gedachte, 

dat ze geen pijn meer heeft. 

 

Update Grace Mansolein: schouderbreuk 

stabiel! 

Grace Mansolein, de bijna tweejarige dochter van 

Rhodium uit Zonne Fleur, heeft afgelopen week 

opnieuw een controle gehad om de vooruitgang van 

haar schouderbreuk van 15 juni 2012 te observeren. 

De veearts was  aangenaam verrast te constateren dat 

de breuk nu volledig stabiel is. Op 19 november 

2012 was de laatste scan van de schouder. Hieruit 

bleek dat de breuk voor zo'n 80% stabiel en  genezen 

was. Nu, een kleine twee maanden later, is deze dus 

volledig genezen. Bijzonder nieuws, want de breuk was zodanig ernstig, groot en 

gecompliceerd dat de veearts er een hard hoofd in had of de merrie ooit geheel zou kunnen 

genezen. De revalidatie is reeds enkele weken aan de gang. Grace Mansolein mag twee keer 

per dag 5 min. aan de hand stappen en krijgt één keer per dag fysiotherapie van ons. De 

spieropbouw gaat langzaam doch gestaag. Ze boekt goede vooruitgang, maar heeft zeker een 

maand of 8 revalidatie nodig. Zoals voor haar ongeluk zal de merrie nooit meer bewegen en 

ze zal nooit meer zo kunnen “dansen” als ze deed, maar stukje bij beetje zal ze meer 

schoudervrijheid in stap kunnen krijgen en zal ze, als ze zich zo positief als nu blijft 

ontwikkelen, in de toekomst als fokmerrie haar haver verdienen. De veearts was ook blij met 

de vooruitgang en herhaalde nogmaals dat hij positief verbaasd was over de goede 

lichamelijke conditie, de goede mentale instelling van Grace en haar algemene vooruitgang! 

We zijn trots op de moed en vechtlust van dit karakterpaard! 



Dorinthe Mansolein foutloos 

Zondag 13 januari gingen Camille Halsé en 

Dorinthe Mansolein voor de tweede keer op 

concours. Bij het Hippische centrum te Rahon 

in de Franse Jura werd een Club concours 

georganiseerd, dit zijn een soort van 

oefenwedstrijden. Larisse, Ben en Elinne 

waren naar het zuiden afgereisd om naar de 

ontwikkeling en prestatie van Camille en 

Dorinthe te kijken. Het was vroeg opstaan, al 

om 5 uur in de ochtend, om om 8 uur op het 

concoursterrein te kunnen zijn waar het erg 

koud en nat was. Toen ook Camille en 

Dorinthe, samen met hun stalgenoten in twee 

grote vrachtwagens aangekomen waren, hielp 

Larisse Camille om Dorinthe klaar te maken 

voor het parcours. 

Dorinthe was, net als alle andere paarden, 

behoorlijk fris door het koude weer. Camille 

had haar handen vol op het inspringterrein. 

Larisse kon Camille nog een paar laatste tips geven, alvorens het tijd was om het parcours in 

te rijden. Het parcours stond op Club 2 niveau. wat zo tussen de 80 en 90cm. ligt. Het was een 

lang parcours en de bodem was erg nat en wat hard. Dorinthe was nog altijd erg fris en had er 

zin in. Een beetje kijkerig in het begin, toch kon Camille een goede start maken. Dorinthe had 

het tempo er goed in zitten en kwam zonder weigering of fout over de finish. Direct daar op 

aansluitend was de barrage, die ook snel en foutloos werd afgelegd. Het was een goede 

oefening voor de jonge Dorinthe, die pas voor de tweede keer van huis was. De merrie was 

braaf te rijden en liet zien over veel vermogen te beschikken. Een goede voorbereidende 

training voor het echte werk dit voorjaar. Camille zal Dorinthe gaan starten in de Cycle Libre 

de 5 ans, ofwel de Franse jonge paardencompetities voor 5 jarige springpaarden. Als laatste 

training/ voorbereiding zal de combinatie volgende maand nogmaals aan de start komen, maar 

dan in de Club 1 die op 1 meter staat. 

 

Mansolein koopt nieuwe fokmerrie aan 

Vorige week heeft Stal Mansolein een nieuwe fokmerrie aangekocht. Het gaat om de KWPN 

Ster Prok merrie Vérité. De dochter van Democraat uit de Elite sport merrie Roma Jackson 

van Whinny Jackson x Ferro kwam in 2011 bij ons op stal. maar werd meteen doorverkocht 

naar Italië. De merrie bracht afgelopen jaar een hengstveulen van Tangelo van de Zuuthoeve. 

De eigenaar kon de merrie niet langer houden en zo kochten wij Vérité aan. De talentvolle 

merrie liep in Nederland succesvol M-1 dressuur en B-eventing.  



Hierna werd ze verkocht naar Frankrijk, waar ze klaar werd gemaakt voor de Lichte-Tour 

dressuur. Helaas gooide een blessure roet in het eten en zodoende kwam de merrie bij ons op 

stal. Vérité behaalde als driejarige goede cijfers op de KWPN stamboekkeuring met onder 

andere 80 punten voor de draf en galop. De merrie beschikt over een unieke waardevolle 

afstamming en komt uit een zeer goede merrielijn. We zijn dan ook heel erg blij dat ze ons 

bestand komt aanvullen. Aankomend seizoen zal Vérité voor het eerst ingezet gaan worden 

voor onze fokkerij.  

 

 

Dagore Mansolein springt zijn eerste parcours 

Ons allereerst gefokte veulen Dagore Mansolein wordt dit jaar alweer 13 jaar. Hij werd 

geboren op Texel in het jaar 2000 uit moeder Joyce F. (Isis) van Cocky Dundas xx x Baccarat 

ox en de Rheinlander springhengst Disconto Wij namen hem mee naar de provinciale keuring 

2002 van het NRPS te Assendelft, waar hij een 1A premie behaalde. De jury daar was onder 

de indruk van de jonge hengst en vond hem zeer interessant gefokt. Men hoopte hem terug te 

zien op de Hengstenkeuring voor 3-jarigen. Door omstandigheden moesten wij hem voor die 

tijd, met grote spijt, laten ruinen, want als hengst was hij niet te houden op de stal waar wij 

toen met onze paarden stonden. 

Dagore Mansolein heeft nooit veel gelopen onder het zadel. Springen onder het zadel, had hij, 

ondanks zijn springgerichte afkomst, nog nooit gedaan. Pas vorig jaar, voor een aflevering 

van het Mansolein's E-Magazine lieten wij Dagore voor het eerst eens vrijspringen. Hij vond 

het toen erg leuk en liet goede dingen zien. Reden om hem nu eens mee te nemen naar een 

springtraining. Zonder druk of verwachtingen ging Dagore Mansolein mee met Hera 

Mansolein Z op de trailer naar Dambenoit. De kleine schimmelruin was sinds onze verhuizing 

van Texel naar Frankrijk in 2004 altijd thuis op eigen erf/land geweest en had ook nog nooit 

buiten ons eigen bedrijf om ergens anders gelopen. Toch liep hij verbazend makkelijk en vol 

vertrouwen de trailer op en ook onderweg keek hij wel vaak achterom (Renée reed er achter 

met de auto) maar was verder heel rustig. Aangekomen bij het oefenterrein was Dagore wel 



erg gespannen, hij maakte zich zo klein als 

een bang veulentje, schrok van alles en 

niets, maar toen het tijd was om te zadelen 

en te gaan werken kreeg Dagore er zin in. 

Hij kan behoorlijk kijkerig zijn, maar was 

voor zijn doen nu behoorlijk ontspannen. 

Na wat losrijden mocht hij gaan springen. 

Een klein stijltje werd voor hem neergezet 

en met de oortjes erop en vol goede moed 

draafde de kleine schimmel erheen en.... hij sprong!  

 

Wij waren al helemaal blij, maar daar bleef 

het niet bij. Na een paar keer het stijltje 

gesprongen te hebben mocht hij het hele 

parcoursje afleggen. En ja hoor, hij sprong 

alles braaf en zonder fouten!Zichtbaar genoot 

hij van de uitdaging en was zeer tevreden met 

zichzelf. En hij liet zien over een goede 

techniek en overzicht op de sprong te 

beschikken. Wat gezien zijn afstamming niet 

verwonderlijk is. Al met al een geslaagde 

training die zeker naar meer smaakt.We gaan 

rustig doorrijden met Dagore zodat hij dit 

voorjaar wellicht mee kan naar zijn eerste 

echte concours! 



Het jaar 2013 wordt een bijzonder jaar voor Stal Mansolein/France. Het zal een jaar vol primeurs 

worden! Nieuwe stappen zullen worden gezet, een nieuw pad zal worden ingeslagen. We 

verwachten veel van 2013. We hopen dat onze wensen en verlangens uit mogen komen en dat het 

een positief jaar mag worden voor ons privé en bedrijfsmatig. 

 

Het zal een jaar worden met veel concoursen met door Mansolein gefokte jonge paarden. Niet 

alleen in Nederland, België, Zweden, Duitsland en Spanje, maar ook het eerste jaar dat er hier in 

Frankrijk een aantal  zullen gaan uitkomen in de sport. Zo zijn de verwachtingen hoog gespannen 

rondom Larimar Mansolein (Leonardo da Vinci x Balzflug), die dit jaar zijn officiële 

wedstrijddebuut zal gaan maken. De talentvolle ruin heeft al vele harten sneller doen kloppen en 

mag het binnenkort in de ring gaan waar maken. Daarnaast zal Dorinthe Mansolein uit gaan komen 

in de Cycles Libres voor 5 jarige springpaarden; dit zijn de Franse jonge paarden competities, en 

daarnaast zal ze naar alle waarschijnlijkheid ook in de dressuur voor jonge paarden uitkomen. Een 

vol programma voor de chique dochter van Attentia en Tangelo van de Zuuthoeve.  

 

Verder zal  ook Vivre Mansolein Z (V Alba R x Totoche du Banney)  zijn debuut maken in de 

Cycles Libres voor vierjarige paarden. En ondanks de moeilijke start van Cerise Mansolein 

(Dreamcatcher x Juventus), is het de planning om op de Cycles Libres competities voor vijfjarige 

dressuurpaarden te starten.  Of dit doel behaald zal worden, moet nog even afgewacht worden, maar 

er wordt hard aan gewerkt. Daarnaast is de getalenteerde E-pony merrie Nisha Mansolein (Bazra 

van Wehl x Carlo) ook klaar voor de sport. En ook zij zal dus uitgebracht gaan worden dit jaar. Net 

als de E-pony Lothar Mansolein, zoon van onze Savoij van de Krommehoek en Nina. Lothar 

Mansolein heeft reeds bewezen over de nodige springkwaliteiten te beschikken en zal dit jaar 

officieel starten. Zijn halfzus Shantie Mansolein (Savoij van de Kromme Hoek x Carla) wordt ook 

actief in de springsport uitgebracht door een jeugdamazone in Zuid Frankrijk. 

Dempsy V (Zidane x Heartbreaker) niet door ons gefokt , maar wel  via bemiddeling van Stal 

Mansolein naar Zwitserland verkocht, zal dit jaar in Frankrijk de jonge paarden competities gaan 

starten. 

 



De nu 3-jarige merrie Fleury Mansolein, dochter van Phin Phin en Riannin Mansolein, zal dit jaar 

beleerd worden. Ze laat in vrijheid al veel kwaliteiten zien. Haar eigenaresse, instructrice en actieve 

concoursamazone heeft veel geloof in de jonge merrie en zal haar met zorgvuldigheid gaan opleiden 

voor de sport. Hera Mansolein Z, dochter van Haarlem  en moeder Carmen Ikaria Z, zal in februari 

naar een springstal in Nederland vertrekken en van daaruit haar officiële wedstrijden te gaan lopen. 

 

Maar zoals gezegd, niet alleen in Frankrijk zullen er Mansolein paarden  starten in de sport. Ook in  

België zal Mansolein vertegenwoordigd worden door eigen gefokte paarden. Zo zal Baldur 

Mansolein actief worden doorgestart in de dressuur. En zal het langverwachte wedstrijddebuut van 

Leander Mansolein vast ook niet lang meer op zich laten wachten. In Duitsland zal Balthazar 

Mansolein, zoon van onze Savoij van de Krommehoek uit de Carlo merrie Tara, ook in de dressuur 

worden uitgebracht door zijn jeugdamazone. En daarmee houdt het nog niet op. In Nederland 

worden Chakra Mansolein en Mansolein's Danser verder doorgestart in verschillende disciplines en 

zal wellicht aan het eind van het jaar Lorraine Mansolein Z al eens als oefening in de baan 

verschijnen. En wellicht dat ook Elixer Mansolein zijn debuut zal maken later dit jaar. In Spanje zal 

Cadans Mansolein doorgestart gaan worden in het 1m30 en wellicht nog wel hoger. 

In Zweden zal Stal Mansolein sterk vertegenwoordigd worden door Sara Friis en Charisto 

Mansolein, die samen met hun sponsor weer actief in de springsport uit zullen komen op 1m20 en 

1m30 niveau. Net als Bazra van Wehl die ook actief zal zijn in het 1m30. En als alles volgens 

planning verloopt zal  ik met Wishfull Thinking eindelijk ons wedstrijd debuut gaan maken in de 

dressuurring.  

 

Het insemineerseizoen van 2013 zal een zeer drukke tijd worden, want er zullen ongeveer zeven 

merries geïnsemineerd gaan worden zoals de planning er nu uit ziet. Dat worden heel wat ritten 

Frankrijk/Nederland en vice versa! En dit voorjaar verwachten we vier prachtige veulens, wat  altijd 

de nodige spanning en slaapgebrek met zich meebrengt! 

 

Ook niet te vergeten zijn de jonge paarden die dit jaar zadelmak gemaakt zullen worden. Binnenkort 

zullen Vitesse Mansolein Z ( V Alba R x Alligator de Fontaine ), Faiga Romance Mansolein (Kojak 

x Ti King xx), Atlantis Mansolein Z ( Amiro Z x Centauer Z), Eye Catcher (Lovefever II x Locato) 

en Fedor Mansolein ( Leonardo da Vinci x Balzflug) naar Vesoul afreizen om beleerd te worden. Na 

thuiskomst zullen ze verder door gereden worden door Larisse waarna ze in de verkoop komen. 

 

Kortom, het ziet er niet naar uit dat het een rustig jaar gaat worden voor het Mansolein team, en dat 

is maar goed ook, want werken en paarden zit ons in het bloed! We kijken met vertrouwen uit naar 

alle ontwikkelingen in een roerig en vol 2013!  
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