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Welkom bij deze 27e editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Terwijl het mooie voorjaarsweer op zich laat 

wachten, worden de eerste veulens al geboren. En 

ook het insemineerseizoen is begonnen. 

Steeds meer Mansolein paarden komen uit in de 

sport. Deze editie staat in het teken van het 

voorjaar en de sportresultaten van de Mansolein 

paarden! 

Ik hoop dat jullie weer veel plezier zullen beleven 

aan het lezen en bekijken van deze uitgave. Mocht 

je vragen of opmerkingen hebben mail ons dan 

gerust! 

Het Mansolein Team 

 

  In deze aflevering: 

2. Inhoudsopgave 

3. Nieuwe tijden breken aan 

4. Advertentie 

5-6. Veulens geboren 

7. Advertentie 

8-9. Tagore en delios 

10. Advertentie 

              11-12. Verkochte paarden 

        13. Mosagaat 

            14. Rock Water 

                15-22. Mansolein nieuws 

23. 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 

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


 

 

Zoals ik al schreef in het vorige E-Magazine, waar we terugblikten op het jaar 2012, verwachten we 

dat 2013 voor ons een bijzonder jaar gaat worden. Op meerdere vlakken staan er belangrijke dingen 

voor ons te gebeuren, zoals bijvoorbeeld een aantal "Mansolein paarden" die dit jaar actief gaan 

uitkomen in de sport. En wat is het mooi om te zien dat de door ons gefokte paarden, zo jong als ze 

zijn, al winnen in de springproeven van jonge paardencompetities. Een hengst als Vivre Mansolein 

Z, korte tijd onder het zadel en nog maar net vier jaar oud die zijn eerste concours, in de dressuur, al 

met bijna 72 % weet te lopen en knap tweede wordt, om twee weken later te winnen in de 

springproef!  

 

En dan Dorinthe Mansolein, vijf jaar oud, en familie van Vivre Mansolein Z, gelijk de eerste 

officiële wedstrijd die ze loopt wordt ze gedeeld eerste in de competitie voor vijfjarige 

springpaarden. En dat is nog maar net het begin van het seizoen. Er gaan veel van de door ons 

gefokte paarden uitkomen de komende periode. We volgen ze allemaal op de voet. Er zijn voor Stal 

Mansolein de laatste jaren veel onzekerheden en ook veel tegenslagen geweest, maar we laten ons 

niet uit het veld staan. Hoge bomen vangen veel wind, een mooi gezegde, wat zeker toepasselijk is!  

We zijn trots op onze paarden en de eigenaren van deze "Mansolein paarden", we hebben het volste 

vertrouwen in de toekomst en genieten van de prachtige resultaten. Via de website en op Faceboek 

zullen we jullie op de hoogte houden van de sportresultaten van alle paarden.  

 

 

Ook de vraag naar paarden trekt weer langzaam aan. Onder andere de verkopen van Silexa, Jobette 

B, Evander Mansolein en True Romance Mansolein bevestigen dat de bodem in zicht is en de 

verkopen weer aantrekken. 

 

     

       Mededeling  
 

 

                                      *Vakanties bijna volgeboekt* 
 

De afgelopen weken is het stormgelopen wat betreft de boekingen voor onze vakantiehuis/ de gîte. 

Een groot deel van de vakantieweken is reeds volgeboekt. Wil jij nog een kans maken op een 

vakantie bij Mansolein? Boek dan nu, voordat het te laat is! Renee@mansolein.com  

 

 
 

mailto:Renee@mansolein.com


 



 

Riannin Mansolein bevallen van gezond merrieveulen 

In de laatste minuten van dinsdag 9 april is Riannin Mansolein bevallen van een gezond groot 

merrieveulen van Flamenco de Semilly. Rond 23.55 uur kwam het merrieveulen ter wereld, 

de bevalling verliep snel en makkelijk. Het grote merrieveulen was meteen al flink actief en 

probeerde direct op te staan. Zonder enige hulp lukte dat ook een 20 minuten na haar 

geboorte. Ook de uier was snel gevonden en werd gretig leeg gedronken. Kortom een heel 

gezond en sterk merrieveulen. Zo zien we dat graag. 

Deze bevalling was namelijk extra spannend voor Stal 

Mansolein, daar Riannin haar vorige veulen kort na de 

geboorte verloor. 

Het knappe veulen heeft de naam Félin Mansolein Z 

gekregen. Ze is in de tussentijd al flink gegroeid. Ze lijkt 

zich mooi te ontwikkelen. Inmiddels hebben we haar al 

even in de bak laten vrijbewegen, de video hiervan is te 

zien op ons YouTube kanaal 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein 
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Attentia bevallen van een gezonde Bodinus zoon 

In het laatste uur van zondag 21 april is Attentia bevallen van een zeer grote zwarte zoon van de 

KWPN hengst Bodinus. Slecht één dag later dan uitgerekend, maar goed ter wereld gekomen. Zijn 

naam is Icoon Mansolein. 

Omdat hij zo groot is heeft hij een beetje krap gelegen in zijn moeders 

buik. Hierdoor heeft hij wat langer tijd nodig om stabiel op de benen te 

komen staan, maar hij boekt goede progressie. 

Icoon Mansolein heeft een bloedmooi hoofdje, nieuwsgierige ogen, een 

hoog knuffelgehalte en ondanks zijn nog wat wiebelige benen laat hij nu al 

zien over een zeer ruime bergopwaartse galop te beschikken. Moeder 

Attentia is nog een beetje moe, en dat is ook niet zo vreemd nadat ze zo'n 

groot veulen heeft gegeven, maar moeder een zoon maken het goed. 

We zijn extra blij met deze hengst, want Attentia gaf tot nu toe een aantal 

merrieveulens, met uitzondering van de hengst Elixer Mansolein (uit 2009 

van Mermus R) 

We zijn ontzettend blij en trots op zowel moeder als zoon! 

We vinden het heel leuk om moeder Attentia zo samen te kunnen zien met haar dochter Riannin 

Mansolein met beide een mooi veulen aan de voet. Dit is waar we het voor doen! 
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Maandag 22 april mochten de twee ruinen Tagore Mansolein 

en Delios mee naar een oefenparcours in het Franse 

Quincey. De dag ervoor was er een officieel concours 

geweest, en als service bleef het parcours nog een dag staan, 

zodat jonge paarden konden oefenen en kennismaken met 

een concours opstelling. Met de hulp van Christophe Baret 

van Stal Val du Charmes, die onze jonge paarden netjes 

zadelmak maakt, en zijn stalamazone Tessy, konden Tagore 

Mansolein en Delios kennis maken met het parcours. Tagore 

heeft nauwelijks ervaring op het gebied van springen. De 

afgelopen week heeft hij thuis wat gesprongen en dat pakte 

hij fijn op.  

 

Hij geniet zichtbaar van de uitdaging en wil graag over het 

hout. Op het terrein bij Quincey vond Tagore alles nog wel 

spannend, en had hij thuis enkel zeer kleine sprongetjes 

gemaakt, hier stond het wel iets hoger. Maar het eerste 

fokproduct (geb. 2000) van onze stal sprong goed. Hij toont 

vermogen, is snel in de afdruk en taxeert de sprong heel 

goed. Na het verkennen van het parcours, liep hij enkele 

fijne lijntjes en sprong alles netjes. Een geslaagde oefening 

dus! 

 

 En tja Tagore zou Tagore niet zijn als er niet gerold werd, ik dacht dat ik het kon voorkomen, maar 

toen mijn aandacht even bij Delios was…..  zag Tagore zijn kan schoon en ging heerlijk rollen !  

 

 



Delios, die wij als jaarling aankochten, heeft nog minder 

ervaring op de sprong. Hij is nog niet zolang zadelmak, en 

heeft afgelopen week pas voor het eerst kennis gemaakt 

met het springen over grondbalkjes en lage kruisjes. Hij 

was meteen op zijn gemak op het vreemde terrein. Voor 

hem was het ook de eerste keer van huis, maar echt onder 

de indruk was hij niet. Hij liet zich fijn rijden door Tessy. 

Voor hem was het ook spannend want hoger dan 30 cm. 

had hij nog niet gesprongen, laat staan hindernissen met 

een waterbak en andere vreemde voorwerpen eronder. Toch 

sprong hij braaf, met een zeer net voorbeengebruik en veel 

go erin sprong hij de hindernissen.  

 

Hij werd wel snel moe, wat hem goed aan te zien was, 

maar toch sprong hij keurig alle hindernissen, zonder een 

fout te maken. Hij vond het zichtbaar leuk en was blij met 

de uitdaging. Al met al een zeer geslaagde ochtend, met 

twee onervaren paarden, die veel inzet toonden en zich heel 

fijn lieten bewerken. We hopen beide paarden nog een paar 

keer mee te kunnen nemen, alvorens ze te starten in de 

echte competities !  
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Evander Mansolein verkocht 

Het is al weer enkele weken geleden dat we een 

bezichtiging kregen van een Franse mevrouw voor 

Evander Mansolein. Er kwamen die dagen veel reacties 

binnen op de advertentie, maar mevrouw Allard kon een 

paar dagen later al komen kijken. Ze was al helemaal 

verliefd op de zwarte hengst afstammend van Leonardo da 

Vinci uit de Balzflug Pretendent moeder Mevonia. 

Ze had de video's bekeken en alle foto's en wist eigenlijk 

meteen dat dit haar paard zou worden. Zijn uitstraling, 

beweging en karakter spraken haar zeer aan en de 

bezichtiging bevestigde haar gevoel, het was liefde op het eerste gezicht! De koop werd 

meteen gesloten en een kleine twee weken later namen wij afscheid van Evander. Hij liep 

braaf de trailer op en na een reis van 2,5 uur 

kwam hij veilig aan bij zijn nieuwe stal. 

Mevrouw Allard heeft grote plannen met de 

hengst. Ze wil verder komen in de 

dressuursport en wil dat samen met Evander, 

als hengst gaan doen. "Een hengst heeft altijd 

net dat beetje meer allure" aldus mevrouw 

Allard. Ze is dolgelukkig met haar zwarte 

parel en vertelt dat met de aanschaf van 

Evander haar droom is uitgekomen. Ze heeft 

alle vertrouwen in haar toekomst met Evander. Hij is nog maar vier jaar en alleen zadelmak, 

de plannen zijn dit jaar rustig met hem aan het werk te gaan, een combinatie te gaan vormen 

en pas daarna uit te gaan komen in de sport. 

We houden uiteraard contact met mevrouw Allard en zijn benieuwd naar haar toekomst met 

Evander Mansolein ! 

 

True Romance Mansolein via 

bemiddeling van Mansolein 

verkocht naar Zwitserland 

De zesjarige Selle Française merrie True 

Romance Mansolein, dochter van de 

Franse Grand-Prix springhengst Totoche 

Du Banney uit de volbloed merrie I'll Take 



Romance van Ti King xx, is via bemiddeling van Team Mansolein verkocht naar Zwitserland. 

De merrie is door ons gefokt en als jaarling verkocht naar een Italiaanse klant, aldus Larisse 

Stark. True bleef bij ons op stal de eigenaar fokte er in 2012 een knap hengstveulen bij van 

Fidji of Colors, maar kon door omstandigheden zijn paarden niet langer aanhouden. 

Via bemiddeling van Team Mansolein werd er naar een nieuwe eigenaar voor True Romance 

gezocht. Twee weken geleden werd die gevonden in Zwitserland. Mevrouw Clerc zag de 

advertentie van True Romance Mansolein staan en wist 

direct dat dit haar paard was. Ook hier was sprake van 

liefde op het eerste gezicht, en dat werd extra bevestigd 

tijdens de bezichtiging. Inmiddels zijn alle papieren 

goedgekeurd voor toegang over de Zwitserse grens. 

Paarden mogen het land niet zomaar binnen, er gaan 

bloedtesten en veel papierwerk aan vooraf. Maar 

uiteindelijk was alles geregeld en op vrijdag 26 april 

werd ze opgehaald door een gelukkige nieuwe 

eigenaresse en haar gezin. Inmiddels is ze goed de grens 

over gekomen en heeft ze haar nieuwe stal betrokken. 

Mevrouw Clerc wil de kwaliteitsvolle merrie in eerste instantie recreatief gaan berijden om 

hopelijk later in de sport uit te gaan komen. Ook True Romance zullen we missen na zoveel 

jaar op stal te hebben gehad, het is een schat van een merrie en we zijn blij dat ze een 

liefdevol nieuw thuis heeft gevonden. 

 

Fokmerries Silexa en Jobette B verkocht 

Het is inmiddels al een paar weken geleden dat de fokmerries Silexa (v. Calvados x Pion) en 

Jobette B (v. Jasper x Kibrahim) zijn verkocht naar Nederland. Beide merries zullen verder 

ingezet gaan worden voor de fokkerij bij hun nieuwe eigenaar. Het is altijd jammer om 

paarden te zien gaan; Silexa was al meerdere jaren bij ons. Jobette B was in eigendom van een 

relatie en stond al een tijdje bij ons in pension. Silexa bracht ons één veulen, Brinn Mansolein, 

een nu bijna tweejarige Selle Français merrie afstammend van de bekende hengst Kaloubet D' 

Tourelle van Galoubet A. Zoals de plannen nu zijn, zal Brinn Mansolein volgend jaar voor 

onze fokkerij worden ingezet, alvorens de sport in te gaan. 

 



Mosagaat  
 

 

Mosagaat is een melkachtige agaatsoort met groene of bruine mosachtige 

insluitingen, die voor een deel uit mangaan bestaan. Het is een van de vele Kwarts-

variëteiten. De meeste Mosagaten komen uit China, India en Zuid Afrika. De 

mooiste komt echter uit Rio Grande do Sul in Brazilië. 

  

 

 
Paard  
 

Een vermoeid en moedeloos ogend paard, slap bespierd en krachteloos, kan baat 

hebben bij Mosagaat. De bewegingen zijn slordig, lijken alle kanten op te gaan en 

de gangen zijn onvast. De energie lijkt om hem heen weg te lekken. Dit paard mist 

basis, is zwak ontwikkeld in zijn eigen centrum. Bij dit dier gaat alle energie 

eigenlijk naar het spijsverteringsgebied, de interne verbranding, maar kan daar 

vandaan niet meer naar het lichaam stromen. Mosagaat helpt dit paard 

economischer met de eigen energie om te gaan, waardoor om te beginnen, de 

darmwerking in balans kan komen, waarna de gehele energiehuishouding beter 

verdeeld wordt. Hij zal daardoor meer wakker en geaard zijn en zich met meer 

plezier aan de mens willen binden. Het werken zal vlotter en krachtiger gaan. Voor 

de mens wordt het dan zaak dit dier regelmatig kleine beloningen te geven en hem 

doorlopend te ondersteunen en aan te moedigen.  

 

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

Hornbeam (Haagbeuk), Impatiens (Reuzenbalsemien), Mustard (Herik) en Red 

Chestnut (Rode Kastanje). Deze bloesems helpen te ontspannen zonder planning en 

stress, maar ook om te genieten van onverwachte dingen, zoals samen spelen, 

plezier maken en soms een beetje stout kunnen zijn. Er kan genoten worden van 

kleine dingen en de spontaniteit neemt toe.   

 

 
Mens  
 

Mosagaat helpt trouw te zijn aan de soms ‘weggezakte’ eigen diepere bedoeling in 

het leven. Oud verdriet dat aan de basis ligt van moeizaam sociaal functioneren, kan 

met deze steen worden verzacht. De gehele gezondheid, geestelijk en lichamelijk, 

wordt hierdoor harmonieuzer. Het oude en remmende kan losgelaten worden en het 

nieuwe kan met enthousiasme ontvangen worden. Deze steen helpt een brug te slaan 

tussen het natuurlijke in en om ons heen. Door deze bindende en vernieuwende 

werking kan de relatie met het paard terug naar de basis: naar eenvoudige 

vriendschap en vertrouwen over en weer. Prestaties worden ondergeschikt aan de 

warmte die over en weer gevoeld wordt.  

 

Bloesemremedies voor het paard: Crab Apple (Wilde Appel), Heather  

(Struikheide), Holly (Hulst), Red Chestnut (Rode Kastanje), Rock Rose  

(Zonneroosje) en Vine (Wijnstok). Deze bloesems helpen het loslaten van oude 

patronen, van het voetstuk af te komen en weer open te staan voor anderen. 

Hierdoor verdwijnt spanning, kan er een nieuwe band ontstaan met de menspartner 

en kan er vol vertrouwen samen aan de toekomst gewerkt worden. 

 



Rock Water/Bronwater  

 

 

De Bronwater remedie is bereid uit water van natuurlijke en geneeskrachtige 

bronnen, midden in de ongerepte natuur. Dat zijn plekken waar al vele eeuwen op 

een natuurlijke manier water, aarde en lucht bij elkaar komen en dus een rijke 

voedingsbodem vormen voor natuurwezens en hun krachten. 

 

 

 
Paard  
 

Het Rock Water-paard heeft een grootse en imposante uitstraling, met grote ogen, 

die echter dof en leeg kunnen lijken, als het ware over je heen kijken en je niet zien. 

De onregelmatige vacht is vaak aan de doffe kant, alsof het te weinig energie krijgt. 

Dit dier kan de soortgenoten en zijn partner erg onzeker maken. 

 

Het paard is voor de kudde een onzekere factor. Op het ene moment zoekt het  

aansluiting en gedraagt het zich rustig, even later trekt hij zich weer terug en zoekt 

het conflict. De groepsgenoten zullen dit paard vanwege dit verwarrende gedrag 

gaan mijden. Voor de mens is de verwarring even groot. Het is een imposant en 

mooi dier en daarom graag gewild, maar bij de dagelijkse omgang en verzorging 

blijkt al snel de onberekenbaarheid. Van het ene op het andere moment kan zijn 

dominante houding omslaan in een angstig en onzeker gedrag. Hierdoor kan 

samenwerking moeilijk of zelf onmogelijk worden. 

 

De Rock Water remedie helpt om meer helder in de wereld te staan, waardoor de 

redenen van dit gedrag minder zwaar kunnen gaan wegen. Het paard krijgt 

harmonie in zijn stemmingen, het gaat zich over de gehele linie gelukkiger voelen. 

Daardoor kan er ook weer meer energie naar de vacht, hij gaat glanzen en wordt 

soepeler. Door het afnemen van de eenzaamheidsgevoelens van dit dier kan de mens 

meer vertrouwd voor hem worden.  

De stenen die de mens daarbij kan gebruiken om dit te ondersteunen zijn Aragoniet 

om een ongecompliceerd geluksgevoel op te wekken met evenwicht tussen geven en 

nemen en Rhodoniet helpt faalangst en zelftwijfel te overwinnen door daadkracht en 

beter samengebundelde geestelijke en lichamelijke energie. Bergkristal geeft 

helderheid en eenvoud, waardoor een krachtige en veilige spiegel aan het paard kan 

worden voorgehouden. 

 

 
Mens  
 

Rock Water remedie helpt de onbuigzame en strenge mens, die overdreven 

gewetensvol en rigide vasthoudt aan zelf opgelegde regels. Een paard dat met een 

dergelijk mens te maken heeft loopt de kans weg te kwijnen en het plezier in het 

leven te verliezen. Toermalijn kan dit dier helpen weer te gaan spelen en zich zelf 

daarin te ontdekken. Tijgeroog kan hem helpen zich meer af te sluiten voor de mens 

en zo zijn eigen kracht te ontdekken in een vrijer en zelfstandiger gedrag en 

Fluoriet helpt geconcentreerder te blijven en minder acht te slaan op de eisen die 

van buitenaf gesteld worden en meer te blijven beantwoorden aan de eigen aard en 

mogelijkheden. 

 



 

 

Vertrek Hera Mansolein Z naar 

Nederland 

Op zondag 17 februari is Hera Mansolein Z naar 

Nederland gebracht. Het afscheid viel ons 

allemaal zwaar, want niet alleen is Hera 

Mansolein Z bij ons geboren en is ze de enige 

merrie die haar onlangs overleden moeder Carmen 

Ikaria Z ons heeft gebracht, ze is ook bijna zeven 

jaar bij ons op stal gebleven. Hera heeft dus een 

zeer speciale plek in ons hart. Ze is ook de eerste 

geweest waarmee we actief naar concoursen zijn 

gegaan hier in Frankrijk. Allemaal nieuwe 

avonturen dus. De talentvolle jonge Haarlem 

merrie zal daar onder het zadel van Anouk van Putten verder worden opgeleid en uitgebracht 

worden in de springsport. Het uitbrengen in de sport heeft weliswaar voorrang, maar mocht 

zich een geschikte koper melden, dan zal dat zeker in overweging genomen worden. Hera is 

nu twee weken bij Anouk op stal en doet het heel goed. Anouk roemt de karaktervolle merrie 

om haar grote kwaliteit, vermogen en goede dressuurmatige opleiding. "Het is echt een 

bijzonder fijn paard om mee te werken, ze is braaf en makkelijk te rijden, toont tomeloze inzet 

en geeft haar ruiter een zeer goed gevoel “ aldus Anouk . 

De merrie wordt nu reeds omschreven als een ware "grote". Dit weekend zal Hera Mansolein 

Z haar eerste oefenparcours lopen. We zijn benieuwd naar het resultaat en wachten rustig af 

hoe ze het gaat doen. Wij hebben in elk geval alle vertrouwen in deze bijzondere merrie! 

 

Shanti Mansolein presteert goed 

Op zondag 10 februari kwam Shanti Mansolein (v. 

Savoij van de Krommehoek x Carlo) weer uit op 

wedstrijd. Met de jonge amazone Jade Hermitte 

kwam Shanti uit in de Club klasse van 90 cm. Ook 

als is Shanti van origine meer dressuur gefokt, toch 

presteert de jonge pony merrie prima in de 

springsport. De eerste proef die de combinatie reed 

waren er 19 deelnemers. In dit klassement behaalde 

ze een 11e plaats met één balk. In de tweede proef 

werden ze samen 9de van de 14 deelnemers. Geen 

verkeerd begin dus. 



Jonge merries in training 

Het voorjaar staat vlak voor de deur, en dat is niet alleen 

de tijd voor de nieuwe lichting veulens, maar ook voor 

het beleren van de jonge paarden. Vrijdag 1 maart was 

dat moment gekomen voor de driejarige merries Faiga 

Romance Mansolein en Vitesse Mansolein Z om naar 

Vesoul af te reizen om daar beleerd te worden. Maar ze 

gingen niet alleen. Ook de oudere zus van Vitesse 

Mansolein Z, de vierjarige Lorraine Mansolein Z, in eigendom van Christel Deugd, ging mee. 

Voor alle drie de merries was dit de eerste keer dat ze van het erf af gingen. Larisse had de 

week voorafgaand al geoefend met trailerladen. Maar toch blijft de eerste keer dat ze op 

transport gaan altijd spannend. Gelukkig lieten alle drie de merries zich braaf de vrachtwagen 

in laden. Na een rit van bijna een uur kwamen ze in Vesoul aan. Veilig aangekomen, konden 

ze gaan wennen aan de nieuwe omgeving. In de komende weken zullen ze zadelmak gemaakt 

worden. Elke week zullen Renée en Larisse naar Vesoul toe gaan om de progressie van de 

merries te bekijken. Binnenkort meer info en de eerste foto's ! 

 

Faiga Mansolein, Vitesse Mansolein en Lorraine 

Mansolein reeds onder het zadel 

Woensdag 6 maart zijn we naar Vesoul gereisd om te kijken 

hoe het gaat met de jonge merries die daar zadelmak worden 

gemaakt. Ze werden vorige week vrijdag opgehaald en de 

zondag daarop voor het eerst in hun jonge leven gelongeerd. 

Op maandag, de tweede dag, werden ze voor het eerst 

gelongeerd met zadel op. Alle drie de merries waren braaf 

en gaven geen tot bijna geen reactie op het zadel of het 

aansingelen. De volgende dag, na een korte longeersessie, 

waren ze nog altijd braaf en mocht de stalamazone voor het 

eerst hangen. (sac à patat, noemen de fransen dat) 

Omdat alle drie de merries rustig bleven, kon de amazone al 

snel gewoon gaan zitten. Op de vierde dag, deze woensdag 

dus, kwamen alle drie de merries nogmaals onder het zadel. Heerlijk dat ze zo fijn met zich 

laten werken en zoveel inzet tonen, prachtig. Ze waren nieuwsgierig en vol vertrouwen! 

Het was een korte sessie omdat ze al vier dagen achter elkaar liepen, maar het zag er allemaal 

goed uit. De eigenaar van de trainingsstal was ook zeer tevreden en roemde Vitesse 

Mansolein Z nog als veelbelovend. Aan het eind van de week verwacht hij dat de merries los 

in de bak gereden kunnen worden. 

 



Natalie en Mansolein's Danser maken dressuurdebuut 

Op zondag 3 maart was het dan zover, eindelijk na veel trainen, 

twijfelen en toch nog maar wat meer trainen de moed verzameld voor 

ons B-debuut! Dus zo gezegd zo gedaan, pony op de trailer gezet, en 

richting Manege de Roosberg! Daar aangekomen bewees Danser weer 

even wat een superbrave pony het eigenlijk ook is. Heeft zich bijna de 

hele tijd vast laten houden door een 9jarig meisje en bleef ondanks de 

drukte rustig en braaf staan, alleen een Mansolein paard dat zo rustig 

kan zijn! Na het melden en opzadelen de losrij bak ingegaan. 

Mansolein's Danser was heerlijk fijn te rijden, keek niet op of om en 

vond alles helemaal prima, zoals gewoonlijk. 

Uiteindelijk was het tijd om de ring in te gaan, hierbij de 1e proef flink wat impuls verlies, 

want Danser was door de drukte toch een beetje moe geworden. Hierna een tijd gestapt en in 

proef 2 ging het dan ook wel al beter. Uiteindelijk met proef 1: 9e geworden en met proef 2: 

8e, van de 14! Met 171 en 180 punten en dus één winstpunt! Artikel geschreven door Natalie  

 

Vivre Mansolein Z weet te imponeren 

Het was de eerste week van november 2012 dat onze 

imposante 3,5 jarige hengst Vivre Mansolein Z (v. V 

Alba R x Totoche Du Banney) onze stal verliet en met 

zijn nieuwe eigenaar naar het Zuiden van Frankrijk 

vertrok. Vivre was nog onbeleerd, maar daar kwam 

snel verandering in. In een zeer korte tijd accepteerde 

hij probleemloos zijn ruiter en kon hij beginnen te 

werken aan zijn sportieve toekomst. En die ziet er rooskleurig uit tot nu toe, want de jonge 

hengst laat al goede dingen zien onder het zadel. Vivre Mansolein heeft drie zeer goede 

gangen en laat nu al zien met veel vermogen te springen. De afgelopen maanden heeft hij van 

onbeleerd paard een sprong gemaakt naar concours klaar. Eind deze maand zal hij zijn debuut 

gaan maken in de dressuurring om dan later uit te komen in de springsport en de Eventing. 

We kijken ongeduldig uit naar zijn eerste resultaten! 

 

Bazra van Wehl terug in de ring 

Na de winterstop van afgelopen maanden, is de tijd aangebroken 

om weer te beginnen met de concoursen voor de Zweedse Hanna 

Erlandsson en Mansolein's Bazra van Wehl. Op 9 maart kwam de 

combinatie, om in te komen, uit in een 1 meter klasse.In totaal 

kwamen er 35 combinaties aan start. Hanna en Bazra waren 



foutloos in de basis omloop en mochten zodoende de barrage starten. Helaas kregen ze één 

balk en eindigden op een 13de plaats van de 35 starters. Ook op 10 maart kwamen ze aan de 

start. Maar nu in een 1m10 klasse. Ook hier waren Hanna en Bazra foutloos in de 

basisomloop maar kwam er toch weer één balk naar beneden in de barrage. Dit maal was het 

resultaat een 10de plaats van de 32 starters. 

Een net begin dus van het nieuwe concoursseizoen ! 

 

Vivre Mansolein Z scoort goed op eerste 

wedstrijd 

In het weekend van 22 en 23 maart j.l. kwam de door ons 

gefokte hengst Vivre Mansolein Z (v. V Alba R uit 

Riannin Mansolein v. Totoche Du Banney x Athlet Z) 

voor het eerst uit op wedstrijd. Afgelopen november werd 

gestart met het zadelmak maken van Vivre en nu al kwam 

hij uit in zijn eerst dressuurwedstrijd. In dit geval de Cycle 

Libre 4 ans, ofwel de jonge paardencompetities voor 4 

jarige paarden. Vivre zijn opleiding dient voor de 

Eventing op top niveau en zo werd er in de dressuur 

gestart. Er stonden zes deelnemers op de startlijst waarvan er uiteindelijk vijf zouden starten. 

Vivre Mansolein Z kwam als een-na-laatste aan de start en zette op de eerste dag een zeer net 

resultaat neer van 67,600%. Dat was drie procent minder dan het paard dat won, maar 

evengoed ook bijna drie procent hoger dan de nummer drie. 

Een zeer knappe prestatie dus van de enige hengst in het deelnemersveld ! Op de tweede dag, 

23 maart, was het 's ochtends tijd voor de finale. Ook hier kwamen weer vijf ruiters en 

paarden aan de start. Vivre Mansolein Z en zijn amazone Aurelie Pucheu deden er nog een 

schepje bovenop en met wat voor een resultaat! De combinatie scoorde maar liefst 72,400 % ! 

Slechts een ruime procent minder dan de nummer één, maar ruim twee procent meer dan de 

nummer drie op de resultatenlijst. Voor deze prestatie kreeg Vivre Mansolein Z dan ook een 

eerste premie en bijna 80 euro aan prijzengeld. De eigenaar van Vivre Mansolein Z, de heer 

Eric Attiger, was zeer tevreden over de jonge hengst, net als de amazone Aurelie Pucheu die 

hem in opdracht van Eric Attiger rijdt. Op 2 april staat het volgende concours op de planning. 

De combinatie zal dan in een vijftig deelnemers groot veld in de Cycle Libre 4 ans CSO 

uitkomen, ofwel de jonge paardencompetities voor 4 jarige springpaarden. Als alles goed 

verloopt zal Vivre Mansolein Z eind april voor het eerst in de Eventing uit gaan komen. 

 

Shanti Mansolein dubbel foutloos 

De pony Shanti Mansolein presteert goed in Zuid-Frankrijk met haar jonge amazone Jade. 

Vanaf mei 2012 komt de combinatie uit in de officiële Club concoursen en ze doen het heel 



goed samen. Zo werden ze tijdens het concours van CLUB 

HIPPIQUE DE VELAUX op 17 maart knap 9de van de 14 

deelnemers. Helaas kregen ze in de barrage twee balken. 

"Geheel mijn fout, vertelde Jade ons, Shanti sprong super dat 

doet ze altijd". In de tweede proef die dag, ook in de 90cm 

klasse, ging het beter. Een groot deelnemersveld van maar liefst 

35 combinaties maakte het er niet eenvoudiger op, maar Jade 

wist Shanti Mansolein zowel in het basisparcours als in de 

barrage dubbelfoutloos te houden! Het resultaat was een mooie 

7de plaats. 

Extra knap, want Shanti was eigenlijk gefokt als dressuurpony, maar bewijst ook prima te 

kunnen springen. Jade is super trots op haar vosmerrie.We zullen dan ook vast meer gaan 

horen van hen! 

 

Dorinthe Mansolein winnares van de Cylce 

Libre 5 ans! 

In het weekeend van 30 en 31 maart stond Dorinthe 

Mansolein haar debuut in de officiële vijfjarige 

springpaardencompetities de Cycle Libre 5 ans in het 

Franse Dole, op het programma. Zaterdag 30 maart 

stonden 17 starters aangemeld. Dorinthe Mansolein en 

haar eigenaresse Camille Hasle gingen goed van start. 

Dorinthe was ontspannen en goed geconcentreerd op 

haar amazone en het parcours. Ze kwamen foutloos rond 

en binnen de tijd. Dit resultaat was goed voor een 

gedeelde 1ste plaats! 

De volgende dag was het parcours nog wat opgehoogd. Larisse, Ben en Elinne waren 

afgereisd naar Dole, om Dorinthe en Camille aan te moedigen. De combinatie ging goed van 

start, Dorinthe had bij elke sprong zo'n 30 cm. over. Helaas kwam er halverwege het parcours 

een kleine miscommunicatie tussen ruiter en paard waardoor één hindernis gemist werd. Na 

opnieuw aanrijden sprong Dorinthe wel en kwamen ze verder zonder fouten aan de finish. 

Helaas zorgde deze miscommunicatie ervoor dat ze als 15de eindigde van de 19 starters. Maar 

Dorinthe sprong verder super en dat met de winst van de dag ervoor, waren we zeer tevreden. 

Op naar het volgende concours! 

 

Vivre Mansolein Z winnaar tijdens 4 jarige competitie 

Vivre Mansolein Z heeft opnieuw goed gepresteerd. Op 2 april j.l. kwam hij voor het eerst uit 

op een springwedstrijd in Pau een stadje in Zuid-Frankrijk. Het was de Cyle Libre 4 ans 1 



année, ofwel de Franse springpaardencompetitie voor 4 jarige 

paarden. Vivre Mansolein Z is nog maar kort onder het zadel, 

maar liet zich weer fijn bewerken. De eerste dag kreeg hij in het 

parcours helaas 1 balk, waardoor hij finishte met 4 strafpunten. 

Met dit resultaat werd hij 30ste van de 50 starters. Niet verkeerd 

voor een eerste wedstrijd. De volgende dag kwam hij opnieuw 

aan de start. Dit parcours ging beter, hij kwam foutloos aan de 

finish en eindigde op een gedeelde 1ste plaats van de 34 

starters! Eind deze maand zal hij zijn debuut maken in de 

eventing.  

 

 

Vitesse Mansolein Z: verandering in 

toekomstplannen 

De plannen voor onze driejarige schimmelmerrie Vitesse 

Mansolein Z zijn veranderd. De dochter van Ulicator de 

Fauntane K (v. Alligator de Fontaine x Jalisco B) en de 

hengst V Alba R werd enkele weken geleden zadelmak 

gemaakt. Het was de bedoeling de merrie voorzichtig op te 

leiden en klaar te maken voor de verkoop aan het eind van 

2013. Er is reeds veel interesse in de mooie en zeer 

getalenteerde merrie. 

Toch hebben we besloten deze plannen bij te stellen en hopen we dat ze drachtig wil worden 

van de KWPN hengst Brainpower. Mocht dit lukken dan zullen we met haar de komende 

maanden rustig aan verder werken onder het zadel. 

Als de dracht een feit is, zal ze van het najaar vrij krijgen om haar veulen te voldragen. Na de 

geboorte van haar veulen in 2014 zal Vitesse verder opgeleid worden voor de sport. We zijn 

uiteraard heel benieuwd of dit plan om haar drachtig te krijgen gaat lukken. We zouden graag 

een veulen van haar overhouden, want een paard zoals Vitesse Mansolein Z is een zeldzaam 

geschenk! 

 

Charisto Mansolein maakt goede comeback 

Na maanden van afwezigheid, kwamen Charisto Mansolein 

en Sara Friis gisteren weer terug in de wedstrijdring. 

Charisto Mansolein kreeg afgelopen winter te maken met 

een zeer ernstige infectie van zijn maag; wonder boven 

wonder herstelde hij. Na een periode van rustig opbouwen 



was het zaterdag 13 april tijd geworden om voorzichtig weer eens te starten. Om terug in het 

ritme te komen, kwamen hij en Sara uit in een 1 meter klasse. Sara reed rustig en niet voor 

winst. Ze kwamen foutloos rond in het basisparcours en ook de barrage werd foutloos 

afgelegd. Tot haar verbazing was deze tijd zelfs goed voor een vierde plaats! Na deze klasse 

kwamen ze aan de start in het 1m10, Charisto sprong elke sprong zo groot, dat hij al snel 

kracht verloor en dus besloot Sara wijs om te stoppen. Het parcours werd niet afgemaakt, "het 

welzijn van Charisto staat altijd bovenaan", aldus Sara Friis. Volgende week zullen ze starten 

in één klasse van de 1m10. Sara is hoopvol dat Charisto snel terug zal zijn op zijn oude niveau 

van 1m20 en dat de combinatie in de zomer kan starten in het 1m30. 

 

Dorinthe Mansolein opnieuw foutloos en met 

winst naar huis 

In het weekend van 13 maart kwamen Dorinthe Mansolein 

en haar eigenaresse Camille Hasle uit op het Franse 

concours van CH Dijon Chenove in de klasse Cycle Libre 5 

ans, ofwel de jongepaarden competitie voor vijfjarige 

springpaarden. Het grasterrein was lastig want het was zeer 

nat en de bodem glooiend. Maar Camille wist zonder 

moeite Dorinthe foutloos rond te sturen. Met als resultaat de 

eerste plaats! "Dorinthe springt beter en beter, ze is zeer geconcentreerd op de sprong en 

springt telkens met veel macht"; aldus Camille. Het volgende concours zal zijn in Rahon op 8 

mei. Als de combinatie zo doorgaat maken zij goede kans zich te kwalificeren voor de Franse 

kampioenschappen in Fontainebleau! 

 

 

Hera Mansolein foutloos in 1m10 

Op woensdag 10 april kwamen Hera Mansolein Z en 

Anouk van Putten uit op een concours in het complex van 

De Warre in België. 

Het was de eerste keer voor Hera in het 1m10 en het eerste 

buitenparcours. De merrie liep erg fijn, was ontspannen en 

liet merken dat het 1m10 geen enkel probleem voor haar 

was. Ze sprong foutloos rond. Ook in de barrage liep het 

allemaal lekker, en ook hier was Hera Mansolein wederom 

foutloos! Vanaf volgende week zullen Hera Mansolein en 

Anouk van Putten officiële concoursen gaan starten. 

 



Bazra van Wehl derde in het 1m10 

In het weekend van 13 april kwamen Bazra en Hanna 

Erlandsson aan de start in een 1m10 springparcours 

vlakbij hun Zweedse woonplaats. Er was een redelijk 

groot deelnemersveld aanwezig, 29 combinaties 

kwamen aan de start. Als vierde starter mochten Hanna 

en Bazra, ze kwamen foutloos rond. Ook de barage 

werd foutloos afgelegd en in een snelle tijd. Deze tijd 

bleek later goed te zijn voor een nette derde plaats! 

 

 

Eerste merrie voor 2014 drachtig!  

 

Vrijdag 26 april, nadat de eerste merrie 17 dagen geleden geïnsemineerd werd, kwam de 

veearts voor het scannen om te zien of ze drachtig geworden was. Het gaat in dit geval om de 

Ster Prok merrie Vérité afstammend van Democraat uit de Elite Sportmerrie Roma Jackson 

van Whinny Jackson uit een Ster merrie van Ferro. Onze hengstenkeuze was gevallen op de 

bloedmooie hengst Everdale van Lord Leatherdale maal Negro. Altijd spannend het moment 

van de scan, gelukkig was meteen te zien dat Vérité drachtig is. Natuurlijk zullen we over 

twee weken nog een laatste controle doen om zeker te weten dat alles goed is. Maar als alles 

goed blijft, kunnen we volgend jaar dus een Everdale Democraat veulen verwelkomen!  
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