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Welkom bij deze 28e editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Het zijn twee drukke maanden geweest voor Stal 

Mansolein. Alle veulens zijn geboren en de merries 

zijn reeds drachtig voor het volgende jaar. 

Ook werden er een aantal paarden verkocht. En 

worden er nieuwe stappen gezet binnen ons bedrijf. 

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 
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Inseminatieseizoen 2013 verloopt voorspoedig! 

Het is het eerste jaar voor Stal Mansolein dat we zoveel merries laten insemineren. Een 

bewuste keus want de vraag naar Mansolein paarden stijgt ook gestaag, zeker nu meerdere 

jonge paarden het zo goed aan het doen zijn in zowel de eventing, springen als dressuur. 

Wellicht hebben jullie de nieuwsberichten op de website al gezien en gelezen, maar voor hen 

die dat nog niet hadden gedaan, hier nogmaals de berichten. Toegevoegd nog wat informatie 

over alle merries persoonlijk die al drachtig zijn geworden. 

Tot nu toe verloopt het hele insemineerseizoen eenvoudig en goed. Opvallend dit jaar is dat er 

van twee zwarte hengstem beide twee veulens verwacht worden. Zo zijn Attentia en haar 

dochter Riannin Mansolein drachtig van de jonge zwarte hengst Big Star Junior, een zeer 

bewuste keuze. We zijn benieuwd naar de overeenkomsten van de toekomstige veulens. En 

ook Vérité en Zonne Fleur verwachten ieder een veulen van dezelfde hengst, namelijk de 

zwarte dressuurhengst Everdale. Hier is het leuk dat het om twee zeer verschillende merries 

gaat die ook op geen enkele manier familie van elkaar zijn. Zullen de veulens veel 

overeenkomsten laten zien? Dat is nog een jaartje wachten! 

 

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! 



Lovely Romance Mansolein drachtig 

Eindelijk is het dan zover: de eigen gefokte merrie 

Lovely Romance Mansolein wordt ingezet voor onze 

fokkerij. Deze zeer speciale merrie, die maar liefst 

77,54 % volbloed voert, is nu 4 jaar geworden en 

vinden we nu volwassen genoeg om geïnsemineerd te 

worden. Drie weken geleden werd ze geïnsemineerd 

van de KWPN hengst Lord Leatherdale. 

Heel spannend, het eerste dekjaar van een jonge 

merrie, maar eind vorige week bleek dat ze in één keer 

drachtig is geworden! 

Lovely Romance Mansolein is een dochter van 

Leonardo Da Vinci, een Duitse hengst die wij 

meerdere malen met succes hebben gebruikt, totdat hij 

verkocht werd naar Nieuw-Zeeland. Jammer, want 

deze Lauries Crusador xx zoon fokte uitmuntende 

dressuurpaarden. Gelukkig hebben we één merrie 

nakomeling van hem gekregen en wel uit de 

volbloedmerrie I'll Take Romance. Haar dochter Lovely Romance Mansolein is een zeer 

speciale merrie voor ons, niet alleen omdat ze een uitzonderlijk hoog volbloedpercentage 

voert, zeker voor een dressuurpaard, maar vooral vanwege haar zeer sterke moederlijn en 

uitzonderlijk goede bewegingen, super exterieur en sterke karakter. 

Deze alpha-merrie in wording, is een aanwinst voor onze fokkerij, en we kijken dan ook zeer 

uit naar haar eerste veulen volgend jaar van de tophengst Lord Leatherdale! 

 

Wendela-A drachtig van Cascor Z 

Gisteren kregen we het blijde nieuws dat ook de zwarte KWPN merrie Wendela A drachtig is 

geworden. Ze werd drie weken geleden geïnsemineerd van de imposante schimmelhengst 

Cascor Z ,een Holsteiner zoon van de befaamde Casall uit een Coronaso maal Roman moeder. 

Cascor Z is bij het Holsteinerverband en bij Zangersheide goedgekeurd. Tijdens zijn 70 dagen 

test in Duitsland, werd zijn springaanleg gewaardeerd met 9,33. Cascor Z is een chique 



rijtypische hengst die lichtvoetig beweegt en over veel souplesse beschikt. Deze hengst in 

combinatie met onze stempelmerrie Wendela, die uit dezelfde moederlijn komt als de 

legendarische Olympische hengst Hickstead, moet toch een bloedmooi veulen gaan geven! 

We kijken zeer uit naar het volgende voorjaar. Over twee weken zal de merrie nog een laatste 

keer gescand worden, om te zien of alles goed is gebleven. Wendela zelf is er zeer tevreden 

mee, ze glimt zo erg dat het pijn doet aan je ogen... 

 

 

Riannin Mansolein drachtig van Big Star 

Junior 

Vrijdagochtend 31 mei kwam onze, in paarden 

gespecialiseerde veearts, weer een aantal van onze 

merries scannen. Ook Riannin Mansolein was vandaag 

aan de beurt, op de 18e dag na de inseminatie. Riannin 

is vanaf haar derde jaar ingezet voor onze fokkerij. Ze 

bracht in 2009 de hengst Vivre Mansolein Z, in 2010 

de merrie Fleury Mansolein en in 2013 het 

merrieveulen Félin Mansolein. Riannin werd steeds 

binnen één hengstigheid drachtig, maar deze keer was 

het echter spannend, omdat de ovulatie bijna 2 dagen later plaatsvond dan verwacht. We 

hadden ook nog niet eerder gebruik gemaakt 

van Big Star Junior, maar we weten nu zeker 

dat de hengst goed sperma heeft, want 

Riannin bleek toch drachtig geworden te 

zijn! We zijn ontzettend blij met haar dracht 

van Big Star Junior, de enige goedgekeurde 

zoon van de legendarische Big Star! 

Natuurlijk zal Riannin over een week of 

twee nogmaals gecontroleerd worden om 

zeker te zijn dat ze goed drachtig is en blijft, 

maar voor nu is alles dik in orde. De 

verwachtingen zijn hooggespannen voor dit 

toekomstige veulen. Riannin is een zeer 

sterk fokkende, royale merrie die veel Holsteinsvermogen mee geeft aan haar nakomelingen, 

net als zeer goede bewegingen. Haar oudste nakomeling Vivre Mansolein Z, heeft ondanks 

dat hij pas 6 maanden zadelmak is, al meerdere 4-jarigen springproeven op zijn naam gezet in 

Frankrijk. Dus in combinatie met de extreem goed springende Big Star Junior, en de sterke 

bloedlijnen van de hengst en Riannin verwachten we zeker een zeer goed veulen te mogen 

gaan verwelkomen volgend jaar! 

 



Ook Attentia drachtig van Big Star Junior 

Afgelopen week werd Attentia gecontroleerd op dracht nadat 

ze 19 dagen eerder geïnsemineerd was van Big Star Junior, 

de enige goedgekeurde zoon van de nu al legendarische Big 

Star. Ook Attentia bleek, net als haar dochter Riannin 

Mansolein, in één keer drachtig geworden te zijn. Goed 

nieuws dus! Nadat wij Big Star Junior hadden gezien tijdens 

de hengstenkeuring van Zangersheide waren we meteen 

enthousiast over hem. Een hengst met snelle reflexen die de 

sprong zeer goed 

taxeerde en over veel 

souplesse en vermogen beschikte. Niet dat vermogen 

dan ook maar ooit een aandachtspunt is bij Attentia, 

Riannin Mansolein en hun nafok, want met het 

Holsteinerbloed in hun aderen is macht, kracht en 

vermogen op de sprong altijd onbeperkt beschikbaar, 

maar toch, deze hengst heeft meerdere sterke punten die 

we graag samenvoegen met de Attentia-lijn. We zijn 

zeer benieuwd naar de beide Big Star Junior veulens van 

moeder Attentia en dochter Riannin Mansolein volgend 

jaar! 

 

 

Vitesse Mansolein Z drachtig van Franse hengst 

Afgelopen week bleek dat ook onze jonge topmerrie Vitesse 

Mansolein Z drachtig is geworden. Omdat de hengstigheden nog 

wat slordig verliepen en we niet meer de mogelijkheid hadden 

naar Nederland te rijden om sperma te halen, besloten we te 

kiezen voor een Franse springhengst hier uit de buurt. De keus is 

gevallen op de bewezen springhengst Kaloubet D'Tourelle. Één 

van de laatste directe zonen van Galoubet A. Kaloubet 

D'Tourelle wordt uitgebracht op 1m45 niveau door een Young rider. We hebben al eerder 

twee merrieveulens gehad van de hengst en zijn zeer tevreden over zijn nafok. We hebben dan 

ook veel vertrouwen in onze keus om hem te combineren 

met Vitesse Mansolein Z. Een zeer beloftevolle merrie uit 

een zeer sterke moederlijn. Er is van begin af aan veel 

interesse geweest voor Vitesse en op deze manier hopen 

we een goede nakomeling van haar over te houden. 

Volgend jaar april verwacht ze haar veulen. 



Zonne Fleur drachtig van Everdale 

Op maandag 17 juni kregen we het goede nieuws dat ook onze Tango 

merrie Zonne Fleur drachtig is geworden van de tophengst Everdale. 

We hebben de hengst van begin af aan gevolgd en waren steeds weer 

onder de indruk van zijn voorkomen en beweging. Nadat Vérité al 

geïnsemineerd was en 

drachtig bleek te zijn 

geworden van Everdale 

besloten we op het laatste 

moment ook Zonne Fleur 

nog bij Everdale te doen. We 

zijn uiteraard zeer benieuwd 

naar het resultaat volgend 

jaar, want Zonne Fleur geeft 

bijzonder mooie modellen en 

bewegingen mee aan haar 

nakomelingen tot nu toe. We 

hopen dat Everdale een stukje front zal meegeven en wat extra heffing in de knie. We zijn 

heel blij dat ook Zonne Fleur in één keer drachtig is geworden! Ze is nu de zevende merrie die 

dit jaar drachtig is geworden. 

 

Alleen van Ulicator de Fauntane K is het nog niet zeker of ze drachtig is 

geworden. Ze werd onlangs nog geïnsemineerd van Cream On Top. Mocht 

ook deze inseminatie succesvol zijn geweest dan verwachten we volgend 

jaar 8 veulens! 



 



 

De paarden ontwikkelen zich gestaag door, de rijpaarden worden elke dag beter en sterker en 

ook de jonge paarden ontwikkelen zich snel op de heuvelachtige weides. Zelfs de fokmerries 

veranderen in bespiering als het weideseizoen weer begonnen is, en ook de beginnende dracht 

geeft meteen een ander plaatje. Reden genoeg om weer een fotoshoot te houden en een aantal 

paarden opnieuw in het zonnetje te zetten. 

Het is het kersje op de taart als je de jonge paarden stuk voor stuk meeneemt naar de 

buitenbak om ze vrij te laten bewegen. Het is een groot verschil of je ze ziet op het weiland, 

of alleen in de bak. het is zo mooi om te zien hoe ze zich stukje bij beetje ontwikkelen, 

groeien, en meer uitdrukking geven aan hun karakters. Daar wordt je als fokker zowel blij als 

trots van! 

Ik kan er pagina's over volschrijven, maar dat ga ik niet doen. Wel een korte beschrijving bij 

de paarden die opnieuw op de foto zijn gezet. 

 

Atlantis Mansolein Z, niet groot van stuk deze Amiro Z zoon, maar 

met een karakter die past bij een grote stoere hengst. Hij heeft een 

mooi exterieur en een aansprekend hoofd. En bewegen kan hij, net 

als alle nakomelingen uit de Carmen-lijn, als de beste. Drie jaar 

oud is hij nu, en eindelijk begint hij echt hengst te worden. Hij kan 

best een beetje brutaal zijn, maar is ook heel lief! 

 

 

 

Fedor Mansolein, zoon van Leonardo Da Vinci, een laatbloeier, meer 

dan zijn twee volle broers Leander Mansolein en Evander Mansolein. En 

nog iets maakt hem anders dan zijn twee broers, zijn maat. Fedor is 

behoorlijk aan de maat en dat is terug te zien in  zijn ontwikkeling. Als 

hoog in het volbloed 

staande hengst is hij nog 

wat schraal in bespiering. Maar stukje bij 

beetje begint daar verandering in te komen. 

Tijdens het vrij bewegen laat hij zien over 

dezelfde enorme souplesse te beschikken als 

zijn broers, maar in het algemene plaatje moet 

de driejarige zwarte hengst nog aan spieren en 

kracht winnen.Dat gaat echter niet op t.o.v. zijn 

achterbeengebruik, dat zeer sterk te noemen is! 



Ook Dylan Mansolein doet het goed. De vijfjarige 

ruin van Scandic is eindelijk compleet in zijn bouw, 

nu nog het grasbuikje er een beetje afwerken. In het 

werk wordt hij ook beter en beter. Hij is nog 

behoorlijk groen, maar laat duidelijk zijn aanleg tot 

sluiten zien en voelen. Hopelijk, als het zo door gaat 

kunnen we hem dit jaar nog gaan uitbrengen. 

 

 

 

 

Bashira Mansolein is nu zeven jaar en eindelijk klaar met 

groeien. Ondanks wat tegenslagen gaat het werk toch 

goed. Ze wordt steeds rijper tussen de oren waardoor ze 

het werk makkelijker kan verwerken zonder verlegen te 

worden. Bashira heeft een enorm goede stap en galop, 

enige lastige puntje is deze verder uit te bouwen in een 20 

x 40 mtr. bak. Ook in draf gaat het de merrie steeds beter. 

Met een goed rug- en achterbeengebruik, en steeds meer 

mogelijkheden om te gaan zitten lijkt deze grote Future 

merrie echt aanleg te hebben voor het hogere werk! 

 

 

 

Hera Mansolein Z, is vier maanden in Nederland 

geweest om uitgebracht te worden in de sport. Onder 

het zadel van Anouk van Putten heeft de talentvolle 

Haarlem merrie grote progressie gemaakt. Nu al is ze 

succesvol uitgekomen in het 1m20 en dat is nog bij 

lange na niet het einde van haar capaciteit. Om de 

merrie gezond te houden tussen de oren, is besloten 

haar de maand juli terug te laten komen naar 

Frankrijk. Een maandje rust en alleen wat lichte 

dressuurtraining zal haar goed doen en klaar stomen 

om vanaf augustus weer verder te gaan in de sport en 

door te groeien naar het 1m30 en 1m40 niveau. Zowel 

wij als Anouk hebben veel vertrouwen in de merrie. 



  



 

 

Shanti Mansolein presteert super 

Op 28 april kwam de door Team Mansolein gefokte ponymerrie 

Shanti Mansolein opnieuw uit in een springconcours in Zuid-

Frankrijk. Met haar zeer jonge amazone Jade, kwam ze uit in de 

P2 80 cm Grand-Prix. Door een stuurfoutje van Jade kreeg de 

combinatie helaas één balkje, maar omdat het parcours moeilijk 

gebouwd was, bleek deze rit toch goed te zijn voor een plekje 

op het podium, een derde plaats! 

Hierna werd er gestart in de klasse P1 90 cm Grand-Prix. Shanti 

Mansolein was goed scherp en zette samen met Jade een 

prachtige foutloze rit neer in een snelle tijd. Ook nu stonden ze 

op het podium en wel met een mooie tweede plaats. Jade was weer supertrots op haar 

vosmerrie; "ze zet zich altijd voor 100% in en is zo ontzettend lief" aldus Jade. Op naar het 

volgende concours! 

 

Hera Mansolein Z succesvol 1m20 debuut 

In het weekend van 4 en 5 mei kwam onze merrie 

Hera Mansolein Z samen met amazone Anouk van 

Putten uit in zowel de L 1m10 klasse als de M 1m20 

klasse. De merrie had nog niet eerder 1m20 gestart, 

maar voelde fijn aan in het 1m10. Dus besloot 

amazone Anouk de merrie ook te starten in het 1m20. 

Niet alleen een debuut qua hoogte, maar ook de 

driesprong was nieuw voor Hera. De merrie had er 

een stuk meer plezier in dan het "simpele" 1m10 en 

trok goed op de sprongen aan. Ook de driesprong 

bleek geen obstakel te zijn. 

De combinatie kwam in een nette ronde foutloos aan de finish. In totaal kwamen er 47 

combinaties aan de start, geen klein deelnemersveld dus.Anouk wilde Hera niet op druk 

rijden, want "met zo'n talentvol paard moet je voorzichtig zijn" aldus Anouk en ze reed de 

barrage dan ook op safe. Ook hier sprong Hera weer heel goed en kwam foutloos rond in de 

tijd van 38,99 seconde. Deze tijd zou goed zijn voor een mooie 10de plaats in het 

eindklassement. Een knappe prestatie van Hera Mansolein Z ! 

"Hoe hoger het wordt, hoe leuker Hera het vindt" vertelde Anouk, " ze houdt ervan 

uitgedaagd te worden en is echt een paard voor het grote werk". 



Zonne Fleur brengt prachtige 

Supério dochter 

Op maandagavond 6 mei rond 19uur is 

onze dressuurmerrie Zonne Fleur (v. Tango 

uit de Elite Sport merrie Kelly Fleur van 

Flemmingh gevolgd door de Keur 

Preferente Prestatie merrie Bellefleur van 

Purioso) bevallen van een gezond en fraai 

merrieveulen van de Duitse dressuurhengst 

Supério (v. Sorento x Rheingau). Het 

donkerbruine merrieveulen heeft de naam 

Ike Fleur Mansolein gekregen. De 

jongedame is goed aan de maat en beschikt over sterke benen en gewrichten en een chique 

hoofdje met haast Arabische oortjes. Moeder en dochter verkeren in goede gezondheid en 

zijn, ondanks het slechte en vooral natte weer, al een paar keer buiten geweest. Het is een 

prachtig stel! Binnenkort zal de informatie op de veulenpagina komen te staan, net als meer 

foto's. 

 

Ulicator de Fauntane K eindelijk bevallen van Warrant veulen 

Het werd wel eens tijd, meer dan vier 

weken was Ulicator de Fauntane K al 

over tijd en er werd er met smart 

gewacht op haar veulen. Op 

vrijdagochtend 10-05-2013 om 7 uur 

was het dan eindelijk zover. Ulicator 

beviel van een super chique 

hengstveulen van Warrant, Icarus 

Mansolein genaamd. De bevalling 

verliep goed, het is een groot zeer 

hoogbenig hengstveulen met een 

heel chique hoofdje en veel 

bloeduitdrukking. Een veulen uit een 

zeer knappe lijn, want zijn moeder 

Ulicator is een driekwart zuster van 

het internationale springpaard Jalisca 

Solier van Steve Guerdat. Deze boekte met Jalisca Solier vele internationale overwinningen 

en reed zich met het team in de prijzen tijdens de Olympische Spelen van 2008. Icarus 

Mansolein is dus niet alleen mooi, maar ook qua afstamming bijzonder interessant. We kijken 

uit naar de komende dagen, als hij met beter weer naar buiten kan. We zijn zeer blij met deze 

eerste zoon van Ulicator! 



Larimar Mansolein boekt progressie 

De door ons gefokte ruin Larimar Mansolein (v. 

Leonardo da Vinci uit Mevonia van Balzflug x 

Pretendent) boekt goede progressie onder het zadel van 

zijn Franse amazone/ eigenaresse Mevrouw Durand. Ze 

kocht Larimar Mansolein nu bijna één jaar geleden met 

als doel de dressuursport. Larimar Mansolein wordt dit 

jaar 6, maar moet nog veel leren. Aan het eind van 2012 

liep hij zijn eerste concours waar hij gelijk tweede werd 

van de negentien starters. Dat was op Club niveau, 

vergelijkbaar met de L dressuur in Nederland. Inmiddels 

is zijn training goed gevorderd en zal hij binnen enkele 

weken gaan starten in de amateur 

klasse. Deze klasse begint bij ongeveer het M niveau zoals we dat kennen in Nederland. 

Larimar Mansolein laat zien over veel kwaliteit te beschikken en zijn eigenaresse heeft dan 

ook alle vertrouwen in de toekomst. Voordat ze gaan starten zal Larimar eerst nog een aantal 

keer meegaan op clinics om ervaring op te doen op ander terrein. We kijken uit naar zijn 

eerste prestaties! 

 

Balthazar Mansolein scoort hoog in de 

dressuurring 

De D-pony ruin Balthazar Mansolein (v. Savoij 

van de Krommehoek maal Carla van Carlo) heeft 

succesvolle concoursweken achter de rug. Met zijn 

jonge Duitse amazone komt de ruin uit in de 

Duitse dressuursport. En niet onverdienstelijk: zo 

werden ze laatst tweede met een percentage van 

70%. Ook het daaropvolgende concours werd goed 

verreden met een knappe derde plaats en 72%. 

Daarna volgde er nog een concours waar een 

vijfde plaats gehaald werd met 69%. De moeder 

van de jonge amazone die Balthazar Mansolein 

rijdt verteld; "Als combinatie hebben mijn dochter 

en Balthazar goede progressie gemaakt. Hij is 

braaf op concours 

en kijkt nergens meer naar. Met een goede concentratie en veel inzet boeken ze nu al mooie 

resultaten, terwijl het nog maar het begin van het concoursseisoen is, mijn dochter is heel trots 

op hem!" We zijn blij te horen dat Balthazar Mansolein het zo goed doet en verwachten zeker 

meer te gaan horen van deze talentvolle combinatie. 



Bazra van Wehl winnaar in 1m10 klasse 

Zweden 

Ook Bazra van Wehl en zijn Zweedse eigenaresse Hanna 

kwamen in het afgelopen weekend aan de start. Op 

zaterdag 11 mei startten ze in een 1 meter klasse. Van de 

37 starters eindigden ze met een knappe derde plaats. De 

volgende dag werd er gestart in een 1m10 klasse. Hier 

kwamen in totaal 22 combinaties aan start. Hanna en Bazra 

wisten foutloos te blijven in het basisparcours en gingen 

door naar de barrage. Ze zetten een zeer snelle tijd neer in 

een foutloze rit. Hun tijd bleek niet te verbeteren en zo wonnen Bazra en Hanna deze 

competitie. Het outdoorseizoen is net begonnen, binnenkort zullen ze opnieuw aan de start 

komen, om hopelijk later in het seizoen weer op 1m30 niveau te kunnen starten. 

 

Charisto Mansolein tweede in het 1m10 

In het weekend van 12 mei kwam Sara Friis, de Zweede 

amazone en eigenaresse van Charisto Mansolein , uit op een 

springconcours in Zweden. In de klasse van 1m10 waren er 35 

starters. Het was een lang en technisch moeilijk parcours. 

Charisto Mansolein sprong wederom super fijn, hij was attent en 

goed geconcentreerd en kwam het basisparcours rond zonder 

fouten. "We kwamen als eerste aan de start omdat ik nog een 

ander paard in dezelfde klasse had meelopen". aldus Sara. 

Charisto en Sara stonden direct aan de leiding. Ook in de barrage 

kwamen ze als eerste aan de start en zetten meteen een zeer 

snelle en foutloze rit van 26,24 seconden neer. 

Een hele uitdaging voor haar concurrenten. Slechts één 

combinatie was iets sneller met 26,13 seconden. Hiermee werden 

Charisto Mansolein en Sara Friis dus knap tweede in de 1m10 

rubriek. Als alles goed blijft gaan zullen ze aankomend weekend 

starten in het 1m20. 

 

Dorinthe Mansolein wederom winnaar in vijfjarige competitie 

Dorinthe Mansolein blijft maar winnen in de vijfjarige jonge paarden competities in Frankrijk. 

Dit keer kwamen Dorinthe en eigenaresse Camille Hasle uit op het concours in Rahon op 

zowel vrijdag als zaterdag 11 en 12 mei. beide dagen werd het parcours foutloos afgelegd 

door Dorinthe en Camille. "Ze sprong weer met veel vermogen en macht en was goed 

geconcentreerd " aldus Camille. "Het lijkt erop dat Dorinthe op concours gaan echt leuk vind, 



want ze zet zich nog meer in dan ze thuis al doet. 

We werken nu nog thuis verder aan de techniek 

van het voorbeen van Dorinthe, bij de lagere 

hindernissen wil ze niet altijd netjes vouwen, 

verder springt de jonge merrie vaak met zoveel 

vermogen dat we op moeten passen dat ze niet te 

snel moe word" aldus Camille. Eigenaresse 

Camille heeft al vertrouwen in Dorinthe en is 

uiteraard zeer blij met al haar overwinningen. In 

juni zullen we weer uitkomen in de jonge 

paardencompetities, en de vooruitzichten zijn 

goed, want tot nu toe hebben ze van de 6 

competities er 5 foutloos gereden. 

 

 

Bazra van Welh blijft maar winnen 

In het weekend van 25 en 26 mei is Bazra 

van Wehl met zijn Zweedse amazone Hanna 

opnieuw uitgekomen op verschillende 

springconcoursen. En niet onverdienstelijk, 

want op zaterdag 25 mei kwam de 

combinatie uit in een 1 mtr klasse met 37 

deelnemers. Ze waren in het basisparcours 

foutloos en zetten ook in de barrage een 

snelle en foutloze rit neer. Deze rit was goed 

voor een tweede plaats. Maar daar bleef het 

niet bij. 

Later op de dag kwamen ze ook nog uit in 

een 1m10 klasse. Veel concurrentie in deze 

klasse, want er kwamen maar liefst 46 deelnemers aan de start. Ook hier sprong Bazra weer 

super, al het hout bleef boven liggen, waardoor ze zich kwalificeerden voor de barrage. De 

veel bloed voerende Bazra sprong met veel vermogen en was zeer snel. Zo snel zelfs dat hij 

alle andere deelnemers achter zich wist te laten. Hanna en Bazra werden de winnaars van deze 

klasse! 

Na de drukke zaterdag stond er op zondag 26 mei nogmaals een parcours van 1m10 op het 

programma, met 27 deelnemers een goed gevulde rubriek. Hanna en Bazra wisten het ritme 

goed te behouden en werden ook hier de winnaars van de 1m10 klasse! 

Bazra van Wehl is de vader van onder andere Luna Mansolein. 



Vivre Mansolein Z wint 4 jarige proef 

Op dinsdag 21 mei kwam de hengst Vivre Mansolein Z (v. V 

Alba R x Riannin Mansolein van Totoche du Banney x Athlet 

Z) met zijn nieuwe ruiter Xavier Traisnel aan de start in een 

vierjarigen proef. Vivre Mansolein Z en Xavier Traisnel 

vormden nog geen week een combinatie en Vivre Mansolein 

Z is nog maar vanaf november 2012 zadelmak gemaakt en 

klaar gemaakt voor concoursen. Al met al een jong en nog 

onervaren paard, met een nieuwe ruiter op zijn rug. Toch 

wisten ze een nette eerste springproef neer te zetten. In een 

deelnemersveld van 54 deelnemers, kwam Vivre Mansolein Z 

met één balk, ofwel 4 strafpunten aan de finish en eindigde op een 29ste plaats. Het was een 

groot gebouwd parcours op een grasbodem met kijkerige hindernissen. Toch sprong Vivre 

met gemak en een goede techniek netjes rond. De tweede proef ging nog beter. In een 

deelnemersveld van 116 wist Vivre niet alleen foutloos rond te komen, maar wisten ze de 

proef ook nog eens te winnen! Een zeer knappe prestatie. We verwachten dan ook veel van 

deze combinatie in de toekomst! 

 

Vivre Mansolein Z wint weer 

De vierjarige hengst Vivre Mansolein Z blijft maar 

winnen. Op 5 juni kwam hij met zijn nieuwe ruiter 

Xavier Traisnel uit op een concours voor vierjarige 

springpaarden in La Baule, het paardenmekka van 

Frankrijk. 

Vivre sprong wederom zeer goed en bleef met 

gemak foutloos op het grote imposante springterrein 

van La Baule waar ook meermalen per jaar 

internationale springconcoursen worden gehouden. " 

Vivre sprong met veel vermogen en was fijn te rijden" aldus zijn ruiter. Hij was natuurlijk 

zeer tevreden met de eerste plaats van Vivre, die 4 andere combinaties achter zich wist te 

houden. 

In het tweede parcours was Vivre een beetje moe geworden, helaas kreeg hij hierdoor één 

blak naar beneden en werd hij 13de van de combinaties. 

 

Vivre Mansolein Z tweede in eventingproef vierjarigen 

Vrijdag 7 juni kwam Vivre Mansolein Z met zijn ruiter Xavier Traisnel aan de start in het 

Franse Dol de Bretagne voor een competitie van vierjarige eventingpaarden. Uiteraard 

bestond deze wedstrijd uit een dressuurproef, springparcours en een cross. In totaal kwamen 



er vijftien combinaties aan de start. Vivre Mansolein Z legde 

een goede dressuurproef af en ook het standaard parcours 

werd keurig en foutloos afgelegd. Natuurlijk is het 

crossparcours altijd spannend, maar de jonge hengst sprong 

vol goede moed het parcours foutloos rond en in een goede 

tijd. De finale was spannend, maar Vivre Mansolein Z had 

het zo goed gedaan dat hij zeer knap tweede werd! Naast 

deze hoge positite wist hij hiermee ook nog eens 147 euro te 

winnen. Een veelbelovende start voor zijn eventing 

toekomst! 

 

Dorinthe wederom winnares in vijfjarige 

competitie 

Op 8 juni kwamen Dorinthe Mansolein en haar 

eigenaresse Camille Hasle wederom uit in een 

competitie voor vijfjarige springpaarden gehouden in 

het Franse Quetigny. het was de eerste keer dat de 

combinatie uit kwam in een graspiste, maar Dorinthe 

had er geen probleem mee en sprong zoals elke keer 

super. Het was een rustige rubriek met 8 deelnemers, 

waarvan de helft slechts foutloos bleef. Onder hen dus 

Dorinthe en Camille, die hiermee de overwinning mee namen. "Ze springt bij elk concours 

beter en beter"; aldus Camille, en zeker als de hindernissen wat hoger worden heeft Dorinthe 

er echt meer zin in"! Al met al weer een goede ervaring voor de combinatie die zich hiermee 

voorbereiden op de regionale springkampioenschappen gehouden in het Franse Cluny in juli 

dit jaar. 

 

Heb jij een Mansolein paard en wil je graag nieuws over je 

paard op onze website en het Mansolein’s E-Magazine 

terugzien? Mail naar: larisse@mansolein.com  

mailto:larisse@mansolein.com


 



Scleranthus/Hardbloem  

 

 

De Scleranthus behoort tot de familie van de Sterrenmuur, en komt in onze 

streken algemeen voor. Deze kruipende plant groeit op kiezelrijke grond. 

Het is een sterk vertakte plant die tot 70cm hoog kan worden. De blaadjes 

zijn smal en de kleine kelkvormige bloemen zijn groen en bloeien in juni-

oktober.  
 

 

 
Paard  
 

Het Scleranthus-paard heeft een luxe en elegante uitstraling, draagt het hoofd 

hoog en heeft vurige ogen. Dit paard is met al zijn vurigheid weinig 

geconcentreerd en het bevindt zich regelmatig in het centrum van de onrust 

in de groep. Hierdoor, en door zijn onoplettendheid heeft hij vaak wondjes 

en blessures. 

 

Het paard staat hoog in het bloed en is nog sterk verbonden met het wilde 

kosmische paard. De impulsen die hij daar van ervaart zijn zo sterk, dat het 

slecht lukt op een harmonieuze manier deel uit te maken van de kudde. Hij 

zal ook niet snel doorhebben dat het zijn eigen gedrag is dat de conflicten 

veroorzaakt. Dit dier loopt tegen de grenzen op van de kleine weilanden 

waar de paarden het nu mee moeten doen, terwijl het eigenlijk een hele 

prairie nodig heeft.  

Naar de mens toe speelt iets vergelijkbaars. Hij wil zich wel verbinden, maar 

zijn heftige impulsen, zijn ongeremde instinctieve reacties, maken 

samenwerking tot iets hachelijks. De partner zal er doorlopend op bedacht 

moeten zijn dat dit dier voor een groot deel nog een wild paard is, dat erg fel 

kan reageren op bv. een terechtwijzing. Als hier rekening mee gehouden 

wordt, is het mogelijk dat er een fantastische combinatie ontstaat.  

 

De Scleranthus bloesemremedie helpt de concentratie en geeft innerlijke 

rust. Hierdoor kan dit paard wat meer op aarde komen en daarmee ook de 

aardse indrukken beter tot zich door laten dringen. De mens kan dit 

spiegelend ondersteunen met Zoïsiet, daarmee wordt de aardebinding groter 

en kan er met meer overleg gereageerd worden. Coelestien helpt de mens 

een rots in de branding te zijn waar het paard zich aan kan ankeren en Robijn 

in Zoïsiet helpt geestelijk overwicht te versterken waardoor er met meer rust 

en geduld gereageerd kan worden op het paard. 
 

 
Mens  
 

Sclerantus helpt de twijfelaars en besluitelozen. De onzekerheid van deze 

mensen gaat gepaard aan sterke stemmingswisselingen. Dat is niet bij het 

paard weg te houden, dat zal daar sterk op reageren, in ernstige gevallen 

zelfs door storingen aan het ritmische middendeel: de ademhaling en de 



bloedcirculatie. De rug kan er door verstijven en pijnlijk worden. Voor het 

paard is de Magnetiet een steen die helpt deze spanningen af te voeren. Onyx 

helpt de ik-krachten te versterken om minder beïnvloed te worden door de 

menselijke onzekerheid en Magnesiet geeft hem meer lichamelijke harmonie 

en initiatiefkracht, maar ook meer vreugde in het werk met de mens. 

 



Nefriet 
 

 

Nefriet lijkt veel op Jade en werd daar tot voor kort ook voor aangezien. De 

naam komt van het Oudgriekse Nephros, wat ‘nier’ betekent. Dat geeft 

meteen aan dat van oudsher de Nefriet beschouwd werd als een steen die 

helend op de nieren en de afscheidingssystemen werkt. De bekendste 

vindplaatsen liggen als het ware aan de rand van de wereld: Nieuw Zeeland 

en Noord Canada. 

 
Paard 

 

Het paard dat met Nefriet behandeld kan worden vertoont een wisselend 

gedrag.  Hij lijkt wispelturig, de ene keer is hij aanhalig en rustig, een 

volgend moment is hij prikkelbaar en onrustig. Ook het eetgedrag kan 

verschillen, de ene dag kalm en dromerig, een andere keer schrokkerig en 

kan het lijken dat hij angst heeft te kort te komen. Dit dier zweet snel en 

heeft bij inspanning snel schuim om de mond. Het lijkt wel of alles wat hij 

doet hem meer energie kost dan je redelijkerwijs zou verwachten. Dit paard 

is doorlopend in gevecht met zichzelf. Nefriet helpt dit dier met het in balans 

brengen van de nierwerking en daarmee met het gehele energiesysteem. De 

lichamelijke rust die daar het gevolg van is geeft de kans zijn (niet geringe) 

mogelijkheden ten volle te benutten. Het paradoxale bij dit paard is, dat 

krachtvoer hem juist zwakker maakt. Af en toe een appel doet echter 

wonderen. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Agrimony (Agrimonie), Aspen 

(Ratelpopulier), Honeysuckle (Kamperfoelie), Mustard (Herik), Walnut 

(Walnoot) en Wild Rose  

(Hondsroosje). Deze bloesems helpen de mens om meer met de voeten op 

aarde te komen. Ze stimuleren de daadkracht en geven een warm, veilig en 

geborgen gevoel. Dat zorgt er voor dat het paard zich harmonieuzer 

ontwikkelt. 

 

 
Mens 

 

Nefriet helpt de krachten minder te versnipperen en maakt besluitvaardiger. 

Levensangst neemt af: er hoeft minder getwijfeld te worden. Hierdoor kan 

een groter geluksgevoel ontstaan en wordt het leven blijer. De neiging om 

voor anderen van alles te bedisselen neemt af, er ontstaat een gezond soort 

onverschilligheid. Door deze ontspannende werking verdwijnt de te grote 

gevoeligheid voor spanningen van buitenaf en uiteindelijk werkt dat 

lichamelijk door in de nier- en blaaswerking. Het contact met de aarde wordt 

intenser beleefd en daarmee kan het paard meer als partner ervaren worden 

en kan het plezier in de band tussen dier en mens sterk toenemen. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Cherry Plum (Kerspruim), Mimulus  

(Maskerbloem), Olive (Olijf), Rock Water (Bronwater), Willow (Wilg) en 



Water Violet, (Waterviolier). Deze bloesems helpen om los te komen van 

oude patronen. Ze geven het paard ruimte, zodat het naar de mensenpartner 

toe kan groeien. Opgebouwde, oude spanningen kunnen er gemakkelijk door 

oplossen. 
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