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Welkom bij deze 29e 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 zijn de eerste concoursen weer begonnen. 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 

Colofon 

 Mansolein s E-Magaine is een gratis publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 
Alle teksten en vormgeving vallen onder copyright van Mansolein. U bent helemaal vrij in het 

doorsturen van dit E-zine naar anderen, maar alleen in zijn geheel. Als u stukken er uit wilt gebruiken, 

foto’s of tekst, mag dat alleen na schriftelijke toestemming van Mansolein Haras Frankrijk. 

Uw reacties en vragen zijn altijd welkom op info@mansolein.com. Hier kunt u ook vragen om 

toegevoegd te worden aan de mailinglist. Ook op www.mansolein.com kunt zich aan- (en af-) melden. 
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Op zondag 28 juli kwam Delios ( v. Favoritas 

xx x Casco) voor het eerst uit in een oefen-

springconcours. Hij werd gereden door een 

ruiter van Écurie du Val du Charmes. Het was 

pas de eerste keer dat Delios aan de start 

kwam, en we waren dan ook zeer benieuwd 

hoe de vijfjarige ruin zich zou laten rijden.  

 

Delios bleek kalm en goed bij de les en weinig 

onder de indruk van de entourage en het 

parcours. In de eerste proef van 60 cm. 

kwamen er door communicaties fouten met 

zijn ruiter twee balkjes op de grond. Delios 

leek weinig onder de indruk van de lage 

hindernissen, sprong netjes, maar niet speciaal.  

 

Toen hij ook aan de start mocht in de 75 cm. rubriek, vond hij het al iets leuker worden. 

Nieuwsgierig en met veel plezier sprong de ruin rond. Zonder probleem of twijfelen over een 

muur, waar menig ander paard al voor geweigerde, en andere hindernissen die hij nog niet 

kende. Met slechts 4 strafpunten kwam hij over de finish, geen slecht begin voor een jong 

paard wat voor de eerste keer mee ging op concours! Op 18 augustus zal hij opnieuw aan de 

start komen. 



 



 

Ja het werd tijd! Tijd om te starten met iets nieuws op onze 

website. Ondanks de zeer uitgebreide info op onze website en 

als extra aanvulling ons unieke Mansolein’s E-Magazine nu 

nóg een extra bron van informatie. 

Ik heb zo helemaal mijn eigen ideeën over de paardenwereld 

en ben niet bang deze naar buiten te brengen. Ik vind dat je 

altijd jezelf moet zijn en niet bang moet zijn anders te zijn dan 

anderen. Deel je ideeën en meningen en praat er over met 

elkaar. Daarom: 

 

                     Binnenkort beschikbaar op:  

www.mansolein.com  

een blog geschreven door Stal Mansolein Larisse 

over actuele onderwerpen in de paardenwereld, 

maar ook een nieuwe kijk op fokkerij, sport en 

trainingszaken! 

 

Ik kijk uit naar jullie reacties op de door mij geschreven blogs. Het is niet alleen een 

uitlaatklep voor mijn gedachten; het is de bedoeling dat anderen zich gaan mengen in die 

onderwerpen. Dus wees niet bang om ook een duit in het zakje te doen en praat met ons mee. 

Alles en iedereen is welkom en ieders gedachten, ideeën en meningen zijn van waarde!! 

www.mansolein.com%20


Onyx 

 

 

Onyx is de zwarte variëteit van Agaat en is vrij zeldzaam. Het ontstaat onder grote 

druk en in grote hitte. De Onyx in sieraden is vaak een zwartgebeitste agaatsoort. Er 

is in de handel veel geelachtig/bruine, groenige ‘onyx’ te koop, vooral uit Mexico, 

maar dat is een Calciet/Aragoniet variëteit en heeft niets met de zwarte (Agaat) 

Onyx te maken.  

 

 

 
Paard 
 

Het ‘Onyxpaard’ is wat aan de grote en zware kant, maar niet harmonieus 

ontwikkeld. Hij is wat log en vormeloos, de spieren zijn minder zichtbaar en het vel 

zit wat aan de losse kant. De bewegingen zijn los en fladderig. Hij lijkt niet 

geïnteresseerd in zijn taken en de wereld om hem heen. Onyx helpt hem om zijn 

krachten te verzamelen en om wakker en vuriger te worden. Alsof het bloed opeens 

volop kan gaan stromen. Onyx is een steen die bij uitstek de zich ontwikkelende ik-

krachten aanspreekt. De krachtiger bloedsomloop is daar het eerste gevolg van. Het 

gehele dier wordt sterker en zal zich meer samenballen. De toegenomen kracht zal 

vreugdevol zijn. Hij zal een kinderlijk vrolijk gedrag gaan vertonen. Werken met dit 

paard wordt werkelijk een plezier: er ontstaat een echte wisselwerking.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Beech (Beuk), Honeysuckle (Kamperfoelie), Oak  

(Eik) en Larch (Lariks). Deze bloesems helpen de mens om te aarden en het leven 

in eigen handen te nemen. Hierdoor kan er een open en actieve samenwerking 

ontstaan tussen mens en paard, gebaseerd op zelfstandigheid, met zicht op de 

eigenheid van de ander. 

 

 

 
Mens 
 

Voor de mens is Onyx een sterk aardende en zelfvertrouwen gevende steen. Het 

helpt rust te vinden en minder afhankelijk te zijn van de mening van anderen. 

Hierdoor wordt de verhouding met de buitenwereld onbevangen en open. Dat komt 

rechtstreeks het gehoor ten goede: de ander mag doordringen zonder bedreigend te 

zijn. Lichamelijk resulteert dat in grotere veerkracht en weerstand. Allerlei 

kwaaltjes verdwijnen, de levensvreugde neemt de overhand. De menselijke relaties 

worden vrijer en gelijkwaardiger, en ook de relatie met het paard wordt vrijer en 

minder afhankelijk van de mening van anderen.  

Lichamelijk bevordert Onyx de bloedcirculatie en de lymfewerking. Hierdoor 

ontstaat een gevoel van warm welbehagen, een betere weerstand en gezondheid. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Impatiens (Reuzenbalsemien), Mimulus 

(Maskerbloem) en Mustard (Herik). Deze bloesems helpen het paard om losser te 

komen en het eigen lijf beter te ervaren. Het paard wordt meer wakker en gaat 

genieten van het leven, gaat weer spelen en wordt impulsiever: het jonge veulen 

komt in hem boven. 

 

 



Star of Bethlehem/Vogelmelk  

 

 

De Vogelmelk is een hyacintachtige, van voedingsrijke en vochtige grond. Hij kan 

15 tot 25cm hoog worden. De bloemen staan op gladde en kale stelen. De bladeren 

zijn lang en smal en komen rechtstreeks uit het knolletje. De bloembladen hebben 

een karakteristieke groene lengtestreep. De bloei is in april-juli.  

 

 

 
Paard  

 

     Het Star of Bethlehem paard is hangerig en maakt een treurige indruk. Het laat 

de hals en het hoofd hangen en de ogen (half) gesloten. Het is een eenzaam en 

droevig dier, met doffe vacht en ingezakte houding. Deze triestheid is geen 

karakterkwestie maar veroorzaakt door een traumatisch verlies van groepsgenoot, 

veulen of partner. 

 

Naar de andere paarden toe is dit een bang en onzeker dier. Hij zal laag in rang 

staan en op een plakkerige manier steun zoeken en aandacht vragen. De hoger in 

rang staande paarden kunnen hier afwijzend en fel op kunnen reageren.  

Voor de mens is dit beslist geen open en toegankelijk dier. Hij kan zich slecht 

concentreren en hij zal zich op een vervelende manier opdringerig gedragen. Dit 

is bij dit paard een tijdelijke manier van zijn. Het is in feite in de rouw om een 

verlies wat niet verwerkt kan worden. Het gaat hier om een paard dat meer dan   

gebruikelijk gebeurtenissen aan zich zelf kan koppelen, dus ikbeleving heeft. 

 

     De Star of Bethlehem remedie helpt dit treurende paard beter met zijn 

eenzaamheid om te gaan. Het maakt hem wat zelfstandiger, waardoor hij zich 

meer kan losmaken van het geleden verlies en helpt de ogen te openen voor de 

nieuwe situatie. De menspartner kan dit ondersteunen door op een kalme manier 

op de achtergrond te blijven en rustig leiding te geven. Tegen dit paard moet veel 

gepraat en uitgelegd worden. 

 

De mens kan dit ondersteunen met de volgende stenen. Turkoois helpt meer rust 

te vinden op het sociale vlak en zet de voeten krachtiger op de grond, Sodaliet 

helpt overzicht te vinden in de situatie en de ogen te openen voor de noden van 

het paard en Smaragd om van oude ideeën af te komen en een nieuwe band met 

het paard aan te kunnen gaan. 

 

 

 
Mens  
 

Deze remedie helpt over de gevolgen van een ernstige schok heen te komen. Het 

maakt deel uit van de Rescue Remedie. Het helpt de verdoving van de schok te 

overwinnen, waardoor herstel mogelijk wordt, zowel geestelijk als lichamelijk. Als 

de schok samen met het paard beleefd werd, is het raadzaam ook deze remedie te 

delen. Het paard kan dit ondersteunen met Serpentijn om de lichamelijke gevolgen 

te neutraliseren, Rozenkwarts om meer in zichzelf terug te kunnen treden en 

Botswana Agaat, voor zelfvertrouwen en harmonie met de buitenwereld. 

 



 

De bloedspreiding wordt steeds meer een "hot item", met name 

in de dressuurpaardenfokkerij. De invloed en aanwezigheid van 

grote namen als Jazz, Flemmingh, Ferro , maar langzamerhand 

ook Contango wordt groter en groter. Daardoor wordt er 

naarstig gezocht naar hengsten met "vrije bloedlijnen". Een 

belangrijke stap die zeer nodig is en steeds nijpender lijkt te 

worden. Hetzelfde geldt een beetje voor de types qua exterieur 

als we het over dressuurpaarden hebben, maar dat is een ander 

spoor dan dat ik hier wil bespreken.  

 

 

Ik moet toegeven dat het alweer enkele maanden terug was, dat het opeens in 

me opkwam, "bloedspreiding, iedereen heeft het er over, maar hoe zit het met 

de bloedspreiding in de wellicht nog meer besproken merrielijnen...?"  

 

Want bloedspreiding is niet het enige hete hangijzer in de 

fokkerij, je kan geen blad openslaan of er staan artikelen in over 

het belang van de moederlijn en welke lijnen nu veel sport en 

keuringspaarden brengen. Altijd leuk en interessant natuurlijk, 

maar is het niet zo dat dit ons volgende klempunt kan gaan 

worden in de fokkerij??  

Iedereen wordt op het hart gedrukt: alleen fokken met de beste, 

sterkste en meest bewezen moederlijnen, anders heeft het 

fokken van een veulen, zeker in de huidige omstandigheden en 

markt geen enkele zin meer! Hoe meer prestatie in de lijn, hoe beter,  wordt er 

gezegd, en daar kan ik ook zeker in komen.  

Maar een addertje onder het gras is , dat ook hier opgepast moet gaan worden voor 

de toekomstige bloedspreiding. Ook al is de invloed van de bovengenoemde 

hengsten veel directer dan merrielijnen, toch denk ik dat we moeten oppassen niet 

met z'n allen op hetzelfde kleine eilandje te willen gaan staan. Want, ook in 

merrielijnen moet diversiteit blijven bestaan, anders fokken we onze fokkerij klem 

en dus stuk op ten duur. Als de spoeling de komende tientallen jaren van de "goede" 

merrielijnen steeds dunner en dunner wordt, kunnen we op een punt komen dat er teveel 

gedwongen  lijnteelt zal ontstaan. Ook hierin geldt weer, dat een beetje inteelt best goede 

dingen kan brengen, maar de kansen op problemen vergroten ook, dat is onoverkomelijk.  

Natuurlijk is het zo, dat men altijd terug kan pakken op buitenlandse merrielijnen om te 

voorkomen dat de spoeling te dun wordt, maar toch zie ik hier een beetje een 

ontmoedigingsbeleid in door de Nederlandse stamboeken. Het is voor deze stamboeken 

klaarblijkelijk moeilijk om bijv. sportgegevens uit het buitenland te verkrijgen en te 

verwerken in eigen systemen, hierdoor is de informatie minder compleet en kan een dijk van 

een merrielijn, opeens een onbelangrijke lijn lijken, omdat er geen sportgegevens bij de 



paarden vermeld staan. Niet omdat die paarden nooit wat gedaan hebben, maar omdat 

simpelweg de informatie niet doorgespeeld wordt van het ene naar het andere land. Het 

gevolg hiervan is, dat hele buitenlandse, en dus vrije lijnen, overboord worden gegooid tijdens 

hengstenkeuringen en deze paarden dus geen kans krijgen, terwijl ze niet alleen de kwaliteiten 

hebben, maar ook voor de zo broodnodige diversiteit kunnen zorgen!  

Het lijkt wel alsof de op papier "vrije" paarden moeten voldoen aan nog strengere eisen dan 

de binnenlandse paarden die allemaal voldoen aan de niet "vrije"bloedlijnen, al met al een 

situatie van snijden in eigen vingers lijkt me.  

Daarom is het wellicht een goed idee om ruim voordat de tijd is gekomen om zich zorgen te 

gaan maken over de bloedspreiding in merrielijnen, het heft in eigen hand te nemen en 

initiatief te tonen. Opzoek naar het groene gras van de buren, op weg naar een gezonde 

fokkerij! 

 

Discussieer vanaf aankomende week over dit onder via onze Blog…. 

 

Lovely Romance 

Mansolein is een mooi 

voorbeeld van zo’n vrij 

vernieuwende merrielijn. 

Lees meer over haar stam 

op haar eigen pagina te 

vinden op de Alle 

Paarden Pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Ulicator de Fauntane K heeft 

zo’n vrije bloedlijn. Haar verhaal 

vind je ook op de Alle Paarden 

Pagina. 



 



 

Op zondag 18 augustus zijn Tagore Mansolein en Luna Mansolein beide voor het eerst 

uitgekomen op concours. De halfbroer en -zus waren nog 

volledig onervaren als het gaat om concoursen en de hele 

entourage en drukte aldaar. Op het terrein van Écurie du 

Val du Charmes werd een 

oefenparcours georganiseerd over 

meerdere rubrieken. Ondanks de 

vele mensen, paarden en harde 

muziek waren Tagore en Luna 

heel rustig. Ze werden gereden 

door één van de stalamazones van 

écurie du Val du Charmes, Tessy. 

Zij reed vorig jaar ook al Hera Mansolein Z voor ons op concours. 

Tagore en Luna hadden nog helemaal geen parcours ervaring en 

werden daarom in de 60 cm. rubriek gereden om kennis te kunnen 

maken met het springen van een heel parcours. Tessy begon met een 

iets gespannen maar enthousiaste Tagore. Ze stelde de 13 jarige 

schimmelruin netjes voor. Ondanks dat hij alles spannend vond liet 

hij zich toch netjes rondrijden. Met slechts twee balkjes, maar helaas 

wel één weigering kwam hij aan de finish. Luna vond het ook 

allemaal spannend, maar liet zich toch fijn rijden. Met slechts één 

balkje en één weigering kwam ze 

aan de finish met 8 strafpunten. Gelukkig waren ze niet 

de enige met fouten, want deze prestaties waren toch nog 

goed voor een klassering. Tagore verdiende een 5de 

plaats in het klassement en Luna werd zelfs knap 4de in 

het eindklassement! Om de paarden alle kans te geven 

om ervaring op te doen kwamen ze ook nog aan de start 

in een 75 cm. klasse. Tagore sprong duidelijk beter nu de 

hindernissen wat opgehoogd waren. Met één balk en één 

weigering kwam hij met 8 strafpunten aan de finish. Luna 

sprong ook beter in deze ronde, behalve op de laatste 

sprong. Een brede oplopende hindernis met planken die 

erg robuust was, bleek nog te spannend voor de jonge merrie die daarom tot twee keer toe in 

de remmen ging. Geen klassering dus, maar als oefening mocht ze die moeilijke laatste 

sprong nog een keer proberen, waarna ze hem met gemak sprong! Al met al waren we meer 

dan tevreden over de prestaties van beide paarden. Zonder 

enige ervaring lieten ze zich super bewerken.  

Aankomende zondag is het volgende concours. 



 



 

 

Vivre Mansolein Z winnaar Eventingcompetitie 

vierjarigen 

Dinsdag 2 juli kwam Vivre Mansolein Z uit in een competitie 

voor vierjarige eventing paarden met zijn Franse ruiter Xavier 

Traisnel. Ditmaal gehouden in Boissets Bonneville. Er 

kwamen vierendertig combinaties aan de start. Vivre moest 

bijna als laatste van start maar presteerde zeer sterk. Met een 

ijzersterke dressuurproef, een foutloos basis-springparcours en 

een uitstekende en foutloze rit in de cross, werd hij onbetwist 

de winnaar. 

Zijn ruiter Xavier Traisnel was zeer tevreden over de jonge hengst. Hij verbetert elke dag, zo 

verteld hij ons. Hij is echt een paard met veel talent! Het was pas de derde keer voor Vivre 

Mansolein Z dat hij uitgebracht werd in de eventing. Hij werd eerder al een keer tweede en dit 

keer kwam hij dus als winnaar uit de bus! Een veelbelovend begin van zijn carrière ! 

 

Cadans Mansolein heeft nieuwe eigenaresse 

Cadans Mansolein ( v. Caricello uit Carmen-Ikaria Z van Daimler x 

Rinaldo) werd opnieuw verkocht. Vanuit Mallorca is hij verhuisd naar 

België. Stefanie Simons is nu zijn eigenaresse. Ze belde ons op om meer te 

weten te komen over de talentvolle negenjarige hengst, die door een 

blessure helaas niet zijn volle potentie heeft kunnen benutten en daardoor 

slechts 1m30 heeft gelopen. Hierbij het verhaal van hoe Stefanie Cadans 

Mansolein op het spoor kwam: 

 

"Ik was al een tijdje op zoek naar een paard om jumping mee te gaan 

rijden, ik had al een tiental paarden uitgeprobeerd, maar bij geen enkel van 

de paarden had ik het gevoel dat het echt klikte. Toen kwam ik Cadans 

Mansolein tegen en probeerde hem uit. Ik vond het van uiterlijk al een heel 

mooi paard, en toen ik hem mocht uitproberen van de mensen, was ik 

meteen verkocht. Ik kwam terug met mijn moeder in de auto en ik vertelde 

dat dat mijn nieuw paard zou worden.Cadans is in omgang een heel rustig paard, zeker voor 

een hengst, ook is hij heel lief en niet zenuwachtig of ongeduldig. Hij geniet er enorm veel 

van als hij aandacht krijgt, wanneer hij op de poestplaats staat, en als hij vindt dat hij niet 

genoeg aandacht krijgt begint hij wat met zijn hoef te schrapen tot ik hem terug begin te 



poetsen, of gewoon wat met hem bezig ben.Tijdens het 

rijden is hij ook heel koel in het hoofd en reageert enorm 

goed op alle hulpen, hij is vrijdag met ons mee geweest 

parcours springen in de manege, en hij springt altijd, hij 

denkt ook fijn mee in het parcours en komt leuk op de 

sprong. Met Cadans loopt alles heel goed, hij is echt een 

droom van een paard om op stal te hebben, superlief en 

makkelijk in omgang. Hij staat hier rustig op de stal, als het 

weer niet te slecht is gaat hij overdag op de wei, langs de 

twee ruinen. Ook op de wei is Cadans rustig en gedraagt hij 

zich voorbeeldig. Toen ik Cadans zag vond ik hem meteen 

een heel mooi en leuk paard, eens ik op hem gereden had, 

was ik verkocht, ik wist het zeker: dit werd mijn nieuwe 

paard, hij was zo licht om mee te rijden en luisterde perfect. 

Ik vond het gewoon zalig, hij deed alles wat ik wou, ik 

mocht meteen een klein parcours met hem springen van vijf 

sprongen, de eigenaar liet me eerst een paar kleine sprongen 

doen om te kijken hoe het ging, en daarna zette hij het 

parcoursje, ongeveer alles een meter en een dubbelsprong 

van 1.10 m, het ging allemaal heel goed, en ik, ik was 

verliefd, op Cadans, met het gevolg dat hij nu bij mij op stal 

staat, en dat ik de trotse eigenaresse ben van Cadans 

Mansolein". 

We zullen Stefanie en Cadans Mansolein uiteraard blijven volgen en hopen dat ze een goede 

combinatie zullen gaan vormen! We wensen Stefanie heel veel plezier met de hengst die het 

meer dan verdiend om van te houden. Cadans Mansolein, een hengst met een gouden randje! 

 

 

Bazra van Welh blijft winnen 

Bazra van Wehl en zijn Zweedse amazone Hanna blijven maar winnen. Zo 

kwamen ze op 7 juli uit in twee proeven. De eerste was een proef van een 

meter. Met slechts vijf starters weinig concurrentie voor Bazra. Hij wist dan 

ook op zijn gemak te winnen. Daarna stond er een 1m10 proef op het 

programma. Deze proef was drukker bezet met 20 starters. Bazra en Hanna 

bleven in het basisparcours foutloos en mochten barrage rijden. Ook hier 

waren ze foutloos en nog snel ook. Zo snel zelfs dat ze met de overwinning 

naar huis mochten! 

 



Dorinthe Mansolein goed geklasseerd in Franse 

rankings 

Dorinthe Mansolein kwam dit jaar voor het eerst uit in de 

springsport. De dochter van Tangelo van de Zuuthoeve uit 

Attentia van Athlet Z Lepanto, sprong tot nu toe heel goed in 

de competities voor vijfjarige springpaarden. Van de 8 

competities wist de merrie er 6 te winnen! Door deze sterke 

prestatie staat de KWPN merrie samen met haar eigenaresse 

nu op een 124ste plaats in de Franse nationale ranking. In 

totaal staan er in deze ranking 649 paarden op de lijst. Een 

zeer goede prestatie dus van Camille en Dorinthe Mansolein. De combinatie moet nog één 

competitie rijden en winnen om zich te kunnen plaatsen voor de Franse kampioenschappen in 

Fontainebleau dit jaar. 

 

Vivre Mansolein Z hoog geklasseerd in Franse 

rankings 

Vivre Mansolein Z zoon van V Alba R uit onze merrie 

Riannin Mansolein van Totoche Du Banney Athlet Z, nog 

maar sinds 8 maanden zadelmak, maakt hij dit voorjaar een 

super debuut in de Eventingsport in Frankrijk. Van zijn 

starts in de eventing wist hij reeds éénmaal een tweede 

plaatst te bemachtigen en begin juli van 2013 wist hij zelfs 

een zware proef te winnen! Inmiddels zijn de Franse rankings opgemaakt, waarin een 

nationaal overzicht staat van de best presterende paarden in Frankrijk. In de ranking voor 

vierjarige Eventing paarden staat Vivre Mansolein Z nu op een gedeelde 21ste plaats. In totaal 

staan er in deze ranking 135 paarden op de lijst. Dat Vivre Mansolein Z dus ruim binnen de 

25 beste paarden van heel Frankrijk staat is een prestatie op zich te noemen! Hierdoor is de 

jonge hengst automatisch geselecteerd voor de Franse kampioenschappen in Pompadour in 

september. 

 

Inseminatieseizoen 

afgerond 

Het is al laat in het 

seizoen voor Franse 

begrippen en ons 

dekseizoen van 2013 is daarmee dan ook afgerond. We hadden dit jaar meerdere merries te 

insemineren. Om de kansen zo optimaal mogelijk te benutten, besloten we nog iets vroeger te 

beginnen dit jaar. De eerste merries werden al snel drachtig begin april. Nadat alle veulens 



geboren waren konden 

hun moeders 

geïnsemineerd worden. 

Bij de meeste ging dit vlot 

en met goed resultaat. In 

totaal kwam de teller uit 

op 7 drachtige merries! Één merrie bleef helaas gust, Ulicator de Fauntane K wilde dit jaar, 

ondanks meerdere pogingen niet drachtig worden. We hopen dat ze volgend jaar wel weer 

drachtig zal willen worden. Het leuke van dit inseminatieseizoen is dat we volgend jaar een 

aantal veulens hopen te verwelkomen van jonge moeders. Zo zullen Lovely Romance 

Mansolein en Vitesse Mansolein Z beide voor het eerst veulenen. Ook al zal de Ster- 

voorlopig Keur Prok merrie Vérité bij ons voor het eerst een veulen brengen. Daarbij zullen 

Attentia en haar dochter Riannin Mansolein beide een veulen brengen van dezelfde vader : 

Big Star Junior. We zijn erg benieuwd naar de veulentjes van 2014 en zijn tevreden met de 

behaalde resultaten van dit seizoen! 

 

 

Bazra van Welh goede klasseringen 

Bazra van Wehl en zijn Zweedse amazone Hanna hebben 

de afgelopen weken weer goed gepresteerd in de 

springsport. Eind juli kwam de combinatie aan de start in 

het 1m20. In een deelnemersveld van 60 met een 

technische parcours kregen Hanna en bazra helaas in de 

basisomloop 4 strafpunten te verduren. Maar ze waren niet 

de enige met een fout, want velen hadden moeite de lei 

schoon te houden. Doordat Bazra toch een snelle tijd wist 

neer te zetten in het basisparcours wisten hij en Hanna toch 

nog een nette 32ste plaats van de 60 te behalen. Een paar 

dagen later wisten ze in het 1m10 wel de barrage te halen. 

Met een nette tijd en één balk in deze barrage werden ze 

16de van de 33 starters. In een 1m15 rubriek ging het nog 

wat beter. Met 22 deelnemers bleven Hanna en Bazra 

zowel in de basisomloop als in de barrage foutloos en reden een goede tijd die later goed 

bleek te zijn voor een 3de plaats in het eindklassement. Begin augustus kwamen ze nogmaals 

aan de start maar nu in een lagere rubriek van 1m05. Met 19 starters een mooie wedstrijd die 

Hanna en Bazra van Welh met gemak op hun naam schreven. Een mooie overwinning voor 

op hun lange lijst met successen! 
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