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Welkom bij deze 30ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Terwijl de bossen verkleuren en er meer en meer 

regen valt wordt het duidelijk dat het nieuwe 

stalseizoen voor de deur staat. De zomer is voorbij. 

En dat betekend een nieuwe fase voor 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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Het is de eerste week van oktober 2013, terwijl de bladeren van de bossen beginnen te kleuren 

in magisch geel, rood en oranje en de eerste bomen hun blad al loslaten, is het nog 

voorjaarsachtig warm. Het is 07.15 uur; terwijl het licht net de duisternis begint te verdringen 

loop ik de grote heuvel op om de kudde naar de achterkant van het weiland te laten waar het 

gras nog voller staat. Vlak boven mij cirkelt een rode wauw die kreten uitslaat die bijna je ziel 

kunnen raken. Het is pure magie, het is vredig stil en toch vol leven.. De kudde loopt achter 

me aan naar het middendraad en wacht nog enigszins slaperig tot het draad helemaal opzij is 

alvorens ze naar achteren lopen. Het is rijkdom om de paarden zo te zien, de kudde is in 

harmonie. Harmonie, magie het ligt zo dichtbij elkaar, maar wat is de lijn dun en fijn. Trots 

kijk ik naar onze paarden, wat is het speciaal om zo'n bedrijf te mogen hebben, het is pure 

rijkdom. Toch liggen teleurstelling en succes dicht bij elkaar. Ik denk dat dat één van de 

sleutels is van het goed voeren van een bedrijf. Kunnen genieten van de kleine dingen, het 

willen vechten voor het welzijn en het kunnen incasseren van de tegenslagen die met 

regelmaat op de deurmat staan. Even diep ademhalen, terug naar de kern en weer doorgaan. 

Nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden omarmen en de magie zijn werk laten doen. 



 



Sweet Chestnut/Tamme Kastanje  

 

 

De Tamme Kastanje is een mooie volle boom die tot 25m hoog kan worden. De 

jonge takken zijn zwartbruin, kantig en gespikkeld. De bladeren zijn leerachtig 

lancetvormig en getand, bovenop glanzend groen. De mannelijke katjes en 

vrouwelijke bloemknoppen bloeien in juni. Vruchten in fijnstekelige bolsters.  

 

 
Paard  
 

Het Sweet Chestnut paard heeft de moed opgegeven, het lijkt niet meer op de aarde 

bewaren, is ineengezakt, met lege en afwezige ogen. Hals en hoofd worden laag 

gedragen. Dit is een futloos en moeilijk te bereiken paard. 

 

Er is naar de andere paarden weinig contact, hij is afgesloten en voor zijn 

groepsgenoten niet meer interessant. Het is op zich een lief dier, maar niet in staat 

dat in contact met anderen te laten zien. Naar de mens toe speelt hetzelfde. Hij is 

afwezig en eigenlijk niet te bereiken. Hij doet wel zijn best de mens te begrijpen, 

maar dat gaat moeizaam. Voor een deel komt dit door de aanleg van dit paard, het 

heeft een ingetrokken karakter, maar dit verontrustende gedrag is eigenlijk altijd het 

gevolg van mishandeling. Het is ook mogelijk dat het dier te veel alleen is geweest 

en zich daarom heeft teruggetrokken.  

 

De Sweet Chestnut remedie helpt de ogen weer te openen voor de wereld en te 

ervaren dat er een nieuw begin gemaakt kan worden. Daarbij geeft het als het ware 

een warme en aardende omhulling met liefde en zelfrespect. Bij paarden die zich 

van nature al teruggetrokken opstellen en zo getraumatiseerd zijn, is er altijd kans 

op terugval. De mens zal met dit dier moeten ‘aantuddelen’. Dan zijn er ook 

prestaties mogelijk. Maar het belangrijkste met deze dieren is de band die weer 

opgebouwd moet worden. De mens kan dit ondersteunen met Jaspis, voor stand-

vastige eenvoud en onbaatzuchtigheid, Chrysocolla om spiegelend het oude verdriet 

te helpen verwerken en Manganocalciet om, ook weer spiegelend, dat verdriet te 

helpen overwinnen en een nieuwe start te maken die zonniger en blijer is.  

 

 
Mens  
 

Sweet Chestnut helpt bij diepe mentale pijn en vastzittende wanhoop. Dat kan zo 

heftig zijn dat er het gevoel is op de rand van de afgrond te staan: door god 

verlaten en zonder toekomst. Deze remedie helpt hier doorheen te gaan en het 

gevoel te krijgen weer omhoog naar het licht te mogen. De somberheid krijgt 

een basis van troost, er is weer vooruitgang mogelijk. Voor het paard is het erg 

belangrijk zich hier tegen te wapenen, want dit zijn gevoelens waar hij ziek van 

kan worden. Zwarte Toermalijn helpt de spanningen af te vloeien en Chrysocolla 

kan naar de mens spiegelend werken op het gebied van troost, verwerking en 

vergeving, het werkt emotioneel egaliserend en verwarmend. Ten slotte is dit 

een van de weinige situaties waarin Girasol overwogen kan worden. Deze 

halfopaal zou tijdelijk diens kunnen doen door het paard even weg te geleiden 

uit de trieste sfeer van zijn partner. Er zal dan wel snel, na een,   hooguit twee 

weken, met bergkristal gewerkt moeten worden, maar voor het moment van de  

crisis is dit het overwegen waard.  



  

Elinne Stark, dochter van Larisse en Ben heeft afgelopen zondag 1 september haar 

concoursdebuut gemaakt met haar eigen pony Mansolein's Pip. De jongste combinatie van het 

hele concours, want Elinne is pas 3 jaar en Mansolein's Pip pas net 4 jaar! De combinatie trok 

mede daarom dan ook zeer veel bekijks! Met 

haar blauwe cap, bodyprotector, roze rijbroekje 

en paardrijlaarsjes, zag Elinne er prachtig uit. 

Net als Pip met zijn westernzadeltje, lichtblauw 

met lila dekje en dito peesbeschermertjes... Voor 

Pip was het ook zijn debuut, maar ondanks alle 

drukte en harde muziek was Pip rustig en braaf 

als altijd. Een rasechte concourspony! 

De combinatie was ingeschreven voor de 

"Babypreuve" ofwel de baby rubriek van 40 cm. 

maar hoewel Pip thuis erg goed springt en we 

niet wilden dat Elinne gelanceerd zou worden, 

werd het parcours qua hoogte aangepast. Met Larisse aan het halster en 

Ben naast Elinne, betraden ze de piste. Elinne en Pip in opperste 

concentratie. Ze gingen goed van start, alleen hindernis 3 stond nog 

hoog, en dus sprong Pipje ook hoog... Elinne bleef gelukkig nét zitten en luid lachend werd 

het parcours, begeleid onder harde muziek, vervolgd. Pip en Elinne sprongen alle 8 

hindernissen netjes en kwamen dan ook foutloos aan de finish, net als Mama Larisse en papa 

Ben, die ook netjes foutloos hadden mee 

gesprongen! Een groot succes, met een prachtige 

rozet en tasje vol met speeltjes als beloning voor 

hun foutloze parcours. Mede dank aan Tessy, die 

altijd onze paarden op concours rijdt, voor het 

vooruit hollen om de hindernissen aan te passen. 

We zijn super trots op Elinne en haar oh zo 

brave en dappere pony Mansolein's Pip! 



 



 

 

In Duitsland zijn de hengstenkeuringen voor het nieuwe seizoen weer in volle gang. Door 

gebruik te maken van de diverse livestreams, is het mogelijk de keuringen internationaal van 

achter de pc te volgen. Kijkend naar de aangeboden hengsten valt me op, hoe mooi het is om 

te zien dat deze keuringen een vereniging zijn van het verleden en de toekomst. Ik zie de 

uitkomst van de keuzes die fokkers 3,5 jaar geleden maakten, toen de die de hengstenkeuze 

maakten voor hun merrie. De mode verandert en dus veranderen de gewilde eigenschappen 

ook steeds mee. 

 

Nu zien we de resultaten van keuzes die 3,5 jaar geleden gemaakt zijn, maar vormen deze 

hengsten de toekomst! Deze nieuw gekeurde hengsten zullen gaan bijdragen aan wat we 

willen zien over 4 jaar en de jaren erna, als de paarden zich moeten gaan bewijzen in de sport. 

Als je het zo bekijkt, is dit een bijzondere vereniging en heft het een tipje van de sluier op van 

hoe moeilijk een goed paard fokken is. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door en het valt 

op dat de fokkers steeds meer in staat zijn om op voorhand de trends te ontdekken en daar 

naar toe te werken. Dat is wat fokken ook zo interessant maakt. De toppers van toen 

waarderen en proberen de toppers van de toekomst nu te fokken! 



Prehniet 

 

 

Prehniet is een relatief zeldzame steen die voornamelijk als klein, onaanzienlijk 

kristal gevonden wordt. Alleen op enkele kleine plekken in China en Australië 

worden iets grotere stukken gevonden. Voor de Australische Aboriginals is het de 

Levenssteen die uit hert hart van Moeder Aarde komt. De kleur kan variëren van 

licht/bleek geelgroen, tot krachtig diepgroen. 

 

 

Paard 
 

Een onzeker en aandachtvragend paard kan met Prehniet tot rust komen. Dit dier is 

angstig en doorlopend op zijn hoede. Het is schrikachtig en komt snel bescherming 

zoeken bij de menselijke partner. Opmerkelijk is de doorlopende beweeglijkheid 

van de mond, ogen en oren. Prehniet helpt de verbrandingsresten van de 

spijsvertering af te voeren. Hierdoor wordt het paard fitter en krachtiger. De energie 

die eerst in nervositeit ging zitten, komt nu vrij voor een vrolijker en minder angstig 

leven. Daar waar eerst angst en schrik waren, komt ruimte voor nieuwsgierigheid. 

De toegenomen rust maakt een betere band tussen mens en paard mogelijk. Vooral 

voor kinderen wordt dit een fijn paard, betrouwbaar en attent. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Agrimony (Agrimonie), Aspen (Ratelpopulier), 

Beech (Beuk) en Walnut (Walnoot). Deze bloesems helpen om dichter naar het 

paard als partner toe te groeien. Er ontstaat meer begrip voor anderen en het 

samenwerken word als veilig en aangenaam ervaren. Er komt blijheid en speelsheid 

in de mens zelf, én in combinatie met het paard. 

 

 

 
Mens 
 

Prehniet is een milde verbinder van het natuurlijke in en om de mens. Het helpt de 

band met de buitenwereld zachter en minder stroef te maken. Strenge en rigide 

beoordeling van de ander maakt plaats voor een meer begripvolle houding. Het 

koude, verstandelijke beeld ‘hoe het eigenlijk hoort’ maakt plaats voor een beter 

zicht op ‘hoe het werkelijk is’. Hierdoor ontstaat er spontaniteit en levensvreugde. 

Lichamelijk helpt het de afvalstoffen van de spijsvertering af te voeren, waardoor 

de lichamelijke (en geestelijke!) verzuring afneemt en er een  betere doorstroming 

krijgt meer kans en de blijdschap voor het kleine en het ‘gewone’ krijgt de 

overhand. Het blij-kinderlijke neemt de plaats in van het dogmatisch-volwassene: 

er kan (eindelijk) gewoon plezier gemaakt worden. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Chicory (Cichorei), Larch (Lariks), Oak (Eik), 

Vine (Wijnstok) en Wild Oat (Ruwe Dravik). Deze bloesems helpen om de drang,  

alles te moeten controleren en regelen, te laten afnemen en op een nieuwe en open 

manier naar de wereld te kijken. Daardoor komt er ruimte voor ontspanning en kan 

de samenwerking met mens en mededier beter worden.  

 



 

Cadans Mansolein terug op concours 

Cadans Mansolein is weer terug op concours. Niet in het 

1m30 wat hij eerder liep, maar met zijn nieuwe 

eigenaresse Stefanie in het lagere segment. 

De combinatie is nog aan elkaar aan het wennen, maar 

zijn toch al op concours geweest. Zo kwamen Stefanie en 

Cadans in Turnhout aan de start op 18 augustus. In een 

rubriek van 85 cm die verreden werd door paarden en 

pony's, wisten Stefanie en Cadans in de basisomloop 

netjes foutloos te blijven. In de barrage kregen ze een 

fout, maar met een nette tijd werden ze toch nog derde van de paarden! Het zal nog even tijd 

kosten voordat ze helemaal een combinatie zijn, maar deze eerste wedstrijd is een goed begin. 

 

Vivre Mansolein Z loopt foutloze cross 

Om terug in het wedstrijdritme te komen voor de Franse 

kampioenschappen, is Vivre Mansolein Z twee keer aan 

de start gekomen tijdens een Eventing concours. In het 

Franse Briouze kreeg de vierjarige hengst een beetje 

pech. Na een zeer goede en snelle foutloze cross kreeg 

hij in het springparcours twee balken. Door deze foutjes 

kwam hij ditmaal helaas niet verder dan een 13de plaats 

in het eind klassement. Een week later in Sandillon ging 

het een stuk beter. Met wederom een zeer goede cross 

en ook een foutloos springparcours. In de dressuur liet hij echter wat punten liggen. Vivre 

Mansolein Z en Xavier Traisnel behaalden een 16de plaats en kregen premie en prijzengeld 

mee naar huis. 

 

Tagore Mansolein en Luna Mansolein goede 

trainingsdag 

Afgelopen zondag gingen Dagore Mansolein en Luna 

Mansolein mee op een springtrainingsdag. Bij een plaatselijke 

club in het Franse Noidans le Ferroux namen halfbroer en -zus 

deel aan een oefenparcours. Beide paarden hebben nog praktisch 

geen parcourservaring. Voor Tagore was dit de derde oefening 



en voor Luna pas de tweede. Helaas was er in dit parcours weinig 

ruimte gelaten voor jonge/onervaren paarden. Het parcours was krap 

opgezet, met zeer korte wendingen en krappe afstanden tussen de 

hindernissen en daardoor erg technisch. Tessy Brunner had beide 

paarden onder het zadel en wist al met al twee redelijk nette rondes te 

rijden. Rekening houdend met de technische moeilijkheden in de kleine 

piste met zware en ongelijke bodem, waren we best tevreden met hoe 

de paarden sprongen. En paardenfotograaf Francois Gle maakte, 

ondanks de soms heftige regenbuien, weer een stel mooie springfoto's 

van Tagore en Luna! 

 

 

Vivre Mansolein succesvol tijdens 

Franse kampioenschap eventingpaarden 

Het was al zeer knap te noemen dat de net vierjarige 

hengst Vivre Mansolein Z (v. V Alba R x Riannin 

Mansolein v. Totoche Du Banney x Athlet Z) zich bij de 

20 beste vierjarige eventingpaarden van heel Frankrijk 

mocht scharen en daarnaast zich ook nog eens wist te 

kwalificeren voor de Franse kampioenschappen in 

Pompadour. Voor een paard wat nog geen jaar geleden 

pas zadelmak werd gemaakt! Op maandag 16 september 

was de spannende dag aangebroken. Vivre Mansolein Z, 

in bezit van de heer Eric Attiger en uitgebracht door ruiter Xavier Traisnel, kwam die dag uit 

in de dressuur en het springen. Daarnaast werd hij door de jury beoordeeld op exterieur. Er 

kwamen 61 paarden aan de start in deze leeftijdscatagorie. Vivre Mansolein Z is de laatste 

weken hard gegroeid, waardoor hij momenteel van achter wat hoger was dan van voren... 

Toch wist hij nette punten te krijgen. Alleen in de dressuurproef werd de "buitenlandse" 

hengst zeer streng beoordeeld met 57,33 punten. Jammer want, zo verteld zijn ruiter Xavier 

Traisnel ; "hij liep een fijne proef! " In het springparcours daaropvolgend wist Vivre 

Mansolein Z keurig foutloos en binnen de tijd te blijven hetgeen hem een 33 plaats in het 

eindklassement opleverde. Op woensdag 18 september mocht hij nogmaals aan de start 

komen. Ook hier moest hij weer een dressuurproef lopen welke hem nu 69,33 opleverde. In 

het cross parcours wist hij heel netjes rond te komen zonder fouten en ook goed binnen de 

toegestane tijd. Al met al was het de zeer strenge beoordeling van de dressuur die hem niet 

verder bracht dan een 34e plaats van de 61 deelnemers. Toch zijn wij allemaal zeer tevreden 

met Vivre, want hij heeft beide dagen geen fout gemaakt en bleef zich keurig gedragen! Een 

zeer geslaagd Frans kampioenschap dus! Op naar de vijfjarige competities volgend jaar! 

 



Charisto Mansolein comeback 

gewonnen 

We kregen al een poos geen nieuws meer over 

de door ons gefokte succesvolle schimmelruin 

Charisto Mansolein (v. Carland x Joyce F v. 

Cocky Dundas xx x Baccarat ox). Na meerdere 

seizoenen van veel winnen in de springsport 

werd het stil vorig jaar oktober. Reden was dat 

Charisto lange tijd ziek was. Een zware infectie 

van zijn maag kostte de ruin bijna zijn leven. 

Maar als een echte winnaar vocht hij zich er 

door heen en overleefde! Het herstel nam veel 

tijd in beslag, maar inmiddels is hij weer 

helemaal gezond en terug in training. Om 

langzaamaan het ritme weer op te pakken kwamen hij en zijn eigenaresse Sara Friis afgelopen 

weekend uit in een 1m10 parcours. Sara had express een klein concours uitgekozen om te 

kunnen testen hoe het zou gaan met Charisto. Hij liet zich rijden als altijd en sprong het toch 

behoorlijk technische basisparcours foutloos en binnen de tijd rond. Sara en Charisto mochten 

naar de barrage, en zonder te proberen voor de winst te rijden wisten ze een foutloze snelle rit 

neer te zetten. Tot haar verbazing bleken Sara en Charisto de snelste te zijn en dus met de 

dagoverwinning naar huis te gaan! Een super comeback dus voor de zeer getalenteerde 

Charisto Mansolein! 

 

Larisse on the road voor dressuurles 

Op vrijdag 20 september ging Larisse voor de eerste 

keer op reis om een meerdaagse stage te geven. Op 

ruim 3 uur rijden ten zuiden van onze stoeterij had ze 

afspraken met 3 verschillende stallen, waarbij 9 ruiters/ amazones gespecialiseerde 

dressuurinstructie zouden krijgen van Larisse. " Natuurlijk vond ik het wel een beetje 

spannend, alles in het Frans, en met nieuwe mensen en paarden is het toch altijd even 

afwachten" aldus Larisse. Maar alles verliep voorspoedig en de amazones waren zeer 

tevreden. De volgende dag reisde Larisse nog zuidelijker om op een stoeterij 6 amazones/ 

ruiters te begeleiden. 

" Ik heb van alles gezien, van een Grand Prix merrie die met pensioen was tot een nog maar 

net onder het zadel zijnde ruin. Het was een plezier om met iedereen te werken, en ik werd 

heel hartelijk onthaald " . Iedereen was dermate tevreden en blij met de progressie die ze 

boekten, dat er binnenkort een vervolg komt op deze reis. Verder werd Larisse door nog een 

derde sportstal benaderd om ook daar de wedstrijdruiters en -amazones te komen begeleiden. 

Als alles goed gaat en goed in te plannen is, is het de bedoeling één keer per maand af te 

reizen om de ruiters bij hun thuis te begeleiden. 



Delios springt goed tijdens tweede officiële concours 

Op zondag 29 september kwam Delios (v. Favoritas xx x Casco) uit in een Amateur 3 

préparatoire proef van 0,95 cm. Gereden door Laura Riotte kwam de vijfjarige ruin Delios uit 

op zijn tweede officiële springconcours ditmaal gehouden in Mathay (FR). Er kwamen 28 

combinaties aan de start. Delios et Laura reden een zeer net parcours in een goede tijd, helaas 

kwam er één balk naar beneden wat resulteerde in 4 strafpunten. Maar het parcours bleek niet 

makkelijk te zijn, want slechts 11 combinaties wisten foutloos te blijven. Van de overige 

deelnemers met 4 strafpunten bleken Delios en laura de snelste te zijn waardoor ze op een 

nette twaalfde plaats eindigde. Al met al een goed concours dus voor de  jonge Delios. 

 

Bazra van Wehl weer aan de start 

Bazra van Wehl kwam op 27 september aan de start met 

zijn amazone Hanna uit Zweden. De eerste dag startten zij 

in een 1m10 rubriek met 38 deelnemers. Met een foutloze 

basisomloop kwalificeerden zij zich voor de barrage. Ook 

die werd foutloos afgelegd in een snelle tijd die goed bleek 

te zijn voor de tweede plaats. De volgende dag startten ze 

in een 1m20 rubriek met 42 deelnemers. Helaas kregen ze 

twee balken waardoor Bazra op de 24 plaats eindigde. 

Toen Bazra van Wehl nog in ons bezit was hebben wij hem 

twee keer ingezet voor onze fokkerij. Zijn eerste 

nakomeling was Nisha Mansolein en zijn tweede 

nakomeling was ook een merrie: Luna Mansolein. 

 

 

Demspy V maakt super debuut 

De door bemiddeling van Stal Mansolein verkochte 

KWPN merrie Dempsy V (v. Zidane x Heartbreaker) 

heeft een ijzersterk wedstrijddebuut gemaakt in de 

springsport in Frankrijk. Op 6 september kwam ze aan 

de start met Nicolas Chuinard tijdens een préparatoire 

80 cm. parcours in Liverdy en Brie. Met slechts 8 

deelnemers een kleine rubriek. Dempsy sprong super 

en wist met gemak te winnen! Het volgende concours 

stond gepland op 21 september in Boissy le Chatel. 

Hier kwam Dempsy in een préparatoire 90 cm. rubriek 

aan de start. Van de in totaal 11 deelnemers wisten er 5 

foutloos te blijven waaronder ook Dempsy, die 



hierdoor opnieuw met de overwinning naar huis ging. De volgende dag was er een 

préparatoire 95 cm rubriek met 17 deelnemers. Dit parcours was moeilijker gebouwd wat 

resulteerde in slechts 4 foutloze combinaties! Ook hier was Dempsy er weer bij, want de 

merrie liep een foutloze snelle ronde en mocht wederom met de overwinning naar huis gaan. 

Aankomend weekend zal ze opnieuw aan de start komen, maar dan in een 1m05 rubriek. Al 

met al een zeer goed springdebuut voor de pas 5 jarige Demspy V. 

 

 

Chakra Mansolein springt goede jumpcross 

Zondag 29 september kwam Chakra Mansolein eindelijk weer 

in de ring, en meteen een hele dag vol actie, want zowel 

eigenaresse Marja Smit als bijrijdster Christel Deugd deden 

met Chakra Mansolein mee in de Jumpcross, voor het 3e 

achtereenvolgende jaar georganiseerd door Stal Sintels. De 

formule van Jumpcross is bijna hetzelfde als een samengestelde 

wedstrijd, dus een dressuurproef, springparcours en aansluitend 

een terreincross, met als verschil dat er geen vaste hindernissen 

zijn. Marja had pas kort weer het springen opgepakt met 

Chakra en deed het lage 30/40 parcours. In de dressuur reed 

ze een B-proef met 64%, bij het springen kreeg ze 2 

weigeringen en reed een foutloze cross, helaas met 

tijdsoverschrijding, waardoor ze op een 4e plaats eindigde. 

Christel deed het nog iets beter en eindigde met Chakra op de 

2e plaats, met een winstpunt in het M1 erbij, een foutloos 

springparcours en op 2 hindernissen weigeringen in de cross. 

Chakra Mansolein gedroeg zich zoals altijd voorbeeldig op 

het wedstrijdterrein en liep met gemak de Jumpcross 2 keer, 

en net als Christel en Marja met zichtbaar heel veel plezier. 

 

 

Dorinthe Mansolein terug op 

concours 

In het weekend van 4 oktober kwamen Dorinthe 

Mansolein en haar eigenaresse Camille Hasle weer 

uit op concours. Door een grote groeispurt was 

Dorinthe enige tijd gevoelig op haar schoft. 

Daarom besloot Camille haar de maand augustus 



vrij te geven en op het land te zetten, zodat de talentvolle KWPN 

merrie van Tangelo van de Zuuthoeve uit Attentia van Athlet Z de 

tijd kreeg door te groeien. Helaas moesten ze hierdoor het Franse 

kampioenschap voor 5-jarigen aan hun neus voorbij laten 

gaan...Nadat de merrie ruim twee maanden niet had gesprongen, 

bouwde Camille haar de afgelopen drie weken rustig op. Omdat 

Dorinthe fijn liep besloot Camille te starten in een 1m05 klasse. 

Dorinthe sprong heel goed, was goed geconcentreerd en sprong 

met veel machtsvertoon het parcours rond. Helaas kwamen ze bij 

de combinatiesprong te dicht onder hindernis B met een fout als 

gevolg. Camille wilde graag het seizoen van 2013, waarin 

Dorinthe veel van de vijfjarige competities wist te winnen, goed afsluiten. Dorinthe 

bevestigde haar wil om van het hout af te blijven. Deze winter zal ze in alle rust voorbereid 

worden op de competities voor 6-jarige springpaarden volgend jaar! 

 

Cadans Mansolein derde plaats 

Op 6 oktober j.l. kwamen Cadans Mansolein (v. 

Caricello uit Carmen-Ikaria Z v. Centauer Z) en zijn 

eigenaresse Stefanie uit een in een springconcours 

van 95cm. Cadans sprong een uitstekende ronde en 

wist zich te kwalificeren voor de ingebouwde 

barrage. Ook hier wist de nieuwe combinatie 

foutloos rond te komen en eindigde Cadans en 

Stefanie op een knappe derde plaats in het 

eindklassement! Het weekend daarop deden ze mee 

aan het clubkampioenschap. Ook hier wisten ze foutloos te blijven in het basisparcours, 

bestaande uit twee rondes. Ook tijdens de barrage wisten ze alles in de lepels te houden. 

Resultaat wederom een derde plaats. 

 

Charisto Mansolein terug in vorm 

Charisto Mansolein (v. Carland uit Joyce F. v. Cocky Dundas xx) heeft 

afgelopen weekend 12 oktober bewezen, na zijn lange afwezigheid afgelopen 

jaar, weer helemaal terug in vorm te zijn. Hij kwam samen met zijn Zweedse 

amazone Sara Friis uit in een 1m10 parcours. Het deelnemersveld was groot 

met maar liefst 70 combinaties! Sara en Charisto sprongen een fijne ronde 

zonder fouten en plaatsten zich voor de barrage. Sara hield het hoofd cool en 

sprong een zeer snelle en foutloze barrage. De tijd bleek niet snel genoeg 

voor de overwinning, maar wel voor een knappe 5de plaats van de 70 starters. 



Dempsy V blijft winnen 

De KWPN merrie Dempsy V (v. Zidane x Heartbreaker), 

door bemiddeling van Stal Mansolein verkocht, blijft maar 

winnen in Frankrijk. Sinds één maand komt de 5 jr. merrie nu 

uit in de officiele springsport. Op 5 oktober kwam ze aan de 

start in Liverdy en Brie in een préparatoire 1m05 rubriek met 

54 starters. Hiervan wisten 26 combinaties foutloos te blijven 

waaronder ook Demspy V. Door haar goede ronde wist ze 

deze rubriek te winnen. Hiermee heeft ze van haar 4 starts nu 

alles gewonnen. 

 

Larimar Mansolein terug in de ring 

De zesjarige Larimar Mansolein (v. Leonardo Da Vinci uit Solona v. Balzflug) kwam op 6 

oktober j.l.terug in de dressuurring. De jonge ruin heeft nog bijna geen wedstrijdervaring en 

met zijn hoge bloedpercentage en sensibele instelling viel het hem niet mee om 

geconcentreerd te blijven. Hij werd gereden door een vriendin van zijn eigenaresse in een 

amateur 2 klasse wat gelijk staat aan een M-1 proef in Nederland. Larimar Mansolein laat 

zien over veel souplesse en talent te beschikken, maar alle oefeningen doen in een snel tempo 

achter elkaar op vreemd terrein is nog niet zo makkelijk voor hem. Toch liet hij hele mooie 

oefeningen zien. Door de 

spanning tussendoor moesten 

de juryleden uiteraard wel 

wat aftrek geven op bepaalde 

onderdelen. Hierdoor kwam 

de score op 63,360%. Geen 

klassering nog, maar hij laat 

wel vooruitgang zien. Zijn 

eigenaresse Isabelle wil 

Larimar de komende periode 

veel mee gaan nemen van 

huis, zodat hij minder 

spanning ontwikkeld op 

vreemd terrein. We zullen 

binnenkort zeker meer van ze 

gaan horen. 

 

 



 

Bazra van Wehl in winningmood 

De zegenreeks van Bazra van Wehl kent zijn einde nog 

niet. De tienjarige ruin kwam op 26 oktober uit in een 

1m10 rubriek met 33 deelnemers. Het parcours bood 

weinig uitdaging voor Bazra en hij en zijn amazone 

Hanna bleven dan ook zonder moeite foutloos in zowel 

het basisparcours als in de barrage. De veel Arabisch-

en Engels volbloed voerende ruin kan zeer snel wenden 

en dat komt goed van pas in de barrage. Ook in dit 

parcours bleek hij wederom te snel te zijn voor zijn 

tegenstanders. Kortom Bazra en Hanna wonnen deze 

proef met gemak! Later op de dag kwamen ze nog aan 

de start in een 1m20 proef met 23 deelnemers. Ook hier 

wist Bazra in het technische parcours foutloos te 

blijven. In de barrage kregen ze helaas één balk wat de 

overwinning in de weg stond. Maar met hun snelle tijd 

was dit resultaat toch nog goed voor een vijfde plaats. 

De volgende dag kwamen ze nogmaals in een 1m20 

proef aan de start. Deze rubriek was een stuk rustiger 

met maar negen deelnemers. Bazra sprong ook deze 

tweede dag heel goed en wist met een knappe ronde en 

barrage een mooie tweede plaats te behalen.  



 

 
Wanneer mijn dochter Larisse in de buitenbak aan het werk is met de jonge paarden, zit ik er 

meestal gezellig bij. Kijkend naar haar en het paard dat ze op dat moment berijdt, steekt steeds weer 

het verlangen de kop op om weer te gaan rijden. Het kriebelt en kriebelt... 

 

Ik heb vanaf mijn 12e jaar heel wat paarden bereden en veel paarden-avonturen meegemaakt , maar 

de laatste 10 jaar heb ik er door lichamelijke beperkingen van af moeten zien.  

Mijn eerste paard, Poise, kocht ik als jaarling toen ik 18 was. Daar had ik heel wat uitzendbureau 

baantjes voor nodig om haar te kunnen kopen en onderhouden en ik heb haar mijn halve leven 

meegesleept, van Drente naar Voorburg en dan naar Overijssel, en na talloze avonturen en stallen  

heb ik haar uiteindelijk op 34-jarige leeftijd laten inslapen. Ze zakte door haar benen en kon niet 

meer opstaan. Poise was een halfbloed merrie, half Gelders en half Arabisch, wat een vrij explosief 

mengsel was. Zelf was ik indertijd net zo, dus dat matchte wel. Wat een 

verdriet was het haar te moeten missen na 33 jaar samen! Ik dacht toen 

dat ik nooit meer een ander paard wilde... 

 
(foto links Poise met Larisse in 1988. Foto rechtsonder Poise vlak voor haar 

overlijden) 

 

Later verhuisde ik naar Texel en kocht 

een prachtige Cheval de Merens, Arthur, 

waar ik een zwaar ongeluk mee kreeg. Ik 

lag 3 maanden op bed en was mijn 

vertrouwen volledig kwijt. Ineens 

realiseerde ik me, dat een mens breekbaar 

is! Arthur heb ik toen verkocht en daarna 

lang niet meer gereden. Mijn derde paard 

was Sienna, een 20 jarig Arabiertje dat ik wegkocht van de slager. Zo 

kon ik weer rijden, samen met dochter Larisse die toen net haar Isis 

had gekregen. Sienna is meeverhuisd naar Frankrijk, samen met Isis 

en de 9 paarden die Larisse en ik inmiddels hadden verzameld. Sienna 

was toen al te oud en te stijf om te berijden, maar ze kreeg bij ons een 

goede baan als oppas en opvoed tante voor de pas afgespeende 

veulens. Ze was behoorlijk streng! Ook nieuwe paarden die we 

aankochten, kwamen eerst samen met Sienna in de wei om aan alles 

te wennen voordat ze de kudde ingingen. Sienna leefde 2 jaar op 

slobber want ze had haast geen tand meer in haar mond. Toen ze sterk 

vermagerde, ondanks de goede zorgen, hebben we haar laten inslapen. 

 



We hebben nu inmiddels een stal vol 

mooie en goede paarden, maar die zijn 

niet geschikt voor mij, ze zijn te jong 

en vurig en dat zou onverantwoord 

zijn.  

Wat ik eigenlijk wilde, was een paard 

als onze Mirre, waar ik nog wel eens 

een buitenrit mee maakte, maar die tot 

ons groot verdriet vorig jaar is 

overleden. Wikkend en wegend kwam 

ik tot een besluit: als ik het nu niet doe, 

doe ik het nooit meer, dus.... ik ga 

weer een paardje kopen voor mij zelf! 

Samen met Larisse ging ik op 

speurtocht: de advertenties bekijken   

zowel in Nederland als in Frankrijk, en 

zoekopdrachten geven.                     
                                                           (Foto rechtsboven Arthur en Larisse. Foto linksonder Renee en Sienna) 

 

Gezien mijn leeftijd van 62 jaar en artrose in de rug, nek 

en heupen, moest het wel een super braaf paardje 

worden. Geen gekke sprongen of  plotselinge 

schrikbewegingen , niet al te groot en liefst wat ouder en 

zeer ervaren. Ik had geen voorkeur voor ras, kleur of 

geslacht, maar wilde wel gelijk een klik voelen bij het 

zien van een foto en het lezen van de beschrijving.  

Dat viel nog niet mee, er was zoveel aanbod!  

 

Uiteindelijk vond ik een paardje dat me wel aansprak, 

een 15 jarige Selle Francais ruin die op een manege in 

Quincey stond, zo'n 40 km rijden van ons bedrijf. Samen 

met Siko en Larisse er naartoe gereden, maar nadat het 

paard uit het land was gehaald, gezadeld en door Larisse 

gereden werd, was al gauw duidelijk dat het niet de juiste 

keus was. Niet alleen had ik geen klik, al was het een 

braaf dier, maar zijn gangen waren niet zuiver en daarbij 

niet comfortabel genoeg voor mijn rug.  

Dus verder met de zoektocht. 

 

Een week later viel mijn oog op een vrolijk kijkende , 

zwartbonte ruin. Dat is 'm!  dacht ik. Ook de beschrijving 

paste geheel bij mijn wensen, dus Larisse en ik in de auto 

en de 100 km naar Vorge les Pins gereden. Het paardje, 

ong. 1.55 hoog, was nog niet zo lang onder het zadel 

maar volgens de eigenaar heel erg braaf, je kon er alleen 

op naar buiten en hij bokte nooit. Dat laatste viel wat tegen, hij maakte zich aardig sterk onder het 

zadel en toen Larisse een overgang wilde maken naar de galop, kwamen er een paar forse bokken. 

Zij bleef gelukkig zitten, maar of mij dat was gelukt...au! 

Op het buitenritje was hij heel rustig, maar omdat hij bij het op- en afzadelen erg tegen mij aan 

stond te stoten en geen respect toonde, zag ik van deze leukerd af. Er was beslist wat van te maken, 

maar ik voelde geen verbinding en dus gingen we onverrichter zake terug naar huis. 

 



Tussendoor reageerde ik op nog wat advertenties, 

ook in Nederland, maar steeds was er het 

gevoel...nou...nee..... 

 

Totdat ik op de Bon Coin (de franse Marktplaats) 

een aanbod zag van een zwarte draver en 

daaronder, een bonte merrie. Beide paarden, zo 

verschillend, spraken mij enorm aan. 

Eerst maar eens naar de merrie gaan kijken. Ze 

stond bij een Western manege , op zo'n 100 km bij 

ons vandaan. Larisse en ik reden er heen, maar 

toen we aankwamen op de afgesproken plek (een 

weiland in the middle of nowhere) was er niemand 

te bekennen, behalve wat westernpaardjes die 

liepen te grazen.  Na een minuut of 20 wachten, 

hoorden we luid gehinnik en de paarden op het 

weiland hinnikten allemaal terug. Wat een herrie, 

het ging maar door. Ik ging kijken op de weg, daar 

kwamen 2 ruiters aan in volle draf. Eén ervan was 

de bonte merrie en toen ze dichtbij kwamen zagen 

we dat ze behoorlijk afgejakkerd was. Het bleek, 

dat men ruim een uur van de manege af onderweg 

was, en omdat ze te laat waren voor onze afspraak 

hadden ze het gas er op gezet. De pony die erbij 

was, was nauwelijks nat maar de bonte droop van 

het zweet en hijgde met opgesperde neusgaten en 

rollende ogen. Hmmmm, niet onze manier om een paard te berijden... 

 

Maar goed, even een praatje met de eigenaar (een harde tante en niet geinteresseerd in ons of wat 

we met het paard wilden), waarna  Larisse opsteeg om de merrie onder het zadel te beoordelen op 

geschiktheid voor mij. Ze reed op een hobbelig weiland, maar desondanks merkte ze al gauw, dat 

het paard een mooie stille rug had (ideaal voor mij), licht in de mond en traag als stroop.  Nu was 

dat laatste wel begrijpelijk, aangezien ze heel moe was na die rit . Toen mij opviel dat ze niet 

helemaal rad liep en ik daarnaar vroeg, vertelde de vrouw dat de merrie grote droogtescheuren in 

haar hoeven had gehad. Ze had de merrie bekapt, maar ondeskundig en te ver weggesneden, zagen 

wij toen we de voeten optilden. Het arme dier liep op het leven en moest flink pijn hebben met 

lopen, zeker op de droge, ongelijke en vaak stenige grond! 

 

Ik stond bij het hoofd van de merrie en legde mijn hand tussen haar ogen. Ik voelde een warme 

stroom door mij heengaan, van het hart van het paard naar het mijne. Precies zo'n energiestroom als 

indertijd met onze Mirre...en ik was verkocht. Een coupe de coeur, zoals de Fransen zeggen. Mijn 

paardje...en ze zou alle zorg, aandacht en 

liefde krijgen die ze nodig had, want dat 

kon ze wel gebruiken zoals later bleek. 

 

Volgens de verkoopster was de merrie 6 

jaar oud, had een veulen gehad en was 

daarna beleerd. Ze zou minstens 3 dagen 

per week lange tochten gemaakt hebben en 

was ideaal voor jonge en oudere berijders. 

Je kon er prima alleen op weg, ze was 

nergens bang voor.  



Haar afstamming was Selle Francais maal Pinto en hoewel er geen papieren bij waren, vonden we 

haar goed gebouwd en zo te zien, zonder gebreken. De koop was snel gesloten. De volgende dag 

zou ik een paar dagen naar Nederland gaan en  hoewel ik haar het liefst meteen mee naar huis had 

genomen, spraken we af haar 5 dagen later op te halen.We wilden net wegrijden toen ik in mijn 

achteruitkijkspiegel keek en zag, hoe de bonte merrie weer werd bestegen en van de auto wegliep. 

De vrouw hakte hard met beide benen in de buik, elke pas weer, net zolang tot ze in een traag en 

onzeker drafje viel. Het “aandrijven” van deze westernruiter liet mijn bloed koken maar ik kon 

alleen maar in gedachten tegen het paardje zeggen: nog 5 nachtjes slapen, dan kom ik je halen, hou 

vol! 

 

De dagen daarna was de bonte merrie steeds in mijn 

gedachten, en na terugkomst uit Nederland gingen 

Ben en Larisse het paardje voor mij ophalen. Zelf 

kon ik niet mee, helaas had ik te veel pijn in mijn 

rug.  Het paard was snel geladen en onderweg heel 

rustig geweest, en toen ze aankwamen en haar uit de 

trailer haalden, keek ze oplettend om zich heen en 

begon luid te hinniken. Er riepen wat paarden een 

welkom naar haar en we zetten haar op stal. Dat 

vond ze wat vreemd, het leek net of ze dat niet 

gewend was en schrok ook erg van het 

zelfdrinkbakje. Ze durfde daar niet uit te drinken of 

op de lepel te drukken, maar dat zou wel goed 

komen. Nadat ze een flinke portie hooi had 

gekregen, lieten we haar met rust. 

 

De volgende morgen ging ik haar lekker poetsen en 

knuffelen. Dat vond ze wat vreemd maar ze genoot 

er wel van. Ik merkte dat ze erg open was en 

vriendelijk, wel wat gespannen maar dat was ook 

wel logisch. Nu we het paard goed konden bekijken, 

zonder het zadel wat ze ophad bij de bezichtiging, 

zagen we dat ze erg mager was. Je kon de ribben 

tellen en ze was weinig bespierd. De vacht was 

zonder glans en plukkerig en de mest was zeker niet 

in orde. Eerst maar eens een wormenkuurtje en toen de veterinair kwam voor het schetsen van een 

paar veulens, hebben we hem ook naar haar laten kijken. Hij vond ook dat ze er niet best uitzag, 

waarschijnlijk te veel gewerkt op te matig voer, dus eerst maar een  paar weken goede verzorging en 

dan eens verder kijken.  

We lieten de hoefsmid komen om haar op de ijzers te zetten, zodat ze zonder pijn kon lopen. En een 

afspraak met de paardentandarts, want er zaten waarschijnlijk een paar flinke haken aan de 

kiezen.... 

 

Die middag zouden we haar voor het eerst berijden. We haalden haar uit haar wei en brachten haar 

naar de stal. Bij het zien van het zadel raakte ze over haar zenuwen, ze trilde over haar hele lijf en 

zweette. Ze mestte keer op keer. Die reaktie was wel heel heftig! Ik vroeg me af, wat dit paard had 

meegemaakt om zoveel angst voor het zadel te hebben. Na veel praten en strelen werd ze rustiger en 

namen we haar mee naar de buitenbak. Eerst ging Larisse erop om te zien hoe ze reageerde. Dat 

ging redelijk, wel was snel duidelijk dat de merrie een soort van Western was gereden, ze had geen 

aanleuning, weinig “stuur” en al met al was ze als een paard dat nog maar net onder het zadel liep. 

Wel braaf  maar erg onzeker. Na een paar rondjes ging ik er op, geflankeerd door Larisse en Siko, 

want ik was ook onzeker!! Ik zat heerlijk te genieten, dat zeker. Terug op stal heb ik haar uitgebreid 



geknuffeld en verteld wat een braaf paard ze 

was. Ze duwde tevreden haar hoofd tegen me 

aan alsof we elkaar al langer kenden. Ik gaf haar 

een nieuwe naam: Myrte. 

De volgende dag zou Larisse de merrie opnieuw 

kort berijden en nadat ze haar had vastgezet om 

te zadelen, begon Myrte opnieuw te trillen, niet 

zo erg als de eerste keer, maar nu zakte ze ook 

nog door de benen van angst. Ze liep weer leeg. 

Opnieuw de tijd nemen, praten en strelen, 

waarna ze kalmeerde en zich liet opzadelen. 

Larisse werkte zo'n 20 minuten met haar, waarna 

ze weer lekker de wei in mocht. 

 

De derde dag ging er iets mis. In de stallen links 

en rechts van de bonte merrie stonden Dylan en 

Luna, en in de stallen ertegenover Bashira en 

Sterre. Een stukje verderop stonden de 4 merries 

en hun veulens, de rest van de paarden waren 

buiten op het land, want het was nog steeds 

prachtig weer. Het was ons al wel opgevallen, 

dat Myrte erg op de andere paarden gericht was, 

en veel naar ze hinnikte. Ook werd ze erg 

onrustig en begon ze hard te galopperen in het land als er een paar werden opgehaald, de vorige dag 

was ze zelfs door het draad gegaan maar niet  ver weggelopen. 

 

Die ochtend waren Siko en Larisse bezig in de stal. Zelf was ik er niet bij. Larisse haalde Dylan en 

Luna uit hun stal en liep met ze naar buiten om ze naar het weiland te brengen. Myrte werd onrustig 

toen haar beide buren wegliepen en Siko, die met zijn rug naar haar toestond om een halster te 

pakken hoorde plotseling een boel lawaai achter zich. De merrie sprong over de boxdeur heen, maar 

bleef halverwege steken. Siko kon weinig anders doen dan de schuiven open te doen, waarna Myrte 

half ruggelings in het gangpad viel. Haar lippen waren kapot, een wond aan het voorbeen en een 

grote wond aan een achterbeen was de schade van dat moment. Nu maar hopen, dat er niet iets 

ernstig beschadigd was van binnen....Na behandeling van de wonden hebben we haar buiten gezet 

en moesten verder afwachten hoe het de volgende dagen zou gaan. Voorlopig alleen maar stalrust en 

weidegang. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen. Myrte had natuurlijk last met eten door haar 

kapotte mond, maar dat heelde snel. Alleen de wond aan het achterbeen had veel zorg nodig maar 

dat was Larisse wel toevertrouwd. Myrte liet zich met toenemend vertrouwen behandelen, boog 

steeds nieuwsgierig haar nek opzi,j want ze wilde wel zien wat er gebeurde, maar was verder braaf. 

 

Nu, na 2 weken, gedraagt mijn bontje zich al veel beter. Ze blijft netjes achter mij lopen met het 

buiten zetten 's morgens in plaats van door mij heen te denderen, komt in het land naar me toe als ze 

me ziet of  als ik haar roep. Overdag loopt ze met 4 andere paarden op de wei en dat gaat goed. Ze 

is een echt kuddepaard, dat blijkt wel. Ze is rustig en dringt zich niet op. Zadelen vindt ze niet meer 

vreselijk beangstigend , ze weet nu hoe het bij ons gaat en heeft vertrouwen gekregen. Het vele 

mesten door zenuwen is veel minder en ze hinnikt ook niet meer zo overdreven. Ze is dol op 

aandacht, vindt het heerlijk om gepoetst en geknuffeld te worden en ze leert heel erg snel. We 

groeien rustig naar elkaar toe en er komt een dag waarop ik in vol vertrouwen met haar het bos inga 

om de eerste van de vele ritten te maken waar ik naar uitkijk en verlang.  

Zeker is dat ik nu al veel van mijn Myrte houd en ik hoop nog lang van haar te mogen genieten.  

 

Renée, oktober 2013 



 


	1 Voorkant
	2 inhoudsopgave
	3 Magie
	4 referentie advertentie
	5 Sweet Chestnut
	6 Elinne en pip concours
	7 Te koop adver
	8 Hengstenkeuring verleden en toekomst verenigd
	9 Prehniet
	10-17 Mansolein nieuws
	18- 22Myrthe
	23 afsluiter

