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Welkom bij deze 31ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

De periode van december, januari en februari is 

altijd een rustige periode. Weinig wedstrijden en 

overal weinig nieuws te melden. Daarom ook een 

iets verkorte uitgave van het E-Magazine dan 

normaal. 

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! 
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Door alle drukte is het er helaas niet van gekomen om een e-magazine uit te brengen aan het 

einde van 2013. Ik had graag een special gemaakt in november/ december met het 

gebruikelijke jaaroverzicht van 2013. Helaas was daar dus geen tijd voor. Daarom nu een 

gecombineerde uitvoering met het begin van 2014 erbij. 

2013 was opnieuw een zeer veel bewogen en ook moeilijk jaar voor ons en het bedrijf. We 

hebben aardig wat tegenslagen te verduren gekregen, maar zijn er nog steeds. Zo verloor vlak 

voor de kerst onze talentvolle merrie Riannin 

Mansolein, haar ongeboren veulen van Big Star Junior 

Z.  

Onze paarden bleken wederom succesvol te zijn in de 

sport. Want het jaar 2013 was eigenlijk het eerste jaar, 

dat we binnen Frankrijk jonge, zelf gefokte paarden 

met hun nieuwe eigenaren hadden meelopen in de 

verschillende jonge paarden competities. In het nieuws 

hebben jullie veelvuldig de berichten kunnen lezen over 

de successen die Dorinthe Mansolein behaalde, maar 

ook haar neef Vivre Mansolein Z maakte een 

fantastisch debuut wat zelfs eindigde op het Franse kampioenschap! In de diverse Mansolein 

nieuwsberichten op onze website hebben jullie dus al een overzicht van 2013 kunnen terug 

lezen en onlangs werd er ook een bericht gepubliceerd over een aantal verwachtingen voor het 

nieuwe jaar 2014. 

Terwijl het nu, eind januari al voorjaarsachtig mooi weer is, kijken we ook echt erg uit naar 

het komende veulenseizoen. Voor nu maken alle drachtige merries het goed en over enkele 

weken verwachten we de eerste veulens al. Ook al lijkt het er nog niet op dat de merries in de 

buurt van hun uitgerekende datums zullen bevallen, want er zijn nog totaal geen tekenen voor. 

We hopen dat alle veulens gezond geboren mogen worden en in goede gezondheid naast hun 

moeders kunnen opgroeien. We hopen ook van harte, dat we onze plannen voor 2014 kunnen 

uitvoeren. Zo hebben we onder andere op de agenda staan om met de Frans geregistreerde 

paarden naar de stamboekkeuringen te gaan. 

Verder zal Larisse binnenkort haar opleiding vervolgen als Frans Dressuur Jurylid. Nu de 

Club certificaten ( in Nederland tot M/Z niveau 

dressuur) op zak zijn, wil ze zich verder gaan laten 

opleiden, om ook de Jonge Paardencompetities te 

mogen gaan jureren, alsmede de Amateur klasse 

(vanaf Z niveau in Nederland). Verder zal ze 

deelnemen aan een introductie-opleiding tot 

jurylid voor de Franse stamboekkeuringen. Van 

daaruit zullen we verder kijken wat de 

mogelijkheden zijn. We hebben veel vertrouwen in 

ons bedrijf en onze passie en weten zeker ook van 

2014 een succes te kunnen maken! 



 



Vervain/IJzerhard  

 

 

IJzerhard is een sierlijke plant, 30-40cm hoog, met vertakte vierkante stengels en 

tegenoverstaande langwerpige en getande blaadjes. Langs wegen en dijken een vrij 

algemene plant. De bloemen groeien in draadvormige aren en bloeien van onder tot 

boven (roodachtig, blauw/violet-wit) in juni-september.  

 

 

 

Paard  
 

Het Vervain paard staat hoog in het bloed, heeft een dunne vacht en sterke en fijne 

benen. Het hoofd wordt hoog gedragen en heeft een wakkere uitstraling. Dit dier 

heeft veel spanning bij zich, maar kan zich moeilijk geven. Hoewel het zeer 

werklustig is, is het moeilijk in de omgang. 

 

Het paard brengt veel onrust in de groep. Hij gedraagt zich als een jong en 

onervaren paard en is snel nerveus en gespannen, met schrikreacties voor onbelang-

rijke dingen. Op dit gedrag wordt door de groepsgenoten geïrriteerd gereageerd.  

Naar de mens toe is hij werklustig, energiek en enthousiast, maar hij zal altijd enige 

afstand bewaren. Hij heeft geen blind vertrouwen in zijn partner en dat maakt hem 

moeilijk in de omgang. De mens zal doorlopend op zijn hoede moeten zijn en met 

geduld en vaste hand leiding moeten geven, en zeker niet mee moeten gaan in de 

schrikreacties of hem al te nadrukkelijk terechtwijzen. 

 

De spanningen bij dit dier zorgen ervoor dat de dagelijkse dingen iedere keer weer 

voor verrassingen kunnen zorgen. Hij geeft zich moeilijk en houdt altijd afstand. Bij 

een terechtwijzing kan er snel een machtsstrijd ontstaan. De IJzerhard 

bloesemremedie helpt dit dier minder snel te ontbranden en met meer overleg te 

reageren. Het vertrouwen wordt groter en er ontstaat meer kalmte in de reflexen. 

De mens kan dit ondersteunen met Jaspis, voor een betere aarding en eenvoud in de 

omgang, Toermalijnkwarts maakt het eenvoudiger niet meteen op alles te reageren 

en Sneeuwvlokobsidiaan helpt de eigen rol in deze situatie te herkennen en daar 

met humor en levensvreugde op te reageren, waardoor de zwaarte van de problemen 

wat kan afnemen. 

 

 

Mens  
 

Vervain is er voor mensen met Hoge Idealen, vol Edele Principes, die ze vol 

overgave proberen te verwezenlijken. Deze mensen hebben weinig oog voor de 

ander en stellen hun eigen idee boven dat van anderen en leven daardoor 

doorlopend in strijd met de buitenwereld. Voor het paard kan dit een enorm 

keurslijf betekenen, waar hij zich zelf niet in kan zijn en waardoor hij zich van de 

mens afkeert.  

Stenen voor het paard om hier mee om te gaan zijn Labradoriet om zich af te 

schermen en de eigen ruimte te durven innemen, Lapis Lazuli om rust te vinden in 

het verlangen naar echte aandacht en tolerantie van zijn menspartner, dus om echt 

vrienden te kunnen worden, en Mosagaat om uit de afzondering te kunnen stappen 

en enthousiasme voor de mens te ontwikkelen. 

 



Pyriet 
 

 

Pyriet heeft een gouden of zilveren glans en bestaat uit ijzer en zwavel, ieder 

ongeveer voor de helft. De naam komt uit het Grieks en betekent ‘vuursteen’.  

Ongeveer zeven procent van de aardoppervlakte bestaat uit ijzer en 

ijzerverbindingen. Pyriet kan voorkomen in de vijf ‘Platonische Figuren’ die 

doorlopend in elkaar transformeren. Pyriet is daarmee een van de meest 

‘bewegende’ mineralen die we kennen. Deze verschillende vormen symboliseren: 

  

 

 

 

    
      vuur                 aarde                    lucht                    heelal                   water 

 

Pyriet is zowel voor het paard als voor de mens een te heftig mineraal om zomaar te 

gebruiken. Alleen in zeer uitgesproken situaties kan Pyriet tijdelijk gebruikt worden 

om snel wat meer balans te krijgen. De hier afgebeelde Platonische Figuren hebben 

alle de eigenschap (en dat zijn dan meteen ook de enige regelmatige veelvlakken die 

deze eigenschap hebben) dat wanneer je ze in een transparante bol voorstelt, ieder 

hoekpunt deze bol raakt. Dus de metamorfose tussen deze vormen vindt plaats 

binnen een perfecte bolvorm: het ideale evenwicht. In een harmonieuze situatie bij 

mens en dier, zijn deze vijf vormen, de vijf elementen aarde, water, lucht, vuur en 

geest met elkaar in balans. Wanneer één van deze vijf extreem overheerst, kan 

Pyriet helpen de balans te herstellen. Heftige migraine bij de mens is zo’n kwaal: de 

vuurkrachten van de spijsvertering zitten in het hoofd opgesloten. Overdreven 

zweverigheid, dus echt het contact met de aarde kwijt zijn, is ook zo’n kwaal 

waarbij pyriet kan helpen.  

 

 

Voor paarden geldt hetzelfde: extreme eenzijdigheid in het gedrag kan behandeld 

worden met Pyriet. Echter, altijd maar voor korte tijd, enkele uren tot hooguit een 

paar dagen. Een overdreven vurig paard dat briest en stampvoet en haast lijkt te 

ontploffen door het vuur in hem, kan met Pyriet rust vinden. Een uiterst vloeiend 

paard, veel schuim en slijm, krachteloos en niet in staat richting vast te houden, veel 

te los in de bewegingen, vindt met Pyriet meer vorm en vastigheid. Een log, zwaar 

en traag bewegend aardepaard kan door Pyriet opveren, soepeler worden en weer 

interesse krijgen in de omgeving. Een luchtpaard dat danst en vliegt en alle kanten 

opgaat, haast vleugels lijkt hebben, maar de mens niet kan zien, er als het ware 

overheen kijkt, komt met Pyriet weer op de grond. Kortom, extreme en eenzijdige 

gedragsuitingen kunnen met dit mineraal behandeld worden. 

 

Bloesemremedies voor de partner mens of paard: Chicory (Cichorei), Mustard 

(Herik) en Sweet Chestnut (Tamme kastanje). 

Deze bloesems helpen zowel voor de mens als voor het paard om alles wat simpeler 

te laten zijn. Ze geven daarbij vertrouwen aan de ene kant en maken wat 

onverschilliger aan de andere kant. Hierdoor ontstaat er een innerlijke rust en 

warmte die een nieuwe balans mogelijk maken.  

 

 



 



 

Larisse uitgenodigd voor juryopleiding 

Op 17 november zal Larisse deelnemen aan een opleidingsdag tot jurylid voor de dressuur en 

eventingsport. De overheid wil in dit deel van Frankrijk meer juryleden hebben voor de 

dressuur, te beginnen bij de officiële clubconcoursen. Dit is in Nederland te vergelijken met 

het niveau tot L-2 dressuur. Deze opleiding wordt aangeboden door de sportbond. Een aantal 

mensen zijn hiervoor uitgenodigd, waaronder dus Larisse. Op zondag 17 november zal er 

gestart worden met een dag theorielessen. Daarna zullen de kandidaten onder begeleiding van 

al erkende juryleden praktijk ervaring gaan op doen, gevolgd door een examen. Spannend 

allemaal, want de taal maakt het er natuurlijk niet makkelijker op, maar Larisse gaat de 

uitdaging aan! 

 

Charisto Mansolein springt super in 1m20 klasse 

Op zondag 3 oktober hebben Charisto Mansolein (v. 

Carland uit Joyce F v. Cocky Dundas xx x Baccarat ox) 

en zijn Zweedse amazone Sara Friis weer een uitstekende 

prestatie neergezet. Ze reden die dag twee proeven. De 

eerste was een 1m10 parcours met zo'n 25 deelnemers. 

Charisto en Sara reden een simpel rondje zonder fouten 

en mochten aan de start in de barrage. Ook hier reden ze 

een simpele ronde. De kleine ruin beschikt niet alleen 

over veel vermogen, maar kan ook nog eens wenden en 

draaien op een euromuntje! De tijd was dan ook niet heel veel uitdaging. Sara wilde Charisto 

sparen voor de volgende proef en reed dus niet voluit, maar hun tijd was toch goed voor een 

knappe derde plaats! 

Daarna kwamen ze aan de start in een 1m20 parcours met eenzelfde deelnemersveld. Met 

speels gemak en vooral veel inzet en plezier sprong Charisto ook deze ronde zonder fouten 

rond. Op naar de barrage dus! Ook hier bleek Charisto weer makkelijk rond te springen, maar 

helaas ging het toch mis. Sara maakte een fout in haar stuurwerk en kwam daardoor heel 

verkeerd uit bij de laatste sprong van de barrage. Iedereen verwachtte dat de schimmel zou 

stoppen, want springen vanuit die hoek was nagenoeg onmogelijk, maar de dappere Charisto 

zette toch af en sprong, helaas tikte hij toch net één balk uit de lepels. Heel erg jammer, want 

het was de beste ronde in het 1m20 die ze tot nu toe gereden hadden. Charisto is in elk geval 

weer terug op zijn oude niveau. Volgende week starten ze in een 1m10 en 1m15 klasse. 

 

Larimar Mansolein goede score in 

dressuurproef 

Op zondag 17 november kwam Larimar Mansolein (v. Leonardo 

da Vinci uit Solona v. Balzflug x Seclusive xx) uit in een 

Amateur 3 préparatoire proef ( vergelijkbaar met M-1 in 



Nederland) met zijn eigenaresse Isabelle. Het was de eerste keer dat ze hem zelf ging starten. 

De twee andere concoursen werd Larimar gereden door haar dochter en daarna door een 

vriendin. Larimar was dit keer een stuk beter bij de les. De spanningen van de vorige keren 

leken nu een stuk minder te zijn en dus kon de jonge ruin zich beter concentreren op zijn 

werk. Op wat foutjes na in verschillende oefeningen verliep het verder heel fijn; aldus 

Isabelle. Er waren in totaal zes deelnemers in deze proef. Larimar en Isabelle kwamen als 

derde aan start en reden 178 punten bij elkaar ofwel 62 %. De winnaar in deze rubriek kreeg 

66,33 % dus op zich zaten Isabelle en Larimar er niet heel ver van af. Al met al waren er meer 

dan genoeg punten waar Larimar nog in kan verbeteren. Maar het is een goede start die zijn 

eigenaresse Isabelle vertrouwen geeft voor de toekomst! 

 

Larisse nu officieel Dressuur Jurylid in Frankrijk 

Vreugdevol nieuws deze dag. Op zondag 17 

november nam Larisse deel aan een opleidingsdag 

om zich mogelijk te kwalificeren als Frans 

dressuur jurylid op Club niveau. Dit initiatief werd 

opgezet door jurylid en dressuuramazone 

Véronique Brasilès van Haras Pondole, in 

samenwerking met de president van de CDE 

Haute-Saône, wat een overkoepelende organisatie 

is van de Hippische Sportbond in Frankrijk. Twee 

nationale juryleden waren speciaal overgekomen 

vanuit Zuid-Frankrijk om de leerlingen les te 

geven. In totaal waren er zestien deelnemers, 

waaronder dus Larisse. De hele dag werd er 

theorieles gegeven met voorbeeld foto's en veel 

video's. Tijdens deze theoriedag werd alles besproken waaraan een jurylid moet voldoen, hoe 

om te gaan met verschillende situaties en vooral ook aan welke aspecten de paarden en 

ruiters/ amazones moeten voldoen tijdens het tonen van hun proef. De dag werd afgesloten 

met een test, waarbij iedereen voor zich een proef moest beoordelen met cijfers, zoals de 

juryleden op concoursen ook doen. Dat was nog best even lastig, want een proef op papier 

lezen per onderdeel en tegelijkertijd de videobeelden bekijken, cijfers en commentaar 

opschrijven was best veel! Zeker in de franse taal...Gelukkig kon Larisse het goed volgen en 

met succes, want het puntenaantal week slechts met twee punten af van de beoordeling van 

het officiële jurylid! Het was een gezellige, leerzame en leuke dag. De dag werd afgesloten 

met het ontvangen van de certificaten en met een Champagnetoast, samen met de president 

van de CDE Haute Saône. Van de zestien deelnemers kregen vijf deelnemers, waaronder 

Larisse, het nieuws dat zij per direct werden toegelaten als Club Jurylid! De andere 

deelnemers zullen in de zomer van 2014 nog een praktijkdag moeten afleggen met een erkend 

jurylid om in aanmerking te kunnen komen voor de jury certificering. Larisse mag dus al 

vanaf heden aan het werk als erkend jurylid op Club niveau (vergelijkbaar met M-2 dressuur 

in Nederland met elementen van de Z-dressuur er in) in heel Frankrijk ! "Een hele eer om dit 

te mogen bereiken" aldus Larisse. " Ik zie dit als een mooie opstap om door te gaan leren om 

ook de hogere klasse straks nationaal te mogen gaan jureren. Het is tevens een mooie extra 

titel. Naast mijn erkenning/ diploma's als Dressuur instructrice, coach en trainster ben ik nu 

dus ook jurylid! Ik heb er zin in!" 

 



 

Nieuwe fokmerrie 

Team Mansolein heeft besloten een nieuwe 

fokmerrie toe te voegen aan het huidige bestand. 

Echter niet door een nieuwe merrie aan te kopen, 

maar door te kiezen voor een kwaliteitsvolle jonge 

merrie uit eigen fokkerij. Brinn Mansolein (v. 

Kaloubet D'Tourelle x Calvados) zal het huidige 

bestand komen versterken aankomend voorjaar. Haar 

moeder Silexa (v. Calvados x Pion) was enkele jaren 

in ons bezit en bracht helaas alleen Brinn Mansolein. Maar deze dochter van de Galoubet A-

zoon Kaloubet D'Tourelle bleek een schot in de roos, want niet alleen vertoont ze veel van de 

kwaliteiten die ook haar moeder Silexa bezat, maar de jonge Selle Français merrie vertoont 

ook zeer sterk de eigenschappen van Galoubet A, die één van 's werelds beste verervers is 

gebleken. Genetisch gezien is de bloedopbouw van Brinn Mansolein ijzersterk. Uit haar oma 

en grootmoeder komen meerdere internationale Grand-Prix springpaarden. En haar hele 

directe moederlijn staat bol van de zeer succesvolle sportpaarden in zowel de spring- als de 

dressuursport. Brinn Mansolein heeft de potentie om deze sterke lijn en kwaliteitsvolle 

eigenschappen door te geven aan een volgende generatie. We zijn dan ook heel blij haar 

aankomend voorjaar in te kunnen gaan zetten voor de fokkerij. 

Foto: Brinn als 2 jarige. 

 

Het eerste publieke optreden van 

Lorraine Mansolein Z 

Vrijdag 27 september kreeg ik een mail van 

Larisse: “is dit niet iets voor jou en Lorraine 

Mansolein Z ?”. Dit “iets” bleek een jonge 

paarden competitie te zijn voor 4 en 5 jarige 

paarden. “Geweldig, dit is zeker iets voor ons” 

dacht ik. Zo gezegd, zo gedaan. Zondag 17 

november 2013 was het zover. Na een uur rijden 

met de trailer, reden we het terrein op. Eerst even 

aanmelden en daarna opzadelen. Jeroen is daarbij 

mijn steun en toeverlaat; hij blijft heerlijk rustig en helpt aan alle kanten. Lorraine was wat 

gespannen, maar bleef netjes staan tijdens het opzadelen en daarna is Jeroen met haar gaan 

lopen om de omgeving te verkennen. Toen erop. Heel dapper liep ze over het terrein de 

binnenbak in, waar we de eerste waren. Ik voelde de spanning van haar en toen ze uit zichzelf 

aandraafde, ben ik rustig verder gegaan zodat ze een beetje haar spanning kwijt kon. Ook nu 

bleef ze heel eerlijk en luisterde ze goed. Uiteindelijk nog rustig een galopje kunnen doen en 

even hals strekken, voordat we de andere ring in moesten. 

Het moment suprème: de wedstrijdring in. Ook nu weer een beetje spanning, een beetje 

kijkerig, maar ontzettend eerlijk en braaf. De jury was natuurlijk doodeng, maar ook dat 

verbeterde. We hebben alles naar beste kunnen laten zien en ik ben tevreden. Uiteindelijk ben 

ik super trots op ons paard dat zich zo dapper, eerlijk en netjes heeft gedragen, ondanks de 



spanning en vele nieuwe dingen. Wat een mooie dag was dit, samen met Jeroen en Lorraine 

Mansolein Z op pad, heerlijk! Tegen het dressuurgeweld konden wij niet op, maar wat een 

mooie eerste ervaring samen. Dit smaakt naar meer en geeft vertrouwen voor de toekomst! 

 

 

Dylan Mansolein verkocht 

naar Zuid-Frankrijk 

Het is alweer drie weken geleden, dat 

onze vijfjarige Scandic x Centauer Z ruin 

Dylan Mansolein werd verkocht naar 

Zuid-Frankrijk. Madame Ghislaine 

Joubert is de nieuwe eigenaresse 

geworden van de talentvolle Dylan 

Mansolein. Ghislaine Joubert is 

eigenaresse van een pensionstal en 

ponyclub, waar ze kinderen en 

volwassenen leert paardrijden. Haar 

huidige paard, waar ze thuis op hoge 

school dressuur niveau mee reed ( gelijk aan de Grand-Prix) was al 21 jaar en toe aan 

pensioen. En dus zocht ze een jong talentvol paard, waar ze opnieuw mee aan de gang kon 

gaan. Ze reisde een hele nacht en ochtend met de trein om ons en Dylan te komen bezoeken 

en was meteen verkocht toen ze Dylan zag. Larisse stelde hem voor onder het zadel en 

ondanks dat de jonge ruin pas weer twee weken onder het zadel was na een pauze van 2,5 

maand, liet hij zich goed zien. Na het voorrijden nam Ghislaine Joubert zelf plaats in het 

zadel. Ze roemde Dylan om zijn kracht en instelling. Tijdens de koffie werd de koop gesloten 

en een week later vertrok Dylan Mansolein op transport naar Zuid-Frankrijk. Ghislaine 

Joubert heeft als doel om hem zelf op te leiden tot Grand-Prix niveau en hem ter zijner tijd af 

en toe uit te brengen op wedstrijden, maar dat is niet het hoofddoel. Hem met alle tijd en rust 

thuis opleiden en van hem genieten staat op de eerste plaats. Daarnaast zal hij af en toe ook 

ingezet worden als leerpaard om dressuurruiters die op stal staan bij Ghislaine Joubert verder 

te helpen. 

Inmiddels is Dylan al goed gewend op zijn nieuwe adres. Hij krijgt veel aandacht en heeft al 

veel vriendjes. We hopen dat hij en Ghislaine Joubert veel van elkaar mogen gaan genieten en 

dat we hem later terug zullen zien in de sport. 

 

 

Afsluiting 2013 

 

Het is opnieuw een veelbewogen jaar geweest voor Stal Mansolein. Helaas zijn we door 

omstandigheden niet in staat alle gebeurtenissen van 2013 met jullie te delen, maar één ding 

weten we zeker: we zijn toe aan afsluiting van verschillende gebeurtenissen die ons en ons 



bedrijf bezighouden vanaf begin 2012. 

We hopen in staat gesteld te worden om 

in 2014 hier definitief een streep onder te 

zetten en ons bedrijf voort te zetten op 

die voet die wij ons ten doel hebben 

gesteld. 

Het jaar 2013 kende voor ons bedrijf 

zowel hoogte- als dieptepunten. 

Ontzettend blij waren we dit jaar met de 

vier schitterende en gezonde veulens die 

ter wereld zijn gekomen. En met de 

behaalde resultaten van het 

inseminatieseizoen. 

Helaas hebben we toch een verlies te 

verwerken. Één van onze merries heeft 

vlak voor de kerst haar gezonde veulen 

verworpen. En dat doet zeer. We hadden 

zeer hoge verwachtingen van deze 

combinatie. 

Maar er gebeurde meer in 2013: zo 

waren er hoogtepunten in de sport met de 

door ons gefokte KWPN Dorinthe 

Mansolein die voor het eerst in de sport 

werd uitgebracht. Ze werd gestart in de 

vijfjarige springpaarden competities van Frankrijk en wist keer op keer schitterende resultaten 

te boeken en vele overwinningen. Ze zou naar de Franse kampioenschappen zijn gegaan, ware 

het niet dat een lichte en onschuldige blessure haar eigenaresse deed besluiten haar thuis te 

houden. Een verstandige beslissing, want het is altijd beter je paard te sparen dan te 

overvragen. 

Ook Vivre Mansolein Z, de vierjarige hengst van V Alba R uit Riannin Mansolein kwam voor 

het eerst uit in de sport. Hij presteerde ijzersterk in de eventing voor vierjarige paarden in 

Frankrijk en wist zich zelfs in de rankings van de 25 beste vierjarige eventingpaarden van 

Frankrijk te rijden! Ook tijdens de Franse kampioenschappen in Pompadour wist hij sterk te 

presteren met een foutloze springproef en cross! 

En Hera Mansolein Z wist zich onder het zadel van Anouk van Putten in slechts een kleine 

vier maanden tijd van een klein BB parcoursje te kwalificeren in het 1m20! Ook een 

hoogtepunt voor ons bedrijf is de kwalificatie van Larisse als Frans Nationaal club-dressuur 

jurylid. Een hoogtepunt die in 2014 beslist benut zal worden door het jureren van mooie 

dressuurcompetities. 

De opzet dat Larisse in het nieuwjaar nu eindelijk zelf de wedstrijdring zou inrijden is even 

uitgesteld. Larisse en Ben verwachten als alles goed blijft gaan begin augustus hun tweede 

kindje! We kijken uit naar de gebeurtenissen van 2014 en hopen dat ons bedrijf verder tot 

bloei mag komen! We willen al onze klanten hierbij bedanken voor het vertrouwen in het hele 

team van Mansolein en hopen de fijne samenwerking in vriendschap nog vele jaren voort te 

mogen zetten! 



Stal Mansolein goed vertegenwoordigd 

tijdens Franse springcompetities 2014 

Het komende concoursseizoen zal Stal Mansolein goed 

vertegenwoordigd zijn. In de springafdeling zullen drie 

Mansolein paarden aan de start komen. Onze fokmerrie 

Riannin Mansolein heeft maar liefst twee nakomelingen 

meelopen. In de vierjarigen klasse zal haar dochter 

Fleury Mansolein (v. Phin Phin) uitgebracht gaan 

worden. En bij de vijfjarige eventingpaarden komt Vivre Mansolein Z (v. V Alba R) aan de 

start. Afgelopen seizoen bij de vierjarigen was hij al geselecteerd voor de Franse 

kampioenschappen, waar hij sterk presteerde. Dit jaar zal hij onder een nieuwe ruiter in de 

vijfjarigen klasse gestart gaan worden om te kijken of ze zich ook dit seizoen kunnen 

kwalificeren voor de Franse kampioenschappen in Pomadour. Een interessant jaar dus voor 

ons en Riannin Mansolein ! 

Uit dezelfde familie komt Dorinthe Mansolein (v. Tangelo van de Zuuthoeve), deze halfzus 

van Riannin Mansolein, beide afkomstig uit Attentia (v. Athlet Z) zal in de springcompetities 

voor zesjarigen uitgebracht worden. Afgelopen jaar presteerde ze al sterk tijdens de vijfjarige 

competities dus de verwachtingen zijn hooggespannen. 

Verder zal Evander Mansolein (v. Leonardo da Vinci) uitgebracht gaan worden in de 

vijfjarige competities voor dressuurpaarden. We zijn verheugd op de deelname van deze 

Mansolein paarden en hopen dat zij ook dit jaar 

weer sterk zullen presteren! 

 

Nog steeds opzoek naar een ruiter 

Stal Mansolein is nog steeds op zoek naar een goede ruiter om ons te helpen de jonge paarden 

te rijden. Nu Larisse zwanger is, heeft ze het rijden moeten laten voor wat het is. Ze hoopt 

vanaf medio september weer zelf in het zadel plaats te kunnen nemen, maar in de tussentijd 

zou het fijn zijn als de paarden toch doorgereden werden. Er hebben zich inmiddels een aantal 

kandidaten gepresenteerd, waarmee de gesprekken nog gaande zijn, maar er is nog niets 

definitief, dus ben jij, of ken jij iemand die interesse zou hebben om te komen werken voor 

Stal Mansolein? Dan horen wij dat graag! 

 

Larisse ingeschreven voor jurydag Franse 

stamboekkeuringen 

Begin maart van dit jaar zal Larisse deelnemen aan een stagedag voor juryleden 

van de Franse stamboekkeuringen. Het stamboek Selle Français organiseert 

door heel Frankrijk heen stagedagen voor reeds gekwalificeerde 

stamboekkeurings juryleden om de nieuwe regelgeving door te spreken. Maar 

deze stagedagen zijn ook open voor fokkers en andere geïnteresseerden. Larisse 

is inmiddels ingeschreven en zal hierdoor de mogelijkheid krijgen om vergaand 

inzicht te krijgen in het Franse stamboek keuringssysteem. "Ik vind dit een zeer 

interessante bijeenkomst om bij te wonen. Het is wel een eind rijden en het zal 



een lange dag worden, maar ik ben uiterst benieuwd hoe het Franse systeem in zijn werk gaat 

en hoe er hier gejureerd word. Het is een mooie aanvulling op mijn dressuurjurering en goed 

voor onze fokkerij. Daarnaast is het ook nog eens een mooie mogelijkheid om nieuwe mensen 

te leren kennen binnen ons vakgebied. Er komen meerdere vooraanstaande juryleden naar 

deze bijeenkomst, dus er is altijd veel van te leren! "aldus Larisse. 

 

Moeder Vérité nu ook Preferent 

Onlangs kregen we het nieuws dat de moeder 

van Vérité, de KWPN merrie Roma Jackson 

(v. Whinny Jackson x Ferro), afgelopen zomer 

Preferent is geworden! Eerder kreeg ze al de 

predicaten Elite sport (dr.), maar nadat 

wederom één van haar nakomelingen 

afgelopen zomer Ster werd verklaard, 

verdiende Roma Jackson nu dus het 

Preferentschap! De lijn van Vérité is tot nu toe 

zeer succesvol op de keuringen. Vérité zelf 

behaalde als jonge merrie al het Ster, voorlopig 

keur en Prok certificaat. 

Begin maart verwacht ze haar veulen van de verrichtingskampioen Everdale. 

 

Larisse uitgenodigd voor verdere 

juryscholing 

Na het behalen van haar certificaten voor dressuur club jurylid ( 

in Nederland vergelijkbaar met M/Z niveau) is Larisse 

uitgenodigd om deel te nemen aan verdere scholing als 

dressuurjurylid. In februari zal ze deelnemen aan een aantal 

opleidingsdagen, waarbij onder andere de jonge paarden 

competitites en de Amateur 3 (Z-1 dres. in NL) klasse aan bod 

komen. " Ik weet nog niet of ik genoeg kwalificatiepunten kan 

halen om ook direct deze certificaten binnen te halen. Maar 

mocht het lukken, dan mag ik straks ook de Cycle Libre 

Dressage gaan jureren. Dit zijn de jonge paardencompetities 

van Frankrijk waar men 4, 5 en 6 jarige paarden uitbrengt samen met leeftijdsgenoten. Dit 

systeem komt overeen met de Pavo-cup in Nederland. Het enige verschil is dat men hier meer 

wedstrijden moet rijden. Iedere ruiter/ paard rijdt per wedstrijd een voorgeschreven proef. Als 

je vaak genoeg start en met goede resultaten, kun je je kwalificeren voor het Franse 

kampioenschap in Fontainebleau. Deze competities zijn zeer populair in Frankrijk. Ik kijk uit 

naar de opleidingsdagen en heb veel zin om in het nieuwe seizoen te beginnen met jureren!" 

aldus Larisse. 
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