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Welkom bij deze 32ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Terwijl de winter nog niet is afgelopen heeft de 

lente zijn intrede al gedaan. Met heerlijke zonnige 

dagen van ruim 19 graden is het heerlijk vertoeven 

op het bedrijf. Het is ook de tijd van de eerste 

veulens die geboren worden en de start van het 

nieuwe inseminatieseizoen. 

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 dinsdag 4 maart reisden Renée en ik af naar Obernai 

(Frankrijk) om deel te nemen aan een jurydag van het Selle 

Français. Deze dag was in eerste instantie bedoeld voor 

reeds erkende stamboekjuryleden om bijgespijkerd te 

worden over de nieuwe regelgeving voor 2014. Maar deze 

dag was ook open voor fokkers, of mensen die opgeleid 

willen worden tot officieel stamboekjury. 

Voor ons een mooie gelegenheid om meer kennis op te 

doen over het Franse keuringssysteem. En het bleek meer 

dan de moeite waard, want de verschillen met keuren en 

beoordelen tussen Frankrijk en Nederland zijn flink te noemen! Waar we in Nederland 

beloond worden om een fokmerrie naar de keuring te gaan voor de predicaten, in de hoop dat 

haar toekomstige veulens ook beter verkocht kunnen worden, werkt het systeem in Frankrijk 

heel anders. 

Ook daar een soort van puntensysteem wat een 

gelijkenis zou kunnen vormen met de predicaten 

in Nederland, maar het gaat verder dan dat. Als 

je merrie hoge punten scoort en daarnaast 

nakomelingen brengt die goed presteren in de 

sport, kan je aanspraak maken op subsidies voor 

het dekgeld. Dat wil zeggen, als je echt een 

goede merrie hebt, je tot zo'n 2000 euro per jaar 

aan subsidie voor die merrie kan ontvangen, om 

haar te laten insemineren met een goede Franse 

hengst, of een hengst die op zijn minst erkend is 

door het Selle Français. Want ook al zijn de 

deuren voor buitenlans bloed een stukje geopend, het Selle Françias is nog altijd vastbesloten 

vast te houden aan haar eigen fokkerij en bloedlijnen. Ga je daar buiten, dan verlies je je 

rechten en dus is de keus meestal snel gemaakt voor de Franse fokkers. 

 

Terug naar de dagindeling: de ochtend was 

gereserveerd om theoriekennis op te halen. Alle 

punten van het exterieur werden doorgesproken 

en aan de hand van foto's kwam er een discussie 

los over de mogelijke cijfers en dus beoordeling. 

In Frankrijk wordt uiteraard ook gekeken naar 

de correctheid van een paard, maar meer in de 

functionaliteit dan in de perfectie voor het oog. 

Zolang het exterieur functioneel is voor het 

springen is het al snel goed. Ook de cijfers die 

gegeven worden voor het exterieur zijn hierdoor 

beduidend hoger dan wat we zien in Nederland. 

Na de theorie werd de middag verder 

gereserveerd voor praktijk bij een lokale grote stoeterij en sportstal.  

 SF 

 SF 

 SF 



Enkele fokkers uit de omgeving waren 

speciaal hier naar toe gereisd met jonge 

paarden, om alvast een eerste idee van 

beoordeling te krijgen, voordat ze later dit 

jaar naar de echte keuring gaan. Maar ook 

van de stoeterij zelf kwamen er enkele 

jonge paarden voor ons te staan voor 

beoordeling. De paarden werden losgelaten 

in een vrijspringpiste waar een combinatie 

van een kleine steil met daarachter een 

hogere steil en later oxer dienst moesten 

doen. De meeste paarden waren niet 

voorbereid en dus erg fris, niet altijd makkelijk om zo te beoordelen op het vrij bewegen en 

springen. Waar naar mijn mening deze paarden geen van alle Sterwaardig zouden zijn, 

gebaseerd op bewegingen, springen en exterieur waren de cijfers die ze ontvingen toch niet 

mis. Om mee te jureren naar Franse maatstaf moest ik dus even een roze bril opzetten, maar al 

snel wilde dat goed lukken en zaten mijn cijfers niet ver af van de nationale juryleden die ons 

die dag begeleiden. Nadat alle paarden waren los geweest en hadden gesprongen, kwamen ze 

nogmaals terug aan de hand om het exterieur te kunnen beoordelen. Ook hier was de 

functionaliteit het belangrijkste. En dat viel nog niet altijd mee, want we hadden te kleine 

paarden voor ons die beslist niet altijd even correct waren en zeker veel aanmerkingen hadden 

op de lengte van de rug, lendenen en croup. 

Maar ook weke bovenlijnen, korte voorbenen 

en minder correcte beenstanden passeerden 

de revue. Om hier cijfers te noteren die 

overeen kwamen met de van de nationale 

juryleden viel nog niet mee, want waar trek je 

de lijn tussen correctheid en functionaliteit? 

 

Maar hiermee was de dag nog niet afgesloten. 

De driejarige paarden die op de Franse 

keuring verschijnen moeten later in de zomer 

nogmaals terug komen, maar dan onder het 

zadel om een standaard parcours te springen 

onder de man, om op die manier beoordeeld te worden op springmanieren en het gaan tussen 

de hindernissen. Ook hier weer de functionaliteit hoog in het vaandel. We kregen twee 

paarden te zien: een zes- en een zevenjarige, beslist geen driejarigen dus,  maar deze meer 

ervaren sportpaarden moesten voldoen als voorbeelden. Hier ging het voor ons beslist 

moeilijk worden, want je moet jureren wat je op dat moment ziet en volgens een standaard 

protocol. Maar als dressuurjurylid en gewend aan de Nederlandse stijl, viel het rijden van 

zowel ruiters als paarden op zijn zachtst gezegd niet mee. Paarden die weinig of verkeerde 

aanleuning toonden en veel spanning hadden in de rug, en daardoor niet fijn konden draven of 

galopperen, laat staan goede manieren tonen op de sprong. Is dat de kwaliteit van de paarden, 

of moet je eerlijk zijn en zeggen dat de mate van training hier op zijn zachts gezegd tegenviel? 

Van een paard wat dressuurmatig niet goed of onvoldoende is opgeleid, kan je niet  

verwachten dat hij voor, tijdens of na de sprong fijn zal lopen, in balans op eigen benen. Het 

ruggebruik in het rijden tussen de hindernissen spreekt sterk mee tijdens de sprong zelf, maar 

ja je moet beoordelen wat je ziet..... ! 

KWPN  

KWPN  



Hierbij liepen de cijfers voor ons dus zeer 

uiteen met die van de nationale juryleden, 

waar ik als ik vriendelijk was een vijf wilde 

geven voor een bepaald onderdeel, kwamen 

de nationale juryleden uit op een acht! De 

roze bril gaf hier helaas voor mij geen 

uitkomst meer... Toch al met al een zeer 

leerzame en interessante dag. Nu de vraag of 

ik werkelijk het traject in zal gaan om mij op 

te laten leiden tot SF jurylid. 
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Rhodoniet  
 

 

Rhodoniet is een mangaanhoudende steen en daardoor is er een sterk met de 

aarde verbindende werking. Andere bestanddelen zijn Calciet en Kwarts, de 

voornaamste bouwstenen van de aardkorst. Het is een van de stenen die in 

het oude Griekenland al als talisman gebruikt werd.  
 

 

Paard 
 

 De aardende werking van Rhodoniet helpt het paard vooral door ruimte te 

geven aan de luchtwegen en de longen. Een paard dat moeilijk ademt, snel 

geïrriteerde luchtwegen heeft, kan hierdoor weer in zijn kracht komen. Het 

kan daardoor het hoofd rustiger en hoger houden en zich vrijer bewegen. De 

stofwisseling wordt stabieler en effectiever. Paarden met een wat weke, 

slappe rug krijgen meer veerkracht. Het gehele zenuwgestel komt tot rust en 

de reflexen worden kalmer. Een ander gevolg daarvan is dat de gehele 

afweer actiever wordt en allergische reacties daardoor afnemen. Het paard 

wordt wakker, meer geaard en gezonder. Voor de mens kan dat een uitdaging 

betekenen, want het dier wordt ook opstandiger en eigenwijzer. Nu komt het 

er op aan dat de mens zich vanuit geestkracht met dit paard verbindt. 

  

Bloesemremedies voor de mens: Gorse (Gaspeldoorn), Mimulus 

(Maskerbloem), Mustard (Herik), Water Violet (Waterviolier) en Willow 

(Wilg). Deze bloesems helpen de mens zich open te stellen voor anderen en 

die echt toe te laten. Problemen uit verleden (en heden!) kunnen afvloeien en 

geven een wakkere en nieuwe frisse blik op de wereld om hem heen. 
 

 

Mens 
 

Rhodoniet helpt met het verbinden van het geestelijke en het lichamelijke, 

waardoor de daadkracht groter wordt. Het werkt verbindend in de 

vormkrachten, schept orde in de chaos en helpt bij trauma’s, paniek en 

verwarring. Met name in de seksualiteit, het gebied bij uitstek waar het 

geestelijke en het lichamelijke elkaar ontmoeten, wordt met Rhodoniet een 

balans gevonden. Het gevolg van dit alles is, dat de gehele uitstraling 

krachtiger wordt en naar het paard toe bovenal duidelijker. Faalangst en 

zelftwijfel nemen af en er komt ruimte voor hartelijkheid en plezier. Een wat 

teruggetrokken ruiter met een stijve en bevreesde houding, kan met 

Rhodoniet uit zijn schulp komen. Er ontstaat een diepere gevoelsverhouding 

met de wereld.  

 

Bloesemremedies voor het paard: Cerato (Loodkruid), Chicory (Cichorei), 

Gentian (Gentiaan) en Water Violet (Waterviolier). Deze bloesems helpen 

het paard te stoppen met het doorlopend vragen om bevestiging. Het kan het 

leven vol goede moed tegemoet gaan, weer een speels ‘veulen’ zijn, nieuwe 

dingen ondernemen en daar vreugde aan beleven.  



 

Afgelopen jaar kwamen we met het bericht dat we besloten hadden 

om Bashira Mansolein (v. Future x Juventus x Slaney xx) terug te 

trekken uit de verkoop ten behoeve van de sport. Ze zou het 

wedstrijdpaard worden van Larisse, maar mede door de 

zwangerschap van Larisse en een vervelende blessure aan één van 

de voeten van Bashira Mansolein hebben we besloten om haar dit 

jaar rust te geven en er een veulen bij te fokken. De merrie 

beschikt over een grote potentie als dressuurpaard en lijkt alles mee te hebben om spectaculair 

te worden op het allerhoogste niveau, maar de omstandigheden nu geven ons de mogelijkheid 

een ander pad in te slaan. Daarom zal ze aankomend seizoen geïnsemineerd gaan worden, 

zodat ze ons een mooi veulen kan brengen in 2015. De planning is om daarna de training weer 

op te pakken en haar uit te gaan brengen in de sport. Het is toch ook zonde om zo'n goed 

paard te hebben staan en er niet een 

veulen bij te fokken! Over de 

hengstenkeuze gaan we nu nog niets 

naar buiten brengen, er zijn 

verschillende hengsten die op de lijst 

staan en zeer binnenkort zal de 

definitieve keuze gemaakt gaan 

worden. We hebben veel vertrouwen in 

Bashira Mansolein en kijken bij 

voorbaat uit naar haar toekomstige 

veulen! 

 

 

Op dinsdag 11 maart is onze vierjarige zwarte dressuurhengst Fedor Mansolein (v. Leonardo 

Da Vinci x Balzflug) vertrokken naar een trainingsstal om daar zadelmak gemaakt te worden. 

Twee weken ervoor werd de jonge hengst röntgenologisch goedgekeurd en nu was de tijd 

daar om aan het werk te gaan. Fedor Mansolein toont zeer veel kwaliteit in zijn beweging, 

maar is ook laat rijp. Vandaar ook de keuze om hem nu pas te beleren. De 

komende weken zal hij in alle rust onder het zadel gebracht worden om daarna 

zijn training elders voort te gaan zetten. Er ligt al een mooi plan voor hem 

klaar, maar daarover kunnen wij op dit moment nog niet verder berichten. 

Meer nieuws volgt spoedig! 



     Vine/Wijnrank  

 

De Wijnrank, of Druif, is een klimmende struik met roodachtige hechtranken 

en verspreid, hartvormige, vijflobbige en bochtige vertande bladeren, die 

zacht behaard of viltig kunnen zijn. In onze streken alleen gekweekt. De 

bloemen zijn groenachtig en bloeien mei-juni. In de herfst vormen zich de 

druiventrossen. 

 

Paard  
 

Het Vine-paard is niet aan zijn exterieur te herkennen. Het is geen leider 

maar wel dominant, hij kan moeilijk omgaan met de leiding van 

groepsgenoten of van de mens. Hij is erg beweeglijk en altijd duidelijk 

aanwezig. Het gedrag kan wisselend meegaand en intolerant zijn.  

 

Het paard is altijd een bron van onrust in de kudde. Hij is door zijn 

onvoorspel-baarheid een onbetrouwbaar dier voor zijn soortgenoten. Het ene 

moment zoekt hij contact en aanhankelijkheid, het andere moment is hij 

afwijzend en ontoegankelijk.  Naar de mens toe speelt het zelfde, dan weer is 

hij willig en coöperatief, even later kan hij gevaarlijk uithalen. Daardoor is 

dit een moeilijk dier in de omgang, onberekenbaar en nukkig. Het is ook een 

strijd die maar niet ophoudt, hoe de mens zich ook gedraagt, een paard met 

dit beeld blijft zich zo gedragen. Het is in feite een dier dat zichzelf in de 

weg zit, er spelen emoties waar het zelf geen raad mee weet. Degene die met 

dit paard wil werken, moet stevig in de schoenen staan om de doorlopende 

dreiging van conflicten het hoofd te kunnen bieden.  

 

De Vine bloesemremedie geeft dit paard meer rust en daarmee het vermogen 

zich aan de omstandigheden over te geven in plaats van er tegen te moeten 

vechten. Daardoor kan hij ‘klein’ zijn en de leiding van zijn menspartner 

accepteren. Dat is voor dit dier de basis zich gelukkig te voelen en samen 

met de mens te willen werken. De mens kan dit ondersteunen met de 

spiegelende werking van Turkoois, waarmee vrede ontstaat vanuit een betere 

aarding. Sugeliet kan helpen het leven duidelijker in eigen hand te nemen en 

de wisselende stemmingen af te vlakken en Serpentijn helpt de relatie met 

het paard in een realistischer licht te zien, waardoor het paard door meer 

eenvoud in de opstelling van zijn partner, rust kan vinden. 

 

Mens  
 

Een te dominant mens, die zonder begrip voor de ander regels stelt en altijd 

probeert anderen, dus ook het paard, te laten voldoen aan rigide eisen, krijgt 

door Vine meer oog voor de ander. Hierdoor wordt de uitoefening van macht 

vervangen door overleg en tolerantie. Voor het paard is de Sodaliet een steen 

die hier hernieuwde levenslust tegenover helpt stellen, met meer afstand tot de 

dwang van de mens. Sneeuwvlokobsidiaan geeft het dier nieuwsgierigheid 

naar zijn partner, waardoor een nieuwe relatie kan ontstaan. Sardonyx helpt 

het door het gedrag van de mens ondermijnde zelfvertrouwen te herstellen 

zodat de angst kan verminderen en er meer spel in de relatie komt. 



 



 

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. 

 

 

Chakra Mansolein in de springsport 

Chakra Mansolein wordt sinds kort mede gereden door 

Natalie, dochter van eigenaresse Marja Smit. Natalie en 

Chakra hebben zich toegelegd op het springen. Iets wat de 

zwarte merrie graag en zeer goed doet! Onder begeleiding 

van amazone Anouk van Gerven boeken Natalie en Chakra 

progressie. Er komt steeds meer controle en vertrouwen en 

ze beginnen echt een combinatie te worden. Mede door de 

goede progressie overweegt de familie Smit om dochter 

Natalie en Chakra komend seizoen uit te laten komen in de 

springsport. Chakra Mansolein krijgt het druk dit jaar, want 

ook eigenaresse Marja zal met haar gaan starten maar dan in 

de dressuur. 

Voor de video zie www.mansolein.com 
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Larimar Mansolein tweede in L-2 proef 

Pierrelatte dans la Drôme met zijn amazone Lola. Larimar 

is nog maar weinig op concours geweest en dit was de 

eerste indoor die hij liep. Ondanks zijn spanning liet hij 

zich fijn rijden. De eerste proef was op Amateur 2 

Imposée B ofwel een M-1 dressuurproef. Larimar vond de 

ring erg spannend en deze spanning was dan ook terug te 

zien in de hele proef, maar er zaten toch enkele goede 

momenten in die resulteerden in 61,38%, goed voor een 

vierde plaats. 

Daarna kwam de combinatie uit in een Amateur 3 imposée 

B proef, die gelijk staat aan een L-2 proef in Nederland. Larimar was nu wat meer ontspannen 

en iets meer geconcentreerd op zijn amazone. Ze lieten een nette proef zien met goede 

onderdelen die gewaardeerd werden met een tweede plaats van de acht deelnemers en 

65,33%. Geen verkeerd resultaat dus, want dit was de eerste keer dat amazone Lola, de 

dochter van de eigenaresse, een officiële wedstrijd met Larimar startte. Het is de bedoeling 

dat ze het komende seizoen zo veel mogelijk concoursen zullen starten, zodat Larimar kan 

wennen aan het werken op vreemd terrein en zo zijn kwaliteiten beter tot uiting kan laten 

komen. Één ding was in elk geval zeker, er zit progressie in en Lola en Larimar Mansolein 

waren één van de mooiste combinaties! Op naar het volgende concours! 

 

 

Dorinthe Mansolein super start wedstrijdseizoen 

Afgelopen zondag kwam Dorinthe Mansolein (v. Tangelo van de 

Zuuthoeve uit Attentia van Athlet Z) voor het eerst na het 

winterseizoen uit op concours. Eigenaresse Camille Hasle wilde 

Dorinthe starten om terug in het concoursritme te komen. Het is de 

bedoeling dit jaar in de Cycle Libre 6 ans, ofwel de competities voor 

6 jr. springpaarden, uit te komen. Aangezien Dorinthe langere tijd 

niet meer op concours was geweest, besloot Camille haar afgelopen 

zondag te starten in een préparatoire 1meter klasse en een Amateur 2 

Vitesse 1m10 rubriek. Gestart werd met de 1meter klasse, die met 53 

deelnemers goed bezet was. Dorinthe sprong met veel gemak en 

bleef in een nette tijd foutloos. Uiteindelijk zouden ze op een 

gedeelde eerste plaats eindigen! Daarna was het tijd voor de 1m10 

klasse direct op tijd. Ook in deze rubriek 53 starters. Om Dorinthe te 

sparen reed Camille niet op volle snelheid. De planning was om een 

fijn ontspannen rondje te rijden. En dat deden ze in een tijd van 78, 

350 sec. foutloos. Deze tijd bleek goed te zijn voor een 21ste plaats. 

Een goed begin van het concoursseizoen, Dorinthe wist zoals altijd weer foutloos rond te 

springen en toonde menige keren haar enorme vermogen! Op naar de 6 jarige selecties!  



 



 

We hebben even moeten wachten, maar dan eindelijk was het 

moment daar, het eerste veulen van het seizoen 2014 is geboren! 

Niet de eerste, niet de tweede, maar pas de derde merrie op de 

lijst van eerst uitgerekend gaf het levenslicht aan haar veulen. 

Wendela (Manhattan x Pele x Nimmerdor) beviel van een 

uitzonderlijk zwartbruin 

hengstveulen, die de naam 

Chicco Mansolein Z heeft 

gekregen. Het is het derde 

veulen voor Wendela, maar 

haar allereerste hengstveulen. 

Precies waar we op hadden 

gehoopt! Een goede en snelle 

bevalling, die zonder 

complicaties verliep en een 

sterk en gezond veulen. Chicco 

Mansolein Z is nu een week 

oud en maakt het goed. 

Inmiddels is hij de eerste keren even buiten geweest op de 

paddock, hij is zeer nieuwsgierig en zeer ondernemend. De 

combinatie met Cascor Z lijkt een schot in de roos te zijn, want 

het is een bijzonder mooi hengstje. 

En altijd leuk om even terug te lezen. Klopte mijn voorspelling van vorig jaar? Elk jaar schrijf 

ik een klein stukje over wat voor type veulen we verwachten als de merrie drachtig is 

geworden. Dit is de tekst die ik over het ongeboren veulen van Wendela 

schreef: 

Uit de combinatie van de merrie Wendela-A met Cascor Z verwachten 

wij een royaal veulen. Een veulen met veel uitstraling, net als zijn 

Stempel moeder Wendela, die met veel veer en elasticiteit beweegt. Een 

spring-in-het-veld die alle uitdaging aan wil gaan en nergens voor 

terugschrikt. Een open en onderzoekend veulen met veel 

springkwaliteiten. We hopen op een hengstveulen. 

 

Wederom komt deze omschrijving goed overeen met het veulen wat is 

geboren! Op naar de volgende bevallingen!! 
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