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Welkom bij deze 33ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Het voorjaar is opgevolgd door de zomer. Een 

drukke periode van veulens die geboren worden en 

merries die geïnsemineerd worden. Deze editie 

staat dan ook in het teken van de fokkerij. 

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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Het veulenseizoen van 2014 is afgesloten. 

Alle veulens zijn geboren voor dit jaar. Allen 

in goede gezondheid gelukkig, want dat blijft 

altijd spannend. Er was één verlies te 

betreuren, namelijk het verwerpen van het 

hengstveulen van Riannin, eind december 

van Big Star JR. Extra jammer, want Riannin 

geeft bijzonder kwaliteitsvolle veulens en dit 

is reeds haar tweede verlies, maar voor het 

nieuwe seizoen is ze wederom drachtig van 

dezelfde hengst. Nu maar hopen dat alles 

goed blijft gaan. De andere merries hebben 

gelukkig wel gezonde veulens op de wereld 

weten te zetten.  

Dit jaar stond onder andere in het teken van de jonge, eigen gefokte merries Lovely Romance 

Mansolein en Vitesse Mansolein Z. Beide merries zijn bij ons geboren en waren voor het eerst 

drachtig. Waar het voor Lovely de bedoeling is dat ze voor onze fokkerij ingezet zal blijven, 

is het voor Vitesse bij ons de enige keer. De jonge 

schimmel heeft zeer veel aanleg als springpaard, 

maar voordat we haar klaar gaan maken voor de 

sport, dus eerst een veulentje! Het is altijd 

afwachten hoe de jonge merries het doen bij het 

eerste veulen, maar beide hebben bewezen zeer 

goede moeders te zijn! 

Het veulenseizoen werd ingeleid door de zwarte 

Manhatttan merrie Wendela, die het levenslicht 

schonk aan een zeer royaal, zwartbruin 

hengstveulen, Chicco Mansolein Z van Cascor Z. 

Een echte hengst-hengst die iets brutaal en mans 

is, maar een hartje van goud heeft. Daarna volgde 

het veulen van Lovely van de hengst Lord Leatherdale. Een heel ander type, zeer fijn en als 

eerste veulen van Lovely dus ook kleiner van stuk, maar oh zo chique. Ondanks wat opstart 

moeilijkheden in de vorm van vastzittende ontlasting en dus koliek, wist ze zich er snel 

doorheen te vechten. En wat een karakter heeft dit merrieveulen Joyline Mansolein! 

Zelfbewust, zeer onderzoekend en heel erg 

zelfstandig. 

Daarna was het de beurt aan Vérité haar 

merrieveulen, Jorinde Mansolein uit Everdale. 

Een opvallend veulen in vele opzichten, zowel in 

beweging als in karakter. We noemen haar 

doorgaans "spring in het veld". Altijd daar waar 

de actie is, en bij gebrek aan actie is ze het zelf 

die voor de actie zorgt! Heel onderzoekend, 

nieuwsgierig en zelfstandig en wat een houding 

in beweging! 



Hierna was het de oude dame Attentia die een 

merrieveulen bracht van Big Star jr. Een zeer 

robuust en sterk veulen, Brianne Mansolein Z. 

Het iets meer introverte veulen viel op door haar 

kwaliteit en werd na slechts twee weken al 

verkocht! Fijn natuurlijk voor onze stal, maar 

ook wel een beetje jammer, want we zagen in 

haar een goede opvolger voor haar moeder die 

inmiddels de respectabele leeftijd van 20 jaar 

heeft bereikt! 

En de merrieveulens waren nog niet op, want 

ook Vitesse Mansolein Z bracht een 

merrieveulen! Esmee Mansolein van de hengst  

Kaloubet D Tournelle: zoveel luxer dan we in 

eerste instantie hadden verwacht met deze Frans 

hengst. Een echte dametje. Fijn, netjes bij mama 

blijven en open van karakter, maar in de groep 

laat dit jonge veulen niet met zich sollen! Want 

het dametje kan fel uit de hoek komen en komt 

op voor haar plaats in de kudde. Een veulen wat 

beslist haar eigen ding doet, ook zeer zelfbewust en onderzoekend. Een waardige opvolgster 

voor haar moeder! 

En als laatste mocht Zonne Fleur bevallen, ook nu weer 

een merrieveulen, Jovanna Mansolein van Everdale. En 

wat voor ééntje, wellicht het grootste veulen wat ooit in 

onze stallen geboren werd! Een veulen met zeer veel 

front en zoveel kwaliteit dat het haast niet te beschrijven 

valt. Deze dame sloot het seizoen af als het kersje op de 

taart! 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer 

bevredigende periode van makkelijke bevallingen, met 

als resultaat  een schitterende veulencollectie 2014!  



 



    Walnut/Walnoot  

 

Deze vruchtboom komt oorspronkelijk uit het oosten, maar is hier veel 

aangeplant. De geveerde bladeren (5 tot 9 blaadjes per blad), zijn ovaal en 

puntig, gezaagd en kaal. De mannelijke en vrouwelijke bloemen bloeien in 

mei en vormen langwerpige katjes.  

 

Paard  
 

Het Walnut-paard heeft regelmatig periodes waarin het grote moeite heeft 

met veranderingen waar hij zich geen raad mee weet. Hij is van zichzelf 

vrij onzeker en houdt zich groot door zich aan het bekende vast te houden, 

tot er van buitenaf iets gebeurt waardoor hij van slag raakt. Dit dier heeft 

geen vaste uiterlijke kenmerken. 

Het paard heeft over het algemeen geen problemen in de groep. Het wordt 

normaal geaccepteerd en heeft zijn vaste plek. Veranderingen van buitenaf 

echter, kunnen dit dier zo onzeker maken dat zijn gedrag voor de 

kuddegenoten onherkenbaar wordt. In dergelijke periodes kan er vijandig op 

hem gereageerd worden, hij kan daardoor zelfs uit de groep gestoten 

worden. Als het een ruin of een hengst is, kan hij ook nog als een rivaal 

gezien worden. De conflicten kunnen dan gevaarlijk zijn. Naar de mens toe 

speelt iets vergelijkbaars: het is een vriendelijk en volgzaam paard, waarbij 

plotsklaps de harmonie kan omslaan in angst en paniek. In zijn goede doen 

zoekt dit dier het gezelschap van de mens en vraagt graag aandacht. In een 

angstige periode trekt hij zich terug en moet er eigenlijk opnieuw met hem 

begonnen worden, zo totaal anders is zijn gedrag opeens. De Walnut 

bloesemremedie helpt dit paard zelfvertrouwen op te bouwen, waardoor de 

angstaanvallen achterwege kunnen blijven. Hij kan vrijer om zich heen 

kijken en zich in rust met de wereld verbinden. De emoties worden vlakker 

en minder overweldigend. Een onzeker en bangelijk paard dat uit zijn oude 

omgeving is weggehaald bijvoorbeeld, kan bij deze remedie baat hebben. De 

mens kan dit ondersteunen met Amethyst om voor het paard een rustiger en 

veiliger partner te zijn, en Groene Calciet maakt alles eenvoudiger waardoor 

vriendelijkheid en hartelijkheid aan de basis kunnen liggen van een nieuwe 

band met het paard. Zwarte Onyx ten slotte, helpt de belevingswereld van 

paard en mens kleiner te maken, waardoor storende invloeden van buitenaf 

worden tegengehouden.  

 

Mens  
Walnut helpt met kracht vooruit te gaan en de eigen richting te blijven 

volgen, zonder storende invloeden van vroeger en/of van vreemden. 

Veranderingen hoeven geen crisis meer tot gevolg te hebben. Voor het paard 

kan een Turkoois helpen om vaster op de grond te staan en minder beïnvloed 

te worden door de stemmingen van zijn partner. Maansteen kan helpen een 

nieuwe verhouding met de mens te vinden om daarmee werkelijk een 

wederkerige band aan te gaan, en Citrien helpt een grotere concentratie te 

ontwikkelen, waardoor een grotere zelfstandigheid kan ontstaan. Paard en 

mens kunnen dan op basis van beider zelfstandigheid een twee-eenheid 

vormen. 



 

 

Zoals elk jaar ook dit jaar weer een artikel over het dekseizoen. Niet eerder konden we een 

dekseizoen zo netjes op tijd afsluiten, want met de warmte en de vliegen in de zomer is ons 

dekseizoen aanzienlijk korter dan dat in bijv. Nederland. Een ambitieuze negen merries 

stonden er op de lijst om geïnsemineerd te worden. Inmiddels staan ook bijna alle 

hengstenkeuzes online op onze site, beschreven met de unieke verwachting uit de combinatie 

van merrie en hengst. En deze verwachting komt over het algemeen heel goed uit, dus ik zou 

zeggen neem de tijd om de pagina van de hengstenkeuzes eens rustig door te lezen! 

 

 

Het dekseizoen verliep, zoals ik al schreef, niet verkeerd. 

Want al snel bleek dat Riannin Mansolein al drachtig was 

geworden van Big Star jr. We hopen van harte dat dit 

veulen volgend jaar in goede gezondheid geboren mag 

worden.  

 

 

 

Voor Wendela kozen we een uitstapje naar de dressuur. Ze is afkomstig uit 

dezelfde merrielijn als Olympisch springkampioen Hickstead, maar de 

zwarte merrie beschikt ook over veel kwaliteit in beweging en geeft die 

ook telkens door aan haar nakomelingen, dus waarom niet eens een 

uitstapje maken! De eerste hengst die als mogelijke keuze bij ons op kwam 

was Everdale, want de veulens die we van hem hebben dit jaar zijn zeer 

goed, en bovendien hebben we een heel bijzonder gevoel bij de hengst. 

Daarnaast kan hij die punten toevoegen aan Wendela die ervoor zullen 

zorgen dat hier een zeer speciaal veulen van gaat komen! 

 

 

 

Nog zo'n hengst die een speciaal gevoel gaf was Comilfo Plus 

Z. Gelijk bij zijn goedkeuring al en dat ik hem zag bij 

Zangersheide wist ik, dit is dé match voor Ulicator de 

Fauntane K. Soms is een gevoel belangrijker dan welke andere 

vorm van kennis dan ook, en het verleden heeft uitgewezen 

dat dit gevoel altijd goed uitpakt, dus vandaar onze keuze voor 

deze hengst voor Ullie. 



 

Voor Brinn Mansolein was de keuze nog niet zo makkelijk. Haar 

moeder Silexa werd niet makkelijk drachtig en de jonge Brinn 

Mansolein is nog verre van uitgegroeid. Dus welke punten neem 

je mee in je keuze en welke laat je liggen om de reden dat de 

merrie nog maar amper drie jaar oud is? Ook hier was het gevoel 

weer een doorslaggevende factor, maar ook een stukje souplesse 

en elasticiteit werd meegenomen in de zoektocht. De uitkomst, tja 

misschien niet voor iedereen voor de hand liggend of begrijpelijk, 

maar de keuze is gevallen op een eveneens zeer jonge hengst, De 

Flor III Z. Deze vrolijke vos is een echte bal elastiek met zeer veel 

souplesse en een mooi formaat. Gevoelsmatig was de keuze zeer 

compleet en gelukkig was ook Brinn Mansolein voor deze keuze, 

want ze werd netjes in één keer drachtig! 

 

 

Hierna was Lovely Romance Mansolein aan de beurt, en misschien een 

beetje saai, maar na de succesvolle combinatie met Lord Leatherdale, 

kozen we nu voor zijn zoon Everdale. Hij kan extra maat meegeven aan 

het toekomstige veulen van Lovely en ook deze keuze voelt heel 

compleet. Met de enorme veer en souplesse die Lovely meegeeft aan 

haar nageslacht en de oprichting en kracht van Everdale, weten we 

zeker dat deze combinatie een bijzonder veulen zal gaan opleveren. 

Lovely bleek het er ook mee eens, want ook deze keer werd ze 

probleemloos in één keer dragend.  

 

 

Daarna een spannende, want Attentia is zeker de 

jongste niet meer en we zijn ons er goed van 

bewust dat elk veulen nu zomaar de laatste zou 

kunnen zijn. Voor velen misschien het moment 

om alleen nog maar te kiezen voor bewezen 

hengsten, of hengsten die in het verleden al een 

goede combinatie waren gebleken met Attentia, 

maar nee, de keuze is gevallen op wederom een 

zeer jonge hengst. De Cantos zoon Farfan M heeft 

ons overtuigd als goede match voor onze 

Holsteiner top merrie. Ook al is hij klein van stuk, 

met zijn kracht, souplesse en elasticiteit denken we dat hij een bijzonder veulen kan opleveren 

bij Attentia. Maat is sowieso geen punt van aandacht bij de royale merrie. En deze hengst 

brengt eigenschappen met zich mee die we nog niet eerder ingezet hebben bij Attentia, dus we 

zijn extra benieuwd naar dit veulen! 

 



Om de Democraat merrie Vérité drachtig te krijgen dit jaar 

viel nog niet helemaal mee, maar uiteindelijk is het gelukt. De 

keuze was gevallen op Johnson. Een hengst waarvan we 

meteen wisten dat dit een bijzondere combinatie zou zijn. Met 

de enorme kracht in beweging van Vérité gecombineerd met 

de oprichting en kwaliteiten van Johnson, weten we zeker dat 

dit veulen zal uitblinken in beweging!  

 

 

 

 

Ook Zonne Fleur werd snel drachtig dit jaar. Gekozen werd 

voor een driekwart broer van Everdale, Glamourdale. Niet 

omdat het de kampioenshengst was van de afgelopen 

keuring, maar omdat ook deze hengst een bijzonder gevoel 

aan ons geeft. Iets in zijn uitstraling bevestigt voor ons dat 

dit een bijzonder paard gaat worden, met veel natuurlijke 

aanleg en dat zien we vele malen liever dan aangetrainde 

kwaliteiten. Met zijn natuurlijke kracht en ruimte in 

beweging denken we dat hij de perfecte match zal vormen 

met Zonne Fleur. 

 

 

De enige merrie die verbazingwekkend genoeg niet dragend wilde worden dit jaar is Bashira. 

Ondanks het proberen met twee verschillende hengsten, wilde de Future merrie maar niet 

drachtig worden, daarom besloten we het seizoen af te sluiten. Larisse zal de training 

binnenkort weer oppakken en de merrie klaarmaken voor de sport, zoals eerder al de 

bedoeling was. Want met acht van de negen merries drachtig zijn we zeer tevreden. We kijken 

dan ook uit naar het veulenseizoen van 2015! 



 



Rhyoliet 
 

Rhyoliet ontstaat als een taaie massa in lava. Het heeft agaatachtige 

insluitsels in een groenachtig moedergesteente. Door hitte en hoge druk, 

kan het een holletje vormen met kwartsnaalden en b.v. Amethyst. Het is een 

kwartsvariëteit die door enorme krachten ontstaat. De mooiste Rhyoliet 

komt uit Australië: de zogenaamde Thundereggs, maar het kan overal waar 

vulkanisme is, of was, gevonden worden. 

 

Paard  
Rhyoliet is de bij uitstek de geschikte steen om paarden te helpen beter te 

aarden. Een ‘vaag’ paard, dat wel vriendelijk en volgzaam overkomt, maar 

er eigenlijk helemaal niet is, kan met Rhyoliet opbloeien. Het is het type 

paard dat zich altijd op de achtergrond houdt en zich duidelijk niet kan 

verbinden met de mens. Hij is niet onwillig en kan zeker wel wat leren, 

maar de vonk wil maar niet overslaan.  

Rhyoliet helpt het gehele zenuwgestel ‘op te wekken’ en vuur te geven. De 

betere binding met de aarde zorgt er ook voor dat alle organen zich beter en 

voller kunnen ontwikkelen. Alles in het paard wordt steviger en levendiger. 

Het krijgt meer trek en komt met de voeten vaster op de grond te staan. Er 

komt glans op de vacht en de gezichtsuitdrukking wordt helder en attent. 

Opeens snapt het dier wat hij doen moet en doet daar met veel plezier nog 

een schepje boven op.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Chestnut Bud (Knop van de 

Paardenkastanje), Chicory (Cichorei), Holly (Hulst), Rock Rose 

(Zonneroosje), Vine (Wijnstok). Deze bloesems helpen de mens van het 

voetstuk af te stappen en meer respect te ontwikkelen naar anderen, zich 

minder belangrijk te vinden en beter te leren luisteren naar anderen. 

Daarnaast helpen ze ook om weer kind te kunnen zijn en in harmonie samen 

te werken met anderen, dus ook met het paard. 

 

Mens  
Rhyoliet is een uitstekende steen voor diegene die altijd maar op zoek is naar 

‘beter’, ‘hoger’, en ‘verder’, kortom; voor de rusteloze zoeker. Deze steen is 

uitstekend voor het in balans brengen van onbewuste processen in ons 

lichaam. Slepende en verzwakkende kwalen worden er mee aangepakt. 

Daarbij werkt Rhyoliet verbindend tussen het zenuwgestel en de zintuigen. 

Hierdoor ontstaat een dieper ervaren van de eigen plek in de wereld. Het 

leven wordt daardoor bewuster ervaren. Het gevolg daarvan is dat kwalen 

aan de stofwisseling als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Er kan met 

het paard een nieuwe, op eenvoud gebaseerde, band ontstaan. 

 

Remedies voor het paard: Larch (Lariks), Mustard (Herik) en Wild Rose  

(Hondsroos). Deze bloesems helpen het paard om het oude los te laten en 

opnieuw ‘paard’ te zijn: rennen, bokken en spelen, vrijheid en blijheid 

ervaren en weer zin krijgen in bewegen en samen op avontuur gaan. 

 



 



 

Larimar Mansolein tweede in L-2 

proef 

Op zondag 2 maart kwam Larimar Mansolein 

(Leonardo Da Vinci x Balzflug x Seclusive xx) 

uit op een concours in het Franse 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! 

 

Shanti Mansolein terug in de springpiste 

Op zondag 23 maart kwamen Shanti Mansolein (v. 

Savoij van de Krommehoek x Carlo) en haar amazone 

Jade Hermitte aan de start op een springconcours in het 

Franse Velaux. De combinatie had een kleine 

winterstop gehad en dit was de eerste start van het 

nieuwe seizoen. Jade en Shanti kwamen uit in een Pony 

2 D Grand-Prix klasse welke 0.95 cm is met 22 

deelnemers. Helaas kregen ze een weigering op één 

hindernis door een kleine vergissing, maar verder bleven de balken in de lepels hangen. Met 

een klassering van 15de van de 22 starters was Jade zeker niet ontevreden over haar D-pony 

merrie. Hierna startte ze in een 1 D Grand-Prix klasse welke 1m05 van hoogte is. Shanti had 

er zichtbaar zin in en zette haar beste beentje voor. Met één balkje eindigde ze op een 7de 

plaats van de 12 deelnemers. Geen verkeerde start dus van het nieuwe seizoen. Het begin is 

gemaakt en het ritme wordt weer opgepakt. Op naar het volgende concours! 

 

Larimar Mansolein dubbel winst op 

dressuurconcours 

Larimar Mansolein (v. Leonardo Da Vinci x Balzflug) liep 

afgelopen zondag 23 maart weer mee op een 

dressuurconcours in het Franse Livron. Met zijn amazone 

Lola Durand kwam hij uit in een Amateur 3 imposée B ofwel 

L-2 klasse met vier starters. Larimar Mansolein was deze keer 

gelukkig minder gespannen. Het eerste outdoorconcours deed 

hem goed en hij was goed gericht op de hulpen van zijn 

amazone. Hij liep een constante nette proef die nog iets meer 

activiteit zou mogen tonen, maar verder zeer correct werd 

uitgevoerd. Zijn proef werd beoordeeld met een score van 66,830% welke goed bleek te zijn 

voor een gedeelde eerste plaats! 

Hierna startte men de tweede proef van de dag, een Amateur 2 Imposée B ofwel een M-1 

dressuurproef. Ondanks de hagel die tijdens het losrijden op het duo neerkwam bleef Larimar 

goed aan de hulpen. Hij liet zich fijn rijden tijdens zijn proef en scoorde hoge punten voor 



onder andere de contra galop en het galop changement. Met een zeer ruime afstand werden 

Lola en Larimar met gemak de winnaars van deze proef met een score van 65,170%, een 

verschil van meer dan 6% op de nummer twee! Amazone Lola en eigenaresse Isabelle waren 

dus zeer tevreden over Larimar Mansolein die veel progressie heeft geboekt de afgelopen 

weken. De training zal voortgezet worden en binnenkort verschijnen ze opnieuw aan de start! 

Voor nu in elk geval een dubbele overwinning voor Lola Durand met Larimar Mansolein! 

 

Dorinthe Mansolein wederom foutloos 

Op 23 maart kwamen Camille Hasle en Dorinthe Mansolein (v. 

Tangelo van de Zuuthoeve uit Attentia v. Athlet Z x Lepanto) aan 

start in een jonge paardencompetitie in het Franse BRAZEY EN 

PLAINE. Om Dorinthe in het goede ritme te krijgen werd daarom 

gestart in een bescheiden 1m05 proef. Uiteraard bleven Dorinthe 

Mansolein en Camille met gemak foutloos. De merrie lijkt goed fit en 

liep een simpel en speelse ronde. Voor deze hoogte hoeft de merrie 

geen moeite te doen om foutloos te blijven. Het resultaat was een 

eerste plaats van dertig deelnemers! Aankomende zondag 6 april 

zullen ze aan de start komen in een Cycle Libre 3 1m15 proef voor zesjarige springpaarden. 

Wordt vervolgd! 

 

Fleury Mansolein concoursdebuut gemaakt! 

De net 4 jaar oude Fleury Mansolein (v. Phin Phin uit Riannin 

Mansolein v. Totoche Du Banney x Athlet Z) is begonnen aan 

haar eerste concoursseizoen. Op zaterdag 22 maart kwam ze 

met haar eigenaresse Julie Sauquet aan de start in een Cycle 

Libre 1 proef op 0,95 cm. Er kwamen 16 deelnemers aan de 

start. Voor Fleury Mansolein was het de eerste keer dat ze mee 

van huis ging. In de zomer van 2013 is ze zadelmak gemaakt 

en gedurende de winter zijn de eerste sprongen onder het zadel 

gemaakt en is ze verder voorbereid op het komende concoursseizoen. Fleury Mansolein en 

Julie Sauquet kwamen als tweede aan de start. Met wat kleine haperingen in het stuurwerk 

kwam de combinatie aan de finish met twee balken ofwel 8 strafpunten. Jammer, want de 

merrie sprong verder heel erg goed. Uiteindelijk bleek dit resultaat goed te zijn voor een 10de 

plaats in het eind klassement. Eind april zullen ze opnieuw aan de start verschijnen. 

Dorinthe Mansolein een stapje hoger 

Op 6 april werd er in het Franse Dôle een springconcours gehouden waarvoor Camille zich 

met haar merrie Dorinthe Mansolein (v. Tangelo van de Zuuthoeve x Athlet Z) had 

ingeschreven. Het was de eerste keer dat ze aan de start kwamen in een Cycle Libre 3 voor 6 



jarige springpaarden, en er was een zeer technisch 

parcours neergezet op hoogte van 1m15. De 

organisatoren vonden dat er gedurende de dag teveel 

foutloze combinaties waren in de parcoursen, en dus 

werd op het laatste moment het 1m15 flink aangepast 

en verzwaard. Camille en Dorinthe kwamen als laatste 

combinatie aan de start en moesten helaas 8 

strafpunten noteren. Met een communicatiefout die een weigering opleverde en één balk zou 

de combinatie niet bovenaan in het klassement eindigen, maar de merrie sprong wel zodanig 

imposant dat er direct weer geïnteresseerde kopers klaarstonden. Gelukkig denkt eigenaresse 

Camille er niet aan om haar merrie te verkopen! 

 

Evander Mansolein concoursdebuut gemaakt 

Evander Mansolein (v. Leonardo da Vinci x Balfzflug) en zijn 

eigenaresse Elise hebben op 12 april hun concoursdebuut 

gemaakt in de Franse dressuursport. Op het programma stond 

een Cycle Libre 1ste jaar préliminaire proef. Dit is een proef 

voor jonge dressuurpaarden. Het was een spannend debuut en de 

eerste keer dat Evander mee ging naar vreemd terrein. Gelukkig 

gedroeg de ruin zich netjes, ook al liet hij wel wat spanning zien. 

Voor zijn amazone Elise is dit het eerste paard waar ze mee in de dressuurrichting uitkomt. 

De proef verliep dan ook wat stroef met een aanleuning die nog niet compleet was en wat 

spanningsfoutjes. Ze ontvingen 60% van de jury. Geen overwinning dus, maar genoeg 

commentaar van de jury om thuis mee aan het werk te gaan. Binnenkort word het 

concoursprogramma voort gezet. 

 

Bazra van Wehl eerste concours 2014 in 

Zweden 

Op 28 en 29 maart j.l. zijn Bazra van Wehl en zijn 

amazone voor het nieuwe seizoen weer aan de start 

gekomen. Na een lange winterstop moest de combinatie 

weer even inkomen, maar Bazra liet zien het niet verleerd 

te zijn en sprong op vrijdag een zeer nette ronde in het 

1m10. Met maar liefst 59 deelnemers genoeg concurrentie, 

maar ze bleven foutloos in de basisomloop. Door naar de barrage dus. Helaas kregen ze daar 

één balk te verduren, waardoor ze zouden eindigen op een 28ste plaats. De volgende dag 

stond er nogmaals een 1m10 proef op het programma. Een herhaling van de dag ervoor, want 

bij de basisomloop bleef al het hout in de klepels liggen, maar in de barrage kwam er helaas 

een balk naar beneden. Toch nog goed voor een nette 10de plaats in het eindklassement van 



38 starters. De komende periode zal de combinatie weer met regelmaat aan de start komen 

ook in de hogere klasses. We kijken uit naar hun resultaten. 

 

Fleury Mansolein in 4 jarigen competitie 

Op 26 april kwam Fleury Mansolein (v. Phin Phin uit Riannin 

Mansolein van Totoche Du Banney x Attentia van Athlet Z x 

Lepanto) uit in een competitie voor 4 jarige springpaarden in 

het Franse Landivisiau Equipole. Het was pas haar tweede 

concours en de jonge merrie had wat last van spanning. 

Ondanks dat ze veel vermogen toonde, kreeg ze samen met 

haar amazone Julie helaas twee balken. Van de 20 starters 

zouden ze uit eindelijk als 12de eindigen in het klassement. 

 

Shanti Mansolein pech in parcours 

Op 27 april kwam Shanti Mansolein (v. Savoij van de 

Krommehoek x Carlo) samen met haar jeugdamazone 

Jade uit in een poney 1D Grand-Prix proef op een 

hoogte van 1m05. Het was pas het tweede parcours 

van dit jaar en Shanti had meer zin om naar huis te 

gaan dan om een parcours te springen. Maar ze 

sprong toch goed, helaas stuurde Jade haar door één 

bocht erg krap waardoor Shanti niet goed uitkwam en 

in de rem ging. Hierdoor kreeg de combinatie 4 

strafpunten. Het resulteerde in een zesde plaats van de twaalf starters. Hierna stond er een 

pony 2D Grand-Prix op het programma op een hoogte van 0.95 cm. In deze proef kreeg ze 

helaas één balk en zouden ze op een dertiende plaats van de veertien eindigen. Het ritme is 

nog niet helemaal gevonden dus, maar de gretig springende Shanti zal de volgende keer weer 

zeker haar beste beentje voor zetten! 

 

Evander Mansolein tweede competitie 

Evander Mansolein (v. Leonardo da Vinci x Balzflug) heeft 

samen met zijn amazone Elise op zondag 27 april zijn tweede 

competitie verreden voor vijfjarige dressuurpaarden in het 

Franse Lure. Met zeven deelnemers, niet een al te groot veld, 

maar Evander heeft dan ook nog bijna geen ervaring. Het was 

een mooie competitie en de juryleden roemden Evander om 

zijn potentieel als toekomstig dressuurpaard, maar door een aanleuning die nog niet stabiel 



was en een paar kleine foutjes bleven de punten helaas achter op het talent. Samen scoorde ze 

60% precies wat goed was voor een vijfde plaats in het klassement. Evander was een beetje 

kijkerig op het groot opgestelde mooie terrein en moet duidelijk nog in zijn bespiering komen, 

maar met de extra tijd en training zijn we er zeker van dat hij snel beter zal kunnen gaan 

presteren! 

 

Lorraine Mansolein Z naar Masterclass 

Paard & Lifestyle 

De combinatie Lorraine Mansolein Z en Christel Deugd 

werden begin januari uitgekozen om deel te nemen aan 

een van de clinics van Tineke Bartels, tijdens de 

masterclass van Paard & Lifestyle. Vrijdag 25 april was 

het zover. De clinic duurde een half uur en er werd met 

twee combinaties tegelijkertijd gereden. Vooraf aan het 

rijgedeelte werd er eerst een exterieurbeoordeling 

gedaan door Arie Hamoen. Er werd gekeken naar het 

exterieur van het paard en wat goede en minder goede 

punten waren om als dressuurpaard te functioneren. Daarbij gezegd dat het hele evenement in 

het teken stond van de gewone ruiter met het gewone paard en hoe je als ruiter toch het beste 

uit jouw paard naar boven kan halen. Lorraine Mansolein Z kreeg positief commentaar van 

Arie Hamoen. Er werd gesproken over een correct gebouwd, aansprekend paard dat goed in 

het springmodel stond. Gezien haar bouw zou Lorraine Mansolein ook zeker niet misstaan in 

de eventingsport! Daarna kwam het rijgedeelte. Lorraine was ontzettend braaf, totaal niet 

angstig of onzeker op de omgeving en goed geconcentreerd op haar amazone. De tips van 

Tineke sloten goed aan bij haar africhtingsniveau. Beengeven is voorwaarts gaan én blijven, 

terugkomen is ook wachten tot volgende hulp en daarbij natuurlijk bewust blijven sturen, dus 

niet de hoeken afsnijden. Tineke was daar zeer scherp op! Er zaten mooie stukken tussen, 

vooral met het aanspringen in galop, waarbij het lukte om met meer energie en bergopwaarts 

te kunnen (aan-)galopperen. Al met al een geslaagde dag, met een super braaf paard dat zich 

fijn liet rijden door haar amzone Christel Deugd en zeer positieve reacties op de kwaliteiten 

van Lorraine Mansolein Z als toekomstig dressuurpaard! Binnenkort volgt het officiële 

wedstrijddebuut van Lorraine en Christel. 

Dorinthe Mansolein nieuwe concoursen 

Het afgelopen weekend kwamen Camille en Dorinthe 

Mansolein (v. Tangelo van de Zuuthoeve uit Attentia van 

Athlet Z) aan de start tijdens een springconcours in het 

Franse Dole, ingeschreven voor twee proeven op 1m10 

niveau. Deze parcoursen waren op het klassieke niveau 

en dus niet uit het circuit voor jonge springpaarden wat 



Dorinthe tot nu toe steeds heeft gesprongen. Deze parcoursen zijn net even technischer voor 

de jonge merrie, waarbij met meer tempo wordt gereden en de wendingen een stuk korter zijn. 

De eerste proef was een proef op snelheid over 1m10, waarbij gekozen kon worden voor 

verschillende opties/ jokers in het parcours. Camille en Dorinthe sprongen alle jokers in een 

redelijk goede tijd, maar helaas moesten ze dit bekopen met twee balken ofwel 8 strafpunten. 

De tweede proef was een 1m10 progressief met joker van 1m20. Halverwege het parcours 

begon de groot springende Dorinthe wat last te krijgen van vermoeidheid waardoor er één 

balk viel, maar de joker van 1m20 werd zonder problemen overwonnen. Het is wel duidelijk 

dat Dorinthe nog even moet wennen aan deze nieuwe proeven, maar de jonge merrie toont 

zeer veel vermogen in het parcours, gewoon een kwestie van ervaring op doen dus! Op naar 

het volgende parcours. 

 

Dorinthe Mansolein vooruitgang geboekt 

Het is een druk seizoen voor Dorinthe Mansolein (v. Tangelo van de 

Zuuthoeve uit Attentia van Athlet Z) en haar amazone Camille. Want ook 

op 2 mei kwamen ze aan de start op een springparcours. Dit keer een 

progressief parcours over 1m10. Ook dit betrof weer een klassiek en 

technisch parcours. Dorinthe liet opnieuw zien geen moeite te hebben met 

de hoogte van de hindernissen, maar door wat balans- en ritmestoornissen 

tussen ruiter en paard kwam Dorinthe niet overal even goed uit, met één 

balk als resultaat. Toch was haar amazone en eigenaresse Camille zeer 

tevreden over de grote KWPN merrie. “De merrie is zeer gretig en met haar 

grote galop komt dat dan niet altijd even goed uit. Vanaf nu gaan we terug 

naar de jonge paarden proeven die qua lijnen wat makkelijker te rijden zijn. 

Dorinthe en ik moeten nog veel leren, maar aan talent geen gebrek bij Dorinthe dus we komen 

er zeker!" aldus Camille Hasle. 

 

Bazra van Wehl naar winst in 1m20 

In het weekend van 10 en 11 mei kwamen Bazra van Wehl en zijn 

amazone Hanna aan de start in verschillende 1m10 en 1m20 proeven in 

Zweden. Op de eerste dag werd er gestart in een 1m10 klasse. Bazra wist 

zoals altijd foutloos te blijven in de basisomloop en mocht zodoende 

door naar de barrage. In een korte wending kwam er helaas één balkje 

naar beneden, waardoor ze op een 14de plaats in het eindklassement 

zouden eindigen.Even later werd er gestart in een 1m20 proef. Na het 

balkje in het 1m10 stond Bazra op scherp en bleef ver van het hout weg. 

Een foutloos basisparcours als gevolg. Op naar de barrage. Bazra wende 

snel en wist een goed tempo aan te houden en snelde zodoende naar de 



finish zonder in de buurt van het hout te komen. Een schitterende overwinning van maar liefst 

26 deelnemers! Op 11 mei stond er weer een 1m20 proef klaar, maar doordat Bazra een beetje 

moe was van het concours van de dag ervoor, kreeg hij helaas een balk in de basisomloop. 

Niet vreemd, want het parcours was ook zwaar gebouwd. Want met deze fout wisten ze toch 

nog 6de te worden van de 23 combinaties! 

 

Eerste concoursen gejureerd 

Het outdoor concoursseizoen is al enkele weken 

onderweg en inmiddels heeft Larisse haar eerste twee 

dressuurcompetities mogen jureren. De start was 

tijdens het Nationale Dressuurconcours in Lure op 27 

april. Een nieuw concours op de dressuurkaart van de 

Haute-Saône in Frankrijk. Royaal opgezet, met een 

mooie ambiance en een goed deelnemersveld. Een 

spannende dag, want het was het jureerdebuut voor 

Larisse. Na een paar kleine haperingen door organisatorische foutjes, gingen de eerste 

proeven verder goed van start. Op het programma stonden de Club 2 poney imposée, de Club 

1 poney préliminaire en voor de paarden de Club 2 Grand-Prix, Club 2 Libre, Club 1 

préliminaire, Club 1 Grand-Prix en de Club Elite Grand-Prix. Deze verschillende Franse 

dressuurproeven komen overeen met de L-2 tot en met de Z-1 dressuur van het Nederlandse 

systeem. In totaal kreeg Larisse bijna 50, zeer uiteenlopende combinaties in de baan. 

Het algemene niveau viel niet altijd mee, maar er zaten ook combinaties bij die echt 

aansprekend waren en een goede proef lieten zien, waarbij scores van 70% werden behaald. 

"Het was best even inkomen: een microfoon die niet goed werkte, alle Franse namen en een 

proef die aan je voorbij vliegt en nog commentaar moeten geven op de protocollen en dit alles 

in het Frans, is best een uitdaging!" aldus Larisse. "Maar na een korte tijd kwam ik goed in 

het ritme en ik heb dus met veel plezier kunnen jureren!". Twee weken later stond er opnieuw 

een concours op het programma om te jureren. Ook dit concours, in het Franse Luxeuil Les 

Bains, was een debuterend concours. Omdat Larisse een leerling had meelopen in de Club 2 

klasse mocht ze deze klasse niet jureren. Op de vroege ochtend van 11 mei mocht Larisse de 

Club 3 klasse jureren die gelijk staat aan de B proeven in Nederland. Met een aanbod van 

ruim 20 ruiters en amazones en redelijke volle rubriek. Het algemene niveau viel wat tegen.. 

Maar de uiteindelijke winnares mocht met bijna 68% als resultaat huiswaarts gaan. "Ik vond 

het een mooie ervaring om hier te mogen jureren. Het is een intensieve bezigheid die veel 

concentratie vergt, maar ik vind het leuk om te doen" aldus Larisse. Op naar het volgende 

dressuurconcours! 

 

 



Cadans Mansolein succesvol tijden jumping Alken 

Op 24 mei werd er in het Belgische Alken een springparcours 

georganiseerd. Cadans Mansolein (v. Caricello x Centauer Z) en zijn 

amazone Stefanie kwamen aan de start in een rubriek met maar liefst 81 

starters. Cadans wist alles makkelijk in de klepels te laten liggen en 

kwam foutloos rond binnen de tijd. Ook de barrage werd foutloos 

afgelegd in een goede tijd. Stefanie en Cadans behaalden een mooie zevende plaats in het 

eindklassement. 

 

Bazra van Welh blijft winnen 

Bazra van Wehl blijft maar winnen met zijn amazone Hanna. 

Want wederom tijdens een concours gehouden op 25 mei in 

Zweden, kwamen hij en Hanna aan de start in een 1m20 

klasse. Bazra lijkt zijn ritme goed te pakken te hebben want 

hij bleef tussen de grote paarden makkelijk foutloos in het 

basisparcours. Eenmaal in de barrage zetten Hanna en Bazra 

alles op alles om een snelle tijd neer te zetten. En dat lukt hun 

ook. Gelukkig bleef al het hout in de klepels liggen en mochten ze van de dertig starters totaal 

met een schitterende tweede plaats huiswaarts keren. 

 

Chakra Mansolein debuteert nogmaals 

In het jaar 2012 kwam Chakra Mansolein voor het eerst uit in de 

dressuursport onder het zadel van bijrijdster Christel Deugd, die haar tot 

en met het M-1 uitbracht. Maar dit jaar staat in het teken van de 

dressuurproeven met de eigenaresse van Chakra Mansolein zelf, namelijk 

Marja Smit. Met haar 50 jaar debuteerde deze amazone samen met haar 

zwarte Disconto merrie in de B dressuur! Chakra liet zich braaf rijden en 

Marja had haar netjes voor elkaar. Met een paar kleine storingen kwamen 

ze toch tot een mooie score van 61 % wat goed was voor hun aller eerste 

winstpunt in de B dressuur. Een mooi begin voor deze combinatie. 

Binnenkort zullen ze opnieuw aan de start komen. 

 

Lorraine Mansolein Z succesvol in L-2 proef 

Ook Lorraine Mansolein Z is afgelopen week gedebuteerd in de 

wedstrijdsport. Met haar eigenaresse Christel Deugd kwam de jonge 

merrie voor het eerste de dressuurring binnen tijdens een L-2 proef. 



Christel en Lorraine waren ingeschreven voor twee proeven. In de eerste proef had Christel 

Lorraine al zeer netjes voor elkaar. Dat vond ook de jury, want ze werden beloond met 193 

punten, waardoor ze een knappe derde plaats van de zes deelnemers wist te bemachtigen. 

Maar ook de tweede proef ging heel goed, zelf een beetje beter nog, want hier scoorde de luxe 

combinatie maar liefst 200 punten! Deze super score was goed voor een tweede plaats van de 

zes deelnemers. In totaal wisten ze huiswaarts te keren met 3 winstpunten. Wie wil nou niet 

op deze manier debuteren! Lorraine liet zich super rijden, er is nog genoeg ruimte voor 

verbetering, maar de merrie laat veel potentie zien in haar basisgangen en is super braaf en 

geconcentreerd op haar amazone. Een beloftevolle combinatie voor de toekomst dus! Later 

deze zomer zullen ze opnieuw aan de start gaan komen. 

 

Larimar Mansolein toont zijn talent 

Dat Larimar Mansolein (v. Leonardo da 

Vinci x Balzflug) een zeer getalenteerd 

dressuurpaard is daar twijfelde de 

juryleden tot nu toe zeker niet aan, maar 

door gebrek aan ervaring en teveel aan 

spanning wist hij tot nu toe niet altijd even 

sterk te presteren op concours. Maar zijn 

amazone Lola Durand begint hem steeds 

beter onder controle te krijgen en aan te 

voelen. Het harde werken wordt beloond 

en de prestaties worden beter en beter. Zo 

kwamen ze op 25 mei uit in een amateur 3 préliminaire proef ( een L-2 proef gecombineerd 

met M-1 onderdelen van de Nederlandse dressuurproeven). Met slechts drie starters geen 

volle proef, maar Larimar Mansolein liep fijn. Redelijk goed ontspannen en netjes aan de 

hulpen, liep hij naar een zeer nette score van 70,67%. Deze score bleek goed te zijn voor de 

overwinning! Op 1 juni kwamen ze opnieuw aan de start. Wederom starten ze eerst in een 

Amateur 3 préliminaire proef. Larimar had weer aardig last van spanning, waardoor ze toch 

helaas punten moesten laten liggen. Het eindresultaat was een tweede plaats met 62,50%. 

Direct erna starten ze in een amateur 2 imposé A proef, die gelijk staat aan een M-1 proef in 

Nederland. Met een paar kleine foutjes, wisten Larimar en Lola een mooie proef neer te zetten 

die beloond werd met 66,67 % goed voor een mooie tweede plaatst in het eindklassement. 

Thuis in de training zullen de puntjes verder op de i gezet worden. We verwachten dan ook 

nog veel van deze combinatie te gaan horen! 

Fleury Mansolein eerste overwinningen 

De net vierjarige Fleury Mansolein (Phin Phin uit Riannin Mansolein van Totoche Du Banney 

uit Attentia van Athlet Z) is begonnen aan haar eerste wedstrijdseizoen. Ze begonnen met 

twee concoursen waarbij ze elk één balk kreeg maar tijdens het concours op 10 mei in 



Guillers ging het al beter. Ook tijdens dit concours kreeg ze één 

balk, maar door haar snelle tijd wist ze toch netjes een zesde 

plaats te veroveren van de zestien deelnemers. 

Vervolgens kwam de jonge vosmerrie, onder het zadel van haar 

amazone Julie, uit op een vierjarigen springconcours in 

Mahalon Frankrijk op 31 mei. Hier wist Fleury Mansolein knap 

al het hout in de klepels te laten liggen en zelfs met de overwinning naar huis te keren. Een 

beloftevol begin van het springseizoen! 

 

Vivre Mansolein Z winnaar vijfjarigen 

eventingproef 

Het is al een poosje stil rondom de hengst Vivre 

Mansolein Z (V Alba R uit Riannin Mansolein van 

Totoche Du Banney uit Attentia van Athlet Z)). Na het 

Franse kampioenschap in Pomadour, waar hij sterk 

presteerde, kreeg Vivre Mansolein Z te maken met een 

ruiterwissel. Langere tijd waren we hem uit het oog verloren, maar hij is terug en hoe! Want 

op 29 mei kwam hij met zijn nieuwe ruiter, Sebastien Poirier uit in een eventingproef voor 

vijfjarige paarden. Er kwamen acht paarden aan de start. Vivre Mansolein Z was de tweede 

starter en scoorde gelijk hoog op het dressuuronderdeel. Daarna volgde het springparcours, 

waarbij hij helaas één balk kreeg. Maar de cross werd weer foutloos afgerond en netjes binnen 

de tijd. Met zijn sterke prestatie wist Vivre Mansolein Z met de overwinning huiswaarts te 

gaan! Een fantastische comeback dus voor deze jonge, zeer getalenteerde Mansolein hengst 

van onze eigengefokte merrie Riannin Mansolein! 

 

Mooie foutloze rit en overwinning voor 

Dorinthe Mansolein 

Op zaterdag 21 juni kwam Dorinthe Mansolein (v. Tangelo 

van de Zuuthoeve uit Attentia van Athlet Z) uit in een jonge 

paardenproef in het Franse Salans. Met een deelnemersveld 

van 39 combinaties een goed gevulde rubriek. Het was de 

eerste keer voor Dorinthe en haar eigenaresse Camille dat ze 

aan de start kwamen op een grasbodem, maar Dorinthe hield 

zich prima en liet zich fijn rijden. In het parcours waren twee 

dubbelsprongen met een korte galopsprong tussen ieder, iets wat eerder nog wel eens lastig 

bleek voor Dorinthe die een ruime galop heeft, maar dit keer wist de merrie goed terug te 

komen op het achterbeen en kwam beide keren zonder probleem door de dubbelsprong heen. 

Resultaat was een mooie foutloze ronde en overwinning. 



Dorinthe Mansolein blijft winnen 

Ook op zaterdag 28 juni kwamen Dorinthe Mansolein (v. 

Tangelo van de Zuuthoeve uit Attentia van Athlet Z) en 

Camille Hasle uit in een jonge paardenproef, maar dit maal 

in het Franse Les Maillys. Een ruim gevulde rubriek met 51 

starts in de Cycle Libre 2. Verder gevorderd in het concours 

seizoen worden de parcoursen ook voor de jonge paarden 

steeds iets technischer gebouwd en ditmaal was er ook een 

tripple bar bij. Gelukkig beschikt Dorinthe over veel 

vermogen en bleek deze triple geen enkel probleem voor haar te zijn. Opnieuw een foutloze 

ronde en de 1ste prijs voor deze succesvolle combinatie." Dorinthe heeft veel extra ervaring 

opgedaan dit jaar" aldus haar eigenaresse en amazone Camille. " De nu zesjarige Dorinthe is 

nog steeds volop in de groei en heeft daarom extra tijd nodig om goed te kunnen sluiten in het 

parcours, maar het lijkt erop dat ze haar ritme nu goed te pakken heeft. Op naar de grotere 

proeven volgend jaar" aldus Camille. 

 

Luna Mansolein gedebuteerd in springsport 

De nu zevenjarige Luna Mansolein (v. Bazra van Wehl x Joyce F van Cocky Dundas xx) 

heeft dit seizoen eindelijk haar debuut kunnen maken in de officiële Franse springsport. Ze 

wordt sinds april gereden door de professionele ruiter Jean Bourguet en haar springtraining 

werpt zijn vruchten af. Natuurlijk heeft Luna nog niet veel ervaring, maar de jonge merrie 

boekt veel progressie en de afgelopen weken is er een start gemaakt met haar officiële debuut. 

De aftrap was tijdens het concours in Luxeuil les Bains op 14 juni. Een redelijk groot 

concours, met een parcours op gras wat zeer kijkerig gebouwd was. Niet meteen het meest 

makkelijke begin voor een jong paard. Maar Luna liet zich ondanks haar spanning toch fijn 

rijden en wist met 16 strafpunten aan de finish te komen. "We waren al blij dat ze haar 

parcours gewoon rond kon springen, en niet teveel onder de indruk was van de ambiance. Het 

doel was om een fijn rondje te rijden en de merrie ervaring op te laten doen. Foutloze rondjes 

zijn voor later" aldus Jean. Van de 55 starters in deze 1 meter rubriek zouden hij en Luna op 

een 44ste plaats in het eind klassement eindigen. 

Op zaterdag 28 juni stond er een 1 meter parcours op het programma in Uxegney met 27 

starters. Dit parcours was gebouwd op een zandpiste, maar was evengoed vrij technisch 

gebouwd met twee dubbelsprongen met ieder één galopsprong ertussen en een dubbele s-

vorminge bocht door het parcours heen. Ook hier was het doel van ruiter Jean om de merrie 

de ruimte te geven te kijken en voorwaarts te houden in het parcours om ervaring op te doen. 

Zijn aanpak werkte goed, want met slechts 8 strafpunten kwamen hij en Luna Mansolein over 

de finish. Een mooi resultaat voor een tweede parcours en goed voor een 14de plaats in het 

eindklassement. Volgende week staat het grote nationale concours van Lure op het 

programma. 
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