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Welkom bij deze 34ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

De zomer van 2014 is inmiddels al ten einde. Het 

jaar 2014 is tot nu toe goed voor ons gebleken. We 

kunnen terug kijken op een succesvol seizoen voor 

fokkerij en verkoop. 

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 
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Na een aantal moeilijke jaren wat betreft de paarden verkoopmarkt lijkt het herstel te zijn 

ingezet. Met steeds meer Mansolein paarden in de sport begint ook ons bedrijf zich meer en 

meer te profileren in de paardenwereld. Dit jaar hebben een aantal van onze paarden een 

nieuwe eigenaar gekregen. 

Hera Mansolein Z                         en haar halfbroer                                  Atlantis Mansolein Z 

 

Zo werd onlangs Atlantis Mansolein Z verkocht, net als zijn halfzus Hera Mansolein Z. Ook 

Faiga Romance Mansolein en Brianne Mansolein Z vonden een nieuwe eigenaar. 

Omdat ons bestand hierdoor flink is ingekrompen, hebben we dit jaar meer merries 

geïnsemineerd. Van de negen merries werden er acht drachtig, maar Attentia verloor helaas 

haar embryo van de KWPN hengst Farfan M na ruim 60 dagen. Een absoluut verlies, want 

Attentia is één van onze beste merries. Haar nakomelingen profileren zich door hun 

springkwaliteiten en beginnen sterk te presteren in de sport.  

Helaas is er meer verlies te betreuren; zo blijkt een oude blessure van Bashira Mansolein toch 

steeds weer de kop op te steken, waardoor we tot de conclusie zullen 

moeten komen dat ze verloren is als sportpaard. Wat  we met haar 

willen gaan doen in de toekomst is voor dit moment nog 

onduidelijk. Ook Wishfull Thinking is uit de roulatie, gezien een 

breuk van haar heupbot, de hoop op volledig herstel is echter groot.  

Omdat ik laat ben met het uitbrengen van deze editie van het E-

Magazine kan en wil ik nog niet over alles berichten, maar als tipje 

van de sluier kan ik nog wel melden dat ook de zeer getalenteerde 

dressuurhengst Fedor Mansolein inmiddels een nieuwe eigenaresse 

heeft gevonden. Meer nieuws hierover binnenkort op de website! 



 



 

 

Het valt lang niet altijd mee de tijd te vinden om achter de pc 

te gaan zitten om een nieuwe blog te schrijven of een tekst 

voor het E-Magazine, maar je hebt zo van die dagen, dat je 

vingers het op het toetsenbord niet bij kunnen houden en de 

teksten sneller uit het hoofd tevoorschijn komen dan je kan 

typen. Met een muziekje op de achtergrond en de gedachten 

die geconcentreerd zijn op een helder beeld, kun je dan 

zomaar in eens in staat zijn mooie dingen op het digitale 

papier te zetten. Het doet me dan ook extra deugd, om te zien 

en te horen dat er met zoveel plezier gelezen wordt. Zelfs 

Horses.nl en de Paardenkrant plaatsen mijn blogs regelmatig 

en dat vind ik een eer te noemen. Zoveel mensen, zoveel 

wensen en zoveel ideeën en toch worden mijn ideeën over de 

paardenwereld gepubliceerd voor het grote paardenpubliek. Een mooier compliment is er 

bijna niet! 

Op de site kunnen wij terugzien hoe vaak een bepaalde blog wordt gelezen en de cijfers zijn 

opvallend te noemen, want elke blog wordt vele honderden malen, en enkele blogs zelf 

inmiddels al over de duizend keer, aangeklikt en gelezen, een absolute motivatie om er mee 

door te gaan dus. Ik blijf mijn best doen om jullie te blijven voorzien van een nieuwe kijk op 

paarden- en fokkerij zaken. En zeer bedankt voor jullie interesse! 

Kijk op www.mansolein.com voor de meest recente blogs 

zoals: 

 Eventing is "Hot".... of niet? 

 Nederlandse sport database 

 Van opfok naar top 

  Jurydag bij Selle Francais 

 Honger naar mode 

http://www.mansolein.com/


 



Robijn in Zoïsiet 

 

 

Robijn is één van de echt klassieke edelstenen. Hij is te ‘hard’ en krachtig 

om bij een gevoelig dier als een paard te gebruiken; het signaal is 

gewoonweg te heftig. De Zoïsiet echter, de groene omhulling, verzacht en 

maakt milder, waardoor een belangrijk deel van de robijnkwaliteit toch 

gebruikt kan worden.  

 
 

Paard  
 

Robijn in Zoïsiet is de aangewezen steen bij een ‘scheef’ paard. Dit dier 

houdt het hoofd wat laag, heeft een strak loopritme, maar kan als het ware de 

juiste koers niet vasthouden. Meestal wijkt hij naar links af, dat is ook de 

zijde waar hij, van voren, wat lager is. Het lijkt alsof één zijde iets minder 

ontwikkeld is. (Deze afwijking is minder vaak aan de rechter zijde te 

vinden.) Robijn helpt alles wat met het bloed te maken heeft in balans te 

brengen, bloeddruk, hartritme, de verhouding tussen de rode en witte 

bloedlichaampjes, de bloedplaatjes en hemoglobine. Daarmee krijgt ook de 

zuurstofhuishouding een hoger niveau. Het paard wordt als het ware naar 

zijn eigen midden gedwongen hetgeen voor het paard een ingrijpende 

verandering is. Hierdoor ontstaat een duidelijk appel aan het ontwakende ik-

bewustzijn. De Zoïsiet helpt deze overgang soepel te laten verlopen. Er 

wordt een verbinding met de buitenwereld gemaakt waardoor het paard niet 

te veel in zichzelf gekeerd raakt. 

Het paard kan nu als het ware volwassen worden en zich vrij en wakker 

voelen. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Aspen (Ratelpopulier), Beech (Beuk), 

Holly (Hulst), Oak (Eik), Olive (Olijf) en Vervain ( IJzerhard). 

Deze bloesems helpen de mens om ruimte te creëren voor zich zelf én het 

paard, waardoor er beter gekeken en geluisterd kan worden naar het dier. De 

fouten van de ander wegen niet meer zo zwaar en kunnen samen opgelost 

worden, waardoor er  rust, tevredenheid en balans komt, waar eerst onrust en 

chaos was. 
 

 

 
Mens 
 

Robijn geeft als geen andere steen kracht en moed en versterkt het 

zelfbewustzijn. Het kernwoord voor Robijn is ‘zelfbeheersing’, het 

vermogen om met eigen geestkracht het leven vorm te geven en daarmee 

heerser te worden over het eigen bestaan. Het is de steen van 

inwijdingskracht in een hoger niveau van het eigen leven. De vuurkracht van 

Robijn wordt echter hanteerbaar gemaakt door de Zoïsiet. De verbindende 

en verzachtende werking daarvan zorgt er voor dat de werking van de 

Robijn niet ontaardt in harde zelfzuchtigheid. Daardoor krijgt 



onbaatzuchtige liefde een kans zich te ontwikkelen. Er ontstaat een grote 

mate van innerlijke rust, de hele levenshouding wordt stabieler en minder 

wispelturig. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Centaury (Duizendguldenkruid), Oak 

(Eik), Pine (Den) en Wild Rose (Hondsroos). Deze bloesems helpen het 

paard om bij zichzelf te blijven, zich te beschermen tegen negatieve 

invloeden van buitenaf en om meer in de eigen kracht te komen en beter 

grenzen te stellen.  

 

 



Water Violet/Waterviolier  

 

 

De Waterviolier is een water- of moerasplant uit onze eigen streken en komt 

tot ver in Noord Azië voor. Boven water kan hij tot 60cm hoog worden, met 

onder water de sterk vertakte blaadjes. De bloemen zijn wit tot lilablauw en 

vormen verspreide kransen aan de stengeltop. De bloei is in mei-juni. 

 

Paard  
 

Het Water Violet-paard staat hoog op de benen, is fier en kijkt echt om zich 

heen. Het is een gracieus, rank en statig dier, met hard beenwerk. Het paard 

heeft een grote innerlijke balans en maakt een trotse indruk. 

 

Het paard heeft een vaste plaats in de kudde en laat zich daar niet uit 

wegduwen. Hij laat niet met zich sollen en brengt rust en balans in de groep. 

Zijn kuddegenoten hebben respect voor hem. Hoe betrouwbaar dit paard in 

principe ook is, voor zijn menspartner kan het een moeilijk paard zijn. Dit 

dier heeft het nodig zich doorlopend gerespecteerd te voelen. Alles met hem 

moet als het ware in overleg, dwang zal hem kwetsen in zijn eigenwaarde en 

daar zal hij erg fel op kunnen reageren. Hij is dan volkomen onberekenbaar. 

Hij sluit zich af en kan zich terugtrekken en daardoor onbereikbaar en 

onhandelbaar worden. Wanneer het respect geschonden is, is er nauwelijks 

nog herstel van de relatie mogelijk. De reacties kunnen dan onverwacht en 

gevaarlijk zijn. Water Violet helpt de trots, die zo gemakkelijk te kwetsen is 

bij dit dier, af te zwakken. Hierdoor kan de partner zich wel eens ‘vergissen’ 

zonder dat dit meteen grote problemen veroorzaakt. De mens hoeft niet meer 

zo op zijn tenen te lopen, waardoor het vertrouwen van het paard kan 

groeien. Deze opwaartse spiraal maakt een succesvolle combinatie mogelijk, 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De mens kan dit ondersteunen met 

Robijn in Zoïsiet voor het ontwikkelen van een rechtvaardig en 

onverstoorbaar zelfvertrouwen. Zwarte Toermalijn helpt opnieuw te 

beginnen, met minder stemmingswisselingen of zelftwijfel en Oranje Calciet 

maakt een zelfstandiger houding met vertrouwen 

in de eigen kracht mogelijk, waardoor voor het paard een natuurlijk 

bondgenoot-schap mogelijk wordt. 

 

Mens  
 

De Water Violet bloesemremedie kan daar helpen, waar geloof in eigen 

kunnen en zelftrots is omgeslagen in arrogantie en een neerbuigende 

houding. Voor het paard kunnen de volgende stenen ondersteunend werken. 

Toermalijnkwarts helpt af te sluiten van de buitenwereld en wat 

onverschilliger te worden, Sardonyx helpt meer een eigen plek naast de 

(overheersende) mens te vinden en Rhyoliet om de zelfde reden: meer eigen 

plek met meer gevoel voor eigenwaarde en steviger op de grond staan. 

Paarden met een Water Violet partner moeten geholpen worden zich niet 

door hun partner te laten wegdrukken en te gaan ervaren dat ze er zelf 

helemaal mogen zijn en gewaardeerd worden. 



 

 

De jaarlinghengst Eyecatcher kochten wij in het najaar van 2009 aan . Larisse zag hem op 

Marktplaats staan en omdat hij dezelfde vader had, Lovefever II, als onze Lorraine Mansolein Z, 

vonden wij hem wel interessant. Eyecatcher had enorm lange benen, waar hij niet goed weg mee 

wist. Vanwege die lange stelten noemden we hem Mug. Hij kwam in de jonge hengstengroep, 

bestaande uit Dylan, Vivre, Elixeren Evander ,allen Mansoleinpaarden die nu zijn verkocht. 

Gemakkelijk was het niet voor onze Mug, met spelen en rennen dolf hij altijd het onderspit, want 

hij was niet echt handig te noemen. Vaak vergat hij zijn achterbenen, en soms ging hij zo hard en 

onhandig door een bocht, dat hij op zijn snuit viel. Dan zag je hem 

gewoon denken: en hoe nu???? Welk lang been eerst? Hoe moet ik 

nou opstaan? 

 

Het was al snel duidelijk, dat hij weinig kracht en controle had over 

zijn lijf. Dat was dan ook reden om hem lang de tijd te geven uit te 

groeien en aan kracht te winnen. Nou groeien deed hij zeker, hij meet 

nu zo'n 1.75, maar de kracht waarop wij hoopten, is er nog steeds 

niet 100%. En dat is wel jammer, want wat een beweging kan hij 

laten zien, ook in het vrijspringen! Hoewel ik moet zeggen, dat hij 

soms wel wat té origineel kan zijn in springtechniek...(zie foto)   

 

Dit voorjaar was Larisse, toen nog zwanger, begonnen om Mug, inmiddels geruind, te longeren. Dat 

ging heel goed. Daarom besloten wij hem weg te brengen om beleerd te worden. Helaas bleek 

degene die dat werk voor ons deed niet betrouwbaar en hebben we 

Mug weer opgehaald. Hij had een zadel opgehad en was een paar 

keer aan de longe bereden, maar hij was erg onzeker geworden. Hij 

was ook bespiering en daardoor kracht kwijt, want in plaats van 

wat hij gewend was bij ons, de hele dag buiten in beweging te zijn, 

stond hij daar weken lang in een dichte, zeer krappe box. Een hele 

stap terug dus. Ook geestelijk was hij teruggetrokken, altijd al wat 

introvert, was er nu geen sprake meer van contact. Als je hem wilde 

benaderen of aaien, deinsde hij terug en liep weg. Voorlopig zetten 

we hem in een weide, samen met Stippels de Appalousa. Die was 

daar niet erg blij mee, weg bij zijn kudde dames waar hij, als ruin 

dan, graag de hengst bij uithangt. Mug bij de kudde zetten was geen optie, en zo kwam hij alleen te 

staan.  



Wel dicht bij de anderen dus 

eenzaam was hij niet. Zelf 

hadden we niet de mogelijkheid 

het beleren voort te zetten, dus 

zetten we Mug te koop en al 

snel kwam er iemand voor hem 

langs. We lieten onze veterinair 

langskomen voor een algeheel 

gezondheidsonderzoek, en die 

constateerde een lichte ataxie, niet constant maar af en toe. Dus geen 

sport toekomst voor onze Mug. Met training kan je nog veel bereiken waarschijnlijk, maar daar 

kunnen wij nu geen tijd insteken. Het stalseizoen is aangebroken, en we komen stallen tekort. 

Reden voor ons om nu voor onze Langpoot Mug een nieuwe eigenaar te vinden. Iemand, die de 

uitdaging wil aangaan om hem te leren kennen en van hem te houden. Want hij is super braaf en, 

ondanks zijn schuchterheid, heel aanhankelijk en vindt het heerlijk als je bij hem bent. Een goede 

stal en liefdevolle verzorging, veel beweging buiten en gezelschap, is al wat wij voor Mug vragen. 

Voor ons is het belangrijkste dat hij het naar zijn zin heeft en op zijn plek komt.  

Wellicht ten overvloede wil ik nog benadrukken, dat Mug niet voor de handel is bestemt. 

Heb jij interesse, of weet jij iemand die dit aanspreekt, mail of bel ons dan even.  

Ik hoop heel erg, dat deze lieverd een vriend of vriendin voor het leven vindt! 

 

Renée 
 



 

 

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. 

 



Hera Mansolein Z verkocht 

Het is al weer meerdere weken geleden, maar voor 

wie onze website in de gaten houdt, was het al 

duidelijk dat Hera Mansolein Z (v. Haarlem uit 

Carmen Ikaria Z van Centauer Z x Daimler) 

verkocht is naar Nederland. 

De nu achtjarige Zangersheide merrie stond in 

training bij dressuurstal M en N Horses van Nicole 

van Amerongen. Nadat Hera een periode daarvoor 

in training was geweest als springpaard en 

verdienstelijk uitkwam op 1m20 niveau, vonden we 

het een mooie gelegenheid haar potentieel als dressuurpaard verder te laten ontwikkelen door 

Nicole van Amerongen. Ze reed de merrie de krap 3 maanden en was zeer te spreken over het 

karakter en de inzet van Hera en zeker over haar talent als dressuurpaard. 

Na deze korte periode diende zich een koper aan voor Hera, meneer Ruhe. Hij was al een 

lange tijd op zoek naar een goed, betrouwbaar en veelzijdig paard met het nodige talent voor 

zowel het springen als de dressuur. Hera Mansolein paste perfect in dat plaatje en na een 

uitgebreide röntgenologische keuring was de koop snel afgerond. Hera staat nu sinds enige 

tijd bij hem op stal en maakt het prima. Ze komt elke dag op de wei en heeft alle faciliteiten 

tot haar beschikking aan huis van meneer Ruhe. Bovendien krijgt de bloedmooie merrie veel 

afwisseling in haar werk. Naast het werk als dressuur- en springpaard mag ze ook genieten 

van ritten door het bos, iets waar Hera heel gelukkig van wordt, want met haar speelse 

karakter houdt ze van afwisseling. Ook meneer Ruhe is heel erg blij met Hera, ze is super fijn 

te rijden en makkelijk en braaf in de omgang, een echt droompaard. Binnenkort zullen ze aan 

de start verschijnen van de L-1 dressuur om rustig samen op te bouwen. Meneer Ruhe is 

zuinig op Hera en wil haar van de grond af opbouwen naar het hoge niveau, maar met respect 

voor het paard. We verwachten nog veel te gaan horen van deze combinatie en wensen Hera 

Mansolein Z en meneer Ruhe veel geluk toe! 

 

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. 

 

Delios weer thuis 

Eindelijk , na een jaar te zijn weggeweest, is Delios (v. 

Favoritas xx x Casco) terug op stal, nadat we de toen 

vijfjarige ruin vorig jaar toevertrouwden aan een andere 

stal voor training en verkoop. Helaas bleek deze stal niet 

eerlijk te handelen en verloren we het toezicht op het 

welzijn van Delios. Na een lange zoektocht kwamen we 

erachter waar hij was gebleven. Hij bleek helemaal in het 

Zuiden van Frankrijk gestald te staan bij een andere stal 

dan waar wij de overeenkomst mee waren aangegaan. Na 

lang getouwtrek en meerdere bezoekjes bij de politie, zijn 

we er enkele weken geleden in geslaagd Delios terug te 

krijgen. 

" Een heel vervelende ervaring, het is verschrikkelijk als mensen tegen je liegen en je niet 

weet hoe het met je paard is, of waar hij zich bevindt" aldus Team Mansolein. Maar we 

kunnen het nu afsluiten, hij is veilig thuis. Zijn conditie is beslist achteruit gegaan, maar dat is 

met goede voeding en training weer helemaal goed te krijgen. Inmiddels is hij weer in lichte 

training aan de longe en onder het zadel. Hij pakt het werk zeer goed op en laat zien veel 

kwaliteit te hebben in zijn draf- en galopwerk. Larisse zal hem, na de geboorte van haar 

zoontje Lucas, weer zelf gaan rijden. Wordt vervolgt. 

 



Dressuurwedstrijd zondag 24 en 31 

augustus Lorraine Mansolein Z 

Na 3 maanden niet op wedstrijd te zijn geweest, mocht 

Lorraine Mansolein Z weer mee op concours in de klasse 

L2. Zondag 24 augustus werd gestart in Prinsenbeek, wat 

een thuiswedstrijd is voor de combinatie Christel Deugd 

en Lorraine. Lorraine bleef er fijn aan lopen. Zonder al 

teveel inspanning van de ruiter, liep de merrie in een 

mooie stabiele en cadans gaande draf. Aanleuning was al meer in oprichting en het wijken, 

aangalopperen, hals strekken en diverse figuren werden beloond met zevens en achten, 

waarbij er nog genoeg ruimte voor verbetering is. Deze wedstrijd werd afgesloten met een 3e 

(180 punten) en 1e (193 punten) plaats. 

Zondag 31 augustus ging de combinatie weer op pad. Dit maal naar Papendrecht. Met 

losrijden was Lorraine behoorlijk alert en goed voorwaarts. In de buitenbak waren wat 

spannende dingen aanwezig, waardoor de merrie niet altijd goed reageerde of te laat 

reageerde op de hulpen. Desondanks zaten er hele mooie stukken tussen. Lorraine liet een 

hele mooie middendraf zien en ook het wijken deed de merrie weer volgens het boekje. 

Ondanks de spanning liet ze dus voldoende goede stukken zien, waardoor het eindresultaat 

een 2e (187 punten) en 1e (200 punten) plaats was. Het was een leerzame ervaring voor paard 

en amazone. Al met al een geslaagde, leerzame en gezellige dag. Volgende wedstrijd staat 

voor oktober gepland. 

 

Fleury Mansolein met één balk aan de finish 

Fleury Mansolein ( Phin Phin uit Riannin Mansolein van 

Totoche Du Banney x Athlet Z) heeft netjes gepresteerd tijdens 

een concours, gehouden in het Franse Brest op 14 september. De 

net vierjarige merrie kwam uit in een préparatoire 0,95 cm 

parcours met maar liefst 45 starters. Slechts 25 starters kwamen 

foutloos rond. Fleury Mansolein liet een nette ronde zien, maar 

kreeg één balk naar beneden. Met deze 4 strafpunten zou ze op 

een gedeelde 27ste plaats eindigen. 

 

Larimar Mansolein goed van start 

Op 14 september kwam Larimar Mansolein (Leonardo da Vinci x Balzflug) aan de start met 

zijn amazone Lola, in een Amateur 2 Préliminaire en een Amateur 2 Imposee A préparatoire, 

ofwel gelijkstaand aan een proef op M-2/ Z-1 niveau in Nederland. In de Amateur 2 Imposee 

proef kwamen er 8 combinaties aan start. Larimar en Lola lieten een nette proef zien, maar 



Larimar had toch behoorlijk last van spanning. Hierdoor was 

de aanleuning niet altijd even stabiel. Dit was uiteraard terug 

te zien in de punten, maar toch zouden ze op een 5de plaats 

eindigen met 63,83 %, iets meer dan 1 % lager dan de 

winnaar van deze proef. De tweede proef, in een iets 

zwaardere klasse, ging beter. Larimar was meer bij de les. 

Ondanks wat foutjes her en der ging het appyeren dit maal 

een stuk beter en werd zelfs beloond met een 7. Al met al was 

deze prestatie goed voor een knappe derde plaats in een deelnemersveld van 8 starters. De 

combinatie kreeg een mooi percentage van 64,58%, wederom slechts iets meer dan 1 % 

verwijderd van de winnaars! 

 

Hera Mansolein Z tweemaal naar winst in L-2 proeven 

 

Op vrijdag 26 september, tijdens een 

concours in Lunteren, kwam Hera 

Mansolein Z (Haarlem x Centauer Z) aan 

de start in twee L-2 proeven met de 

amazone Merel Peper. En niet 

onverdienstelijk, want de combinatie liet 

twee hele mooie proeven zien. Ondanks 

dat Hera tijdens het losrijden wat kijkerig 

was, stond ze fijn aan de hulpen. Eenmaal 

in de ring liet de merrie zich voorbeeldig 

rijden en toonde een zeer mooie en 

stabiele aanleuning. Haar eerste proef 

werd dan ook beloond met 201 punten, 

waarmee ze de overwinning pakte. De 

tweede proef ging nog beter. Met mooie vloeiende overgangen en een prachtige aanleuning. 

Zo kreeg ze voor het halsstrekken op de volte zelfs een 9 en onder andere meerdere 8en voor 

de voltes. Het resultaat in deze tweede proef was maar liefst 208 punten en wederom een 

dikke overwinning! 
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