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Welkom bij deze 35ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Het najaar van 2014 is in volle gang. De paarden 

staan weer op stal en het wachten is nu op het 

nieuwe veulenseizoen wat begin maart zal 

beginnen. 

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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Na de jarenlange wens om de wedstrijdring weer 

binnen te kunnen rijden, was het nu dan eindelijk 

zover. Het concoursdebuut van Larisse hier in 

Frankrijk werd vrijdag 21 november een feit! Ze 

kwam aan de start met Delios in een Amateur 3 

Imposée B préparatoire proef (in Nederland 

gelijk aan de proef gecombineerd tussen de B en 

de L-1 klasse). Het dressuurconcours werd 

gehouden in Rosieres aux Salines, een voormalig 

Haras Nationaux complex, met een grote, 

imposante binnenbaan met grote tribunes. 

Larisse had er erg veel zin in en stelde haar doel simpel: haar proef kunnen rijden met plezier, 

zonder bezig te zijn voor een klassering of hoge punten. Ervaring op doen en plezier hebben. 

Delios was behoorlijk gespannen, maar liet zich fijn rijden tijdens het losrijden. De baan van 

20 x 60 meter was mooi opgesteld met veel bloemen, maar ook imposant voor een jong paard. 

Delios bouwde flink spanning op in de baan, maar wilde daardoor juist extra scherp zijn op de 

hulpen van Larisse. De proef verliep goed, maar helaas maakt Larisse, die de proef uit haar 

hoofd moest rijden, een fout door aan te springen in galop, waar ze eigenlijk terug moest naar 

de stap! Gelukkig raakte ze door haar fout niet haar concentratie kwijt en kon na herstel de 

proef netjes verder rijden. Een proef waar ruimte was voor verbetering, maar al met al was 

Larisse heel gelukkig met haar Delios. " Ik had netter op de letters kunnen rijden en Delios 

reageerde met een soort bokje toen ik aan moest springen in galop op de volte EBE. Dat 

strafte de jury af, en terecht, maar goed de volgende keer beter" aldus Larisse. 

Met spanning wachtte ze haar resultaat af en die kwam uit op 63,167 %, waar Larisse heel blij 

mee was gezien de spanning van Delios en de door haar gemaakte fout. Nadat Delios weer op 

de wagen stond, kon ze gaan kijken naar de uitslag. En tot haar grote 

vreugde en verbazing waren zij en Delios tweede geworden in het 

klassement met zes starters ! "Als ik die fout niet had gemaakt in de 

proef, dan hadden we zeker gewonnen, want het verschil met de 

nummer één was maar klein, maar hoe dan ook, dit smaakt zeker naar 

meer en ik kan niet wachten tot we naar het volgende concours 

kunnen gaan" 

“Inmiddels gaan we druk door met de training. Er zijn de komende 

twee tot drie maanden helaas geen wedstrijden voor de dressuur aan 

deze kant van Frankrijk. We zullen dus moeten wachten tot het 

nieuwe seizoen zal starten in maart. In de tussentijd probeer ik Delios 

klaar te krijgen voor de verschillende proeven in de amateur 2 klasse. Deze proeven zijn een 

combinatie tussen M en Z niveau in Nederland.” Aldus een zeer gemotiveerde Larisse!  



White Chestnut/Paardenkastanje  

 

 

De paardenkastanje komt oorspronkelijk uit de Himalaya en is een mooie 

boom met een volle takkenkroon. De langstelige bladeren staan tegenover 

elkaar en zijn handvormig. De witte tot rozerode bloemen vormen staande 

kegelvormige trossen en de bloei vindt plaats in mei-juni. De kastanjes 

vormen zich in de herfst. 

 

 

 

Paard  
 

Het White Chestnut paard is onrustig en kan zich niet altijd goed 

concentreren, maar het is wel van goede wil. Het zoekt structuur en 

veiligheid in de kudde en kan dan een zachte uitstraling hebben en zich 

ontspannen. Vaak heeft dit dier kleine hoeven en oren en de vacht is vaak 

wat aan de doffe kant. 

 

Het paard, een echte binnenvetter, zoekt beschutting in de groep en wil daar 

het liefste zo min mogelijk opvallen. Hij heeft niet zo veel communicatie 

over en weer met zijn groepsgenoten, die merken hem maar weinig op. In de 

dagelijkse omgang is dit paard voor de mens een rustige en willige metgezel. 

Maar als er bijzondere eisen gesteld worden, bij wedstrijden bv., kan de rust 

omslaan in onzekerheid en spanning. Als de partner hem een gevoel van rust 

en vertrouwen weet te geven, kan de band erg sterk worden. Er is 

voorzichtigheid nodig om plotselinge reacties van dit onzekere dier, zoals 

heftig bokken, te voorkomen. Bij een beeld als dit is het van belang naar de 

wisselwerking tussen mens en paard te kijken; het behandelen van de mens 

is vaak al voldoende. 

 

De White Chestnut bloesemremedie geeft dit paard evenwicht en innerlijke 

rust. Het helpt met de emoties om te gaan waardoor het dier opener en 

toegankelijker wordt. De angst verdwijnt en het vertrouwen groeit: het dier 

wordt kalmer en blijer. De mens kan dit ondersteunen met Amethyst om de 

gedachten rustiger te maken, waardoor de band met het paard meer 

ontspannen wordt. En Aragoniet helpt de eigen onzekere gevoelens, die zo 

op die van het paard lijken, te neutraliseren, waardoor de veiligheid voor het 

paard toeneemt. Groene Calciet helpt het paard te zien zoals hij werkelijk is. 

Daardoor wordt het beeld dat de partner van zijn paard heeft realistischer en 

toegeeflijker. 

 

Mens  
 

Voor de mens is dit een goede remedie om de gedachtestroom onder 

controle te krijgen. Het leven krijgt hierdoor meer richting en het gedrag 

naar het paard toe wordt consequenter en krijgt een meer liefdevolle 

aandacht. Het beeld van het paard dat eerst wisselend en vaag idealistisch 

was, wordt warmer en realistischer. Labradoriet is de voor de hand liggende 



steen om het paard te geven. Daarmee kan hij zich beter voor de mens 

afsluiten, wordt meer wakker en wat uitdagender. Bergkristal helpt het 

gehele beeld voor het paard meer licht te geven. Het helpt hem zich minder 

van de wisselende stemmingen aan te trekken en wordt daardoor voor de 

partner meer ‘zichtbaar’ en ‘tastbaar’. Oranje Calciet kan goed dienst doen 

als het paard onrustig en nerveus van zijn partner is geworden, het helpt naar 

het eigen centrum te gaan en van daaruit rust en warmte te ontwikkelen. 

 



 



     Rodochrosiet  
 

Rodochrosiet wordt over de gehele wereld in de buurt van ertslagen 

gevonden. Het is een zeer algemeen voorkomende mangaanerts (een gehalte 

van ruim 60%), in oppervlaktecalciet. De krachtig aardende werking van 

mangaan vindt rust in de verzachtende Calciet. De hier afgebeelde variëteit is 

ontstaan door afzetting van mangaan en Calciet in warm water en wordt 

vooral in Argentinië gevonden. 

 

Paard  
Paarden met een zwak ontwikkelde achterhand en die een wisselend 

spijsverterings-beeld vertonen (koliekachtige symptomen, diarree, 

overgevoeligheid voor darm-parasieten e.d.), kunnen met Rodochrosiet in 

balans komen. Maar ook bij heftige, of juist te zwakke hengstigheid kan deze 

steen goed dienst doen. Het helpt overtollige stoffen af te voeren en is een 

haast magische reiniger van het gehele spijsverterings-systeem. De 

biochemische lichaamshuishouding en die van de enzymen, komen snel beter 

in balans. Vooral de lever gaat beter werken. Het paard wordt door dit alles 

krachtiger en vrolijker. De kans op infecties neemt aanzienlijk af. Bij de 

behandeling met Rodochrosiet moet er altijd goed gekeken worden naar het 

voer: afwisselend eten, verrijkt met veel kruiden en bv. appelschillen 

(onbespoten!) zijn voor dit type paard erg goed.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Chestnut Bud (Knop van de 

Paardenkastanje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Olive (Olijf), Red Chestnut 

(Rode Kastanje) en  Rock Rose (Zonneroosje). Deze bloesems helpen de 

mens om argwaan, angst en onzekerheid af te laten vloeien. Daardoor 

ontstaat er een open, vreugdevolle kijk op de wereld en op het paard. Er komt 

meer basis voor vertrouwen. 

 

Mens  
Lichamelijk werkt Rodochrosiet voor de mens eender: het is een magische 

schoonmaker in de gehele spijsvertering. Daarbij komt voor de mens de nog 

belangrijkere, reinigende werking op zielsniveau. Al het oude en overbodige, 

het onverwerkte en woekerende, krijgt de kans op te lossen en af te vloeien. 

Deze steen maakt het mogelijk het nieuwe aan te gaan en het onbekende een 

kans te geven. Het verdriet van het oude en onverwerkte maakt plaats voor 

de vreugde van het nieuwe en onbekende. De stem komt tot rust (dieper uit 

de borst en niet meer hakkelend en stotterend) en de emoties krijgen meer 

ruimte. Door Rodochrosiet krijgt de wereld een nieuwe en frisse uitstraling. 

De relatie met anderen – en zeker met het paard – wordt nieuw en blij.  

 

Bloesemremedies voor het paard: Chicory (Cichorei), Honeysuckle 

(Kamperfoelie), Impatiens (Reuzenbalsemien), Mustard (Herik), Star of 

Bethlehem (Vogelmelk), White Chestnut (Paardenkastanje) en Wild Rose 

(Hondsroos). Deze bloesems helpen opnieuw als een veulen te kunnen 

spelen. Er hoeft niet meer zo zwaar getild te worden aan onbelangrijke en 

oude zaken. Het paard krijgt zelfvertrouwen en kan op een meer open en 

blije manier samenwerken met zijn mens. 



 

Eindelijk is het zover! Na een zoektocht 

van bijna een jaar, hebben we dan 

eindelijk een tweepaardsvrachtwagen 

gevonden die aan al onze zoekcriteria 

voldoet. Het viel niet mee, want de 

wagens die aangeboden werden, waren 

steeds ook binnen een dag verkocht. En 

aangezien Frankrijk een groot land is, 

moest er aardig wat afgereden worden 

om wagens te bezichtigen. Tot drie keer 

toe dachten we beet te hebben en werd 

de wagen onder onze neus toch verkocht en dat de meeste 

keren op een niet eerlijke manier! Hoe dan ook, de 

teleurstelling van het steeds weer misgrijpen begon aardig 

zwaar te wegen, tot we een wagen vonden die in Haute-

Normandië stond.  

Hij voldeed op papier aan al onze eisen, en dus gingen Siko 

en Ben naar de andere kant van Frankrijk om hem te 

bezichtigen. De afspraak werd gemaakt dat ze bij 

goedkeuring de wagen gelijk mee konden nemen, dit in 

verband met de lange reis. Zo gezegd, zo afgesproken, 

maar zo niet verlopen! Bij vertrek ontdekte Siko dat de 

wagen een vreemd geluid maakte, ze keerden om en 

kwamen erachter dat de turbo niet zuiver was. Er werd met 

de verkoper een oplossing gevonden, maar helaas moesten 

Siko en Ben daardoor dus zonder wagen weer huiswaarts 

keren. Maar mede door de goede service van het bedrijf , 

konden de problemen opgelost worden en een kleine twee 

weken later kon Siko hem gaan halen. Hij reisde met de 

trein af naar het Noord-Westen van Frankrijk en mocht als 

trotse eigenaar er mee naar huis rijden!! En wat een luxe is 

het om zo'n wagentje te hebben! Nu kunnen Larisse en 

Siko, die beide niet over een E-rijbewijs beschikken, veilig 

met de paarden op stap. De eerste ritten zijn inmiddels 

gemaakt, en mede door het hebben van deze wagen kon 

Larisse haar dressuur debuut maken! Kortom een groot 

succes.  



 



 

De 20 jarige Franse amazone Alexandrine Rota is de vaste stalamazone 

geworden bij Mansolein. Ze staat reeds een jaar bij ons in pension met haar Selle 

Français paard Olympic en traint intensief met haar paard bij Larisse. Onder de 

begeleiding van Larisse heeft Alexandrine zich reeds weten op te werken naar 

een mooi niveau in de eventing sport, met als hoogtepunt het Franse 

kampioenschap dit jaar op Club 2 niveau. Daarna volgden meerdere 

overwinningen in de Club 1 klasse eventing. Inmiddels heeft ze de overstap 

gemaakt naar de Club Elite en zal ze aankomend jaar ook in de amateur klasse 

aan de start komen. 

Ondank het gebrek aan een goede trainer in het verleden, is Alexandrine zeer 

gemotiveerd. Ze was dan ook heel erg blij dat ze na een stageperiode van 4 

weken begin 2013, na de zomer van datzelfde jaar bij ons in pension kon komen. 

In de tussentijd heeft ze heel veel geleerd en is haar rijkunst enorm verbeterd, net 

als haar paard Olympic.Vanuit haar opleiding moet ze ook werken in de 

paardensector. Ze werkte eerder bij een andere stal waar ze heel veel jonge 

paarden beleerde, maar de werkcondities waren slecht en Alexandrine was 

gedwongen teveel gevaarlijke risico's te nemen. Ze was dan ook dolblij toen ze 

hoorde dat wij haar contract graag wilden overnemen, zodat ze bij ons kon 

komen werken. Zo gezegd zo gedaan en vanaf 1 november j.l. is ze officieel bij 

ons in dienst getreden. En dat bevalt van beide kanten zeer goed! Ze werkt 

gemiddeld twee weken per maand bij ons, de andere twee weken gaat ze naar 

school. 

"Alexandrine past heel goed in ons team, ze is zeer gemotiveerd, heeft talent, is 

leergierig en enthousiast en beschikt over de nodige humor, wat samenwerken 

natuurlijk altijd plezierig maakt!" aldus de leden van Stal Mansolein. " Op dit 

moment helpt ze hoofdzakelijk met het rijden van de jonge paarden, onder 

toeziend oog van Larisse. Er wordt met ongeveer 8 paarden per dag gewerkt en 

daarnaast worden er stalwerkzaamheden verricht. Ook krijgt Alexandrine de 

mogelijkheid om met een aantal van onze paarden te starten in diverse 

competities. 

We zijn heel erg blij met deze gemotiveerde amazone. Ze zal voor haar 

opleiding in elk geval tot en met september 2015 bij ons in dienst blijven en wie 

weet dat we daarna de samenwerking kunnen voortzetten. 

 

Op de foto’s is Alexandrine Rota te zien met haar paard Olympic, tijdens diverse 

eventing concoursen. 



 



 

Voordat we verder zouden gaan investeren 

in onze twee talentvolle merries Vitesse 

Mansolein Z en Felice Mansolein Z, vonden 

we het belangrijk om eerst te controleren of 

beide merries volledig gezond waren. Met 

ons nieuwe paardenvrachtwagentje gingen 

we op pad om beide merries op de kliniek te 

laten keuren. De door ons gefokte paarden 

zijn eigenlijk altijd goed op de foto, maar 

het is en blijft altijd weer spannend. De 

eerste die aan de beurt was, was Vitesse 

Mansolein, de vierjarige dochter van V Alba 

R uit onze merrie Ulicator de Fauntane K. 

De grote schimmelmerrie werd op driejarige 

leeftijd beleerd en daarna geïnsemineerd. In het seizoen van 2014 kreeg ze een beeldschoon 

merrieveulen. Nadat deze was afgespeend, werd het werk onder het zadel weer opgepakt. 

Vitesse was heel braaf tijdens het keuren en nadat alle foto’s genomen waren was het 

afwachten op het resultaat. En tot onze grote vreugde bleek ze helemaal goed te zijn zonder 

op- of aanmerkingen.  

 

De volgende dag mocht Félice Mansolein Z, een dochter van Flamenco de Semilly uit 

Attentia, mee naar de kliniek. Deze pas driejarige merrie, werd al door meerdere professionals 

omschreven als een ware spring-crack !  Ook bij Félice Mansolein Z bleek de uitslag zeer 

positief, alle foto's waren netjes en ook zij werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd!! 

En al doen we het rustig aan met deze talentvolle jonge paarden, onder het zadel van onze 

stalruiter Alexandrine en onder begeleiding van Larisse, maken ze bijna dagelijks progressie. 

We zijn dan ook vol goede moed op weg om beide merries klaar te maken voor de jonge 

paardencompetities aankomend voorjaar! 



 



 

Dempsy V presteert sterk in springsport 

De pas 6 jarige KWPN merrie Dempsy V (v. Zidane x 

Heartbreaker), die via bemiddeling van Stal Mansolein 

verkocht werd naar Parijs in Frankrijk, presteert 

opvallend goed. Dempsy wordt veel meegenomen op 

concours en wist dit jaar al meerdere overwinningen op 

haar naam te schrijven. Zo won ze op 20 juni tijdens 

een concours in Paris Grade Rupublicaine een proef op 

1m15 van 38 deelnemers. Vervolgens startte ze in een 

1m20 proef op 11 juli in het Franse Saint Aulde die ze 

won van 16 deelnemers. 

Ook in Boissy le Chatel ging ze met de eerste prijs naar huis in een 1m20 proef met 29 

deelnemers. En twee dagen later wist ze op ditzelfde concours weer te winnen in het 1m20 nu 

tegen 26 concurrenten. Vervolgens stond er begin augustus een groot concours op het 

programma, de Franse kampioenschappen van Fontainebleau. De kleine merrie liet weer zien 

in zeer goede vorm te zijn en wist een zeer knappe 5de plaatst te bemachtigen in de Pro 3 

klasse over 1m25. Na nog verschillende andere concoursen met zeer goede klasseringen wist 

ze op 21 september nog met de overwinning naar huis te gaan in het 1m25 met 18 deelnemers 

in Saint Valerien. Al met al een zeer sterk outdoor seizoen dus voor Dempsy V. 

 

Veulens 2014 afgespeend 

Kleine veulentjes worden groot, en dan komt de dag 

dat ze van hun moeders afgespeend moeten worden. 

Op woensdag 24 september was het zover: de dag om 

afscheid te nemen van hun moeders. Altijd weer 

spannend om de veulens eraf te halen. De oudste van 

het stel , Chicco Mansolein Z (Cascor Z uit Wendela 

A ) was al weer ruim 6 maand oud en de jongste, 

Jovanna Mansolein (Everdale uit Zonne Fleur ) was 

bijna 5 maand oud. Aangezien de meeste merries 

alweer drachtig zijn voor het volgende seizoen en het 

feit dat ze de afgelopen paar weken al aangaven de 

veulens aardig zat te zijn, was het een goed moment. Voor de veulens altijd extra spannend, 

maar met een groep van 6 hadden ze genoeg steun aan elkaar. Het verliep dan ook in relatieve 

rust en ontspanning en ook de moeders waren er gerust op dat het wel goed zou komen. 



Inmiddels zijn we bijna twee weken verder en mogen de 

veulens naast hun verblijf in de grote loopstal, ook weer 

overdag naar buiten. Het afspenen van de jaargang 2014 

verliep zonder problemen en we zijn ontzettend trots op deze 

bloedmooie en bijzonder getalenteerde jaargang veulens! 

 

 

 

Wishfull Thinking breekt heupbot 

Wishfull Thinking (v. Obelisk x Nocturn x Uniek), bij ons 

bekend als Sterre, zou dit jaar eindelijk uitgebracht gaan worden 

in de dressuursport door Larisse. Na de zwangerschap van 

Larisse was het de bedoeling Sterre klaar te gaan maken om 

binnenkort de dressuurring in te gaan, maar voordat Larisse haar 

zou gaan oppakken heeft Sterre klaarblijkelijk een nare val 

gemaakt in het weiland. Hierdoor liep ze rechtsachter net iets 

anders dan linksachter en haar rechterheup leek wat lager te 

hangen dan normaal. Na onderzoek van de veearts werd een 

breuk geconstateerd van het heupbot. Helaas is het maken van 

een röntgenfoto niet mogelijk, maar de gespecialiseerde 

paardenarts was toch optimistisch over de merrie. "Ze is niet echt kreupel en in draf lijkt ze 

beter dan in stap." aldus de arts. Hij verwacht dat de merrie met rust en aangepaste vrije 

beweging volledig zal herstellen. Dit zal echter wel zo'n twee à drie maanden in beslag gaan 

nemen. Inmiddels zijn we ongeveer drie weken verder na het ongeval en Sterre lijkt al een 

heel klein beetje beter te lopen. We hebben dan ook goede hoop op herstel, maar het blijft 

afwachten. "We willen haar alle tijd geven om te herstellen", aldus Larisse. We hebben 

daarom besloten haar dit jaar te laten rusten en herstellen en gaan dan als alles goed lijkt begin 

januari rustig kijken of ze weer een klein beetje aan het werk kan. 

 

Vivre Mansolein Z wederom op Franse kampioenschap 

 

Twee keer dit jaar kwam Vivre Mansolein Z (V Alba R uit 

Riannin Mansolein van Totoche Du Banney x Attentia van 

Athlet Z) uit tijdens een concours voor 5 jarige eventing 

paarden in Frankrijk. En doordat hij beide keren met de 

overwinning naar huis ging, kwalificeerde hij zich direct 

voor de Franse kampioenschappen voor 5 jarige 



eventingpaarden gehouden in Pompadour van 15 tot 

en met 21 september. Gereden door de internationale 

eventingruiter Sébastien Poirier uit Zwitserland kwam 

Vivre Mansolein Z aan de start met 67 concurrenten. 

Na een zeer nette dressuurproef zonder fouten was het 

de beurt aan het springparcours. Helaas kreeg Vivre 

Mansolein Z hier één balk ofwel 4 starfpunten. In de 

tussenstand was de combinatie inmiddels van de 67 

starters al opgeklommen naar een 8ste plaats in het 

totaal klassement! Daarna was het de beurt aan de 

zware cross. Gezien de internationale registratie van 

dit parcours, was de cross zwaar opgesteld. Ze kregen 

een cross voorgeschoteld met forse hindernissen, twee 

waterbakken en een lengte van bijna 6 minuten. Vivre 

Mansolein Z liet wederom zien zich goed thuis te 

voelen in de cross. Met zijn grote maar snelle galop en 

super instelling wist hij het hele parcours goed en 

zonder fouten af te leggen in een goede tijd van 5 

minuut 22. Een uitermate knappe prestatie voor zo'n 

jong paard met nog maar weinig parcoursen in de 

benen. In het uiteindelijke klassement zouden 

Sébastien Poirier en Vivre Mansolein Z op een 11de 

plaats eindigen. En dat van de 67 starters, dat kan toch 

een zeer knappe prestatie genoemd worden! Hiermee 

heeft Vivre Mansolein Z wederom ook dit jaar bewezen bij de beste 15 paarden van zijn 

leeftijdsklasse te horen! We zijn dan ook zeer trots op "onze" jonge hengst!!  

 

Shanti Mansolein naar winst in Poney 2 Vitesse 

Op zondag 12 oktober kwam D-pony merrie Shanti Mansolein 

(v. Savoij van de Krommehoek x Carlo) uit in een 

springconcours met zijn amazone Jade. Er werd gestart in een 

65 cm klasse en een 75 cm klasse. Het was al een tijdje terug 

dat de combinatie aan de start kwam, maar Shanti deed zoals 

vanouds haar best. Helaas kregen ze in de 75 cm. klasse, Poney 

1 Vitesse) één balk naar beneden wat ze bracht tot een vijfde 

plaats van de elf staters. In de pony 2 Vitesse ofwel 65 cm. 

ging het beter. Hier wisten ze foutloos te blijven in een snelle 

tijd. Door deze prestatie mochten Shanti Mansolein en Jade 

naar huis met de overwinning ! 

 



Lorraine Mansolein Z L-2 proef Hulten 

Dit zou de laatste L2 wedstrijd zijn voor Lorraine 

Mansolein Z (Lovefever III x uit Ulicator de Fauntane K 

van Alligator de Fontaine), omdat op 26 oktober ons M1 

debuut gepland staat. Dus omdat deze wedstrijd niet 

meer direct om de winstpunten ging, heb ik besloten te 

proberen met wat meer lef te rijden. Oftewel, kan ik 

haar wat meer laten activeren van achteruit. 

Zo gezegd, maar niet zo gedaan. Nadat ik heerlijk heb losgereden en we de binnenbaan in 

gingen voor de 1e proef, heb ik haar met teveel druk gereden en was ze te voorwaarts naar 

mijn mening. Waar ik normaal scoor op rust en ontspanning, liet ik nu punten liggen voor 

mijn gevoel, en kregen we ook miscommunicaties. Toch waardeerde de jury deze proef met 

188 punten en een 2e plaats. Buiten mochten we de 2e proef. Tussen de witte hekjes en de 

letters, vond Lorraine ook de omgeving nog wat spannend. Dit samen met de hoge druk van 

mijn kant, resulteerde wederom in miscommunicatie momenten, maar toch ook in goede 

stukken. De jury gaf ons evengoed nog 184 punten (4e plaats). Ik had geen goed gevoel na 

afloop van beide proeven, maar dit leerde ons wel dat wij er nog niet aan toe zijn om dit te 

proberen. Dus uiteindelijk ook een goed leermoment. In ieder geval gaan we weer terug naar 

waar we goed in zijn: tempocontrole, rust en ontspanning (de vreemde omgeving is al 

spannend genoeg). Met veel zin kijk ik uit naar zondag 26 oktober om ons debuut in het M1 te 

maken. 

Artikel geschreven door: eigenaresse Christel Deugd 

 

Hera Mansolein Z blijft winnen 

In het weekend van 4 en 5 oktober kwam Hera Mansolein 

Z (Haarlem x Centauer Z x Daimler) met amazone Merel 

Peper uit in een L-2 dressuurwedstrijd gehouden in 

Zevenaar. Met 20 deelnemers op de startlijst een goed 

gevulde proef. De jury was ditmaal behoorlijk streng in 

haar beoordeling, maar Hera en Merel lieten twee hele 

mooie proeven zien. Hera wist beide proeven op haar 

naam te schrijven met een punten totaal van 189 en 187 

punten. Ondanks dat Hera Mansolein Z behoorlijk 

gespannen was kreeg ze toch een 7 voor haar middendraf. 

Voor de arbeidsstap scoorde ze ditmaal maar liefst een 8, net als voor de midden galop. 

Deze week staan de kampioenschappen van de Zilveren Pauw te Ermelo op het programma 

ook op L-2 niveau. Hier zal een zeer sterk deelnemersveld aanwezig zijn. We zijn dan ook 

extra benieuwd naar de prestaties van Hera Mansolein Z ! Begin november zal ze vervolgens 

haar opwachting maken op M-1 niveau. 



Shanti Mansolein debuteert in eventing 

Shanti Mansolein en haar eigenaresse Jade zijn 

afgelopen weekend gedebuteerd in de eventingsport. 

Als eerste werd er gestart in de dressuurproef. Hier 

scoorde ze een net puntentotaal van 139, waardoor ze op 

een voorlopige zesde plaats stonden in het klassement. 

Ook de springproef verliep goed. Met een mooie 

foutloze ronde binnen de tijd. 

Daarna stond de cross op het programma. Helaas kregen ze één weigering voor de waterbak, 

waardoor ze in het eindklassement behoorlijk wat plaatsen verloren. Maar al met al was Jade 

super trots op Shanti die met veel inzet en plezier alle drie de proeven uitvoerde. Binnenkort 

zullen ze weer aan de start komen in de eventing. 

 

Clinic van Imke Schellekens-

Bartels bij Acadamy Bartels 

Zondag 5 oktober was het zover. Die dag 

mocht ik een clinic rijden bij Imke. Dus 

Lorraine Mansolein Z (Lovefever III x uit 

Ulicator de Fauntane K van Alligator de 

Fontaine) netjes gepoetst, spullen ingeladen en 

op naar Hooge Mierde waar Academy Bartels 

zit. Bij aankomst hebben we ons eerst gemeld 

in de kantine, waar Imke zichzelf even 

voorstelde. Wat een sympatiek persoon! Toen bleek dat we niet met 3 deelnemers, maar met 2 

deelnemers de clinic van 45 minuten zouden rijden in verband met een blessure van een van 

de andere paarden.Na rustig aan opgezadeld te hebben, liepen we naar de binnenbaan. Daar 

heb ik Lorraine eerst rustig de omgeving laten verkennen, om vervolgens lekker aan het werk 

te gaan. Heerlijk losgereden waar al snel bleek dat Lorraine er zin in had. Flink voorwaarts, 

goed reagerend op de hulpen om voorwaarts te gaan, maar de remhulp was ver te zoeken. Dus 

gelijk dat opgepakt in de clinic. Daarna het wijken meegenomen. Ik moet scherp blijven op de 

controle, dat Lorraine dit niet overneemt. Maar verder doet ze het goed! De galop is ook al 

heel mooi gesloten. Dikke complimenten van Imke dat Lorraine Mansolein met haar 5 jaar al 

zo mooi in balans loopt en een compliment voor mij dat ik een prachtige onafhankelijke zit 

heb. Al met al een super geslaagde clinic met fijne tips om aan te werken en een hele goede 

bevestiging dat we op de juiste weg zitten. Wat hebben we genoten! 

Artikel geschreven door: eigenaresse Christel Deugd 

 



Hera wint voorselectie Zilveren Pauw Ermelo 

Wederom goed nieuws: Met 20 zevens en 6 x een 8 scoorde Hera Mansolein Z met Merel 

Peper vanavond in Ermelo een totaal van 211 punten in de L2. Zij liet een sterk 

deelnemersveld achter en haalde de eerste prijs. Tezamen met de tweede combinatie gaat ze 

door naar de finale van aanstaande zaterdag. Dan worden alle rubrieken gereden door de beste 

twee winnaars van iedere rubriek, zowel bij de paarden als bij de Ponies. Er wordt dan door 

twee juryleden tegelijk gejureerd. Er wordt dan gestreden om de " zilveren pauw ". 

Hera was vanavond misschien wel ietsje gespannen maar in goede vorm en keek nergens 

naar. Ze ging ervoor en liet Merel niet zitten in de proef. Hera gaat eraan wennen om op 

wedstrijd te gaan, zij vindt het leuk. 

Artikel geschreven door eigenaar Meneer Ruhe 

 

M1 debuut Lorraine Mansolein Z 

"Afgelopen zondag zijn wij voor het eerst in de klasse M-1 gestart. Het doel: ontspanning en 

tempocontrole. De eerste proef verliep redelijk goed. Er ontstonden wel verschillende 

communicatie foutjes (aanspringen in galop tijdens een 10m volte in draf en tijdens de 

middendraf) en wat slordigheidsfoutjes van mijn kant, maar Lorraine Mansolein Z liep fijn en 

ontspannen. De tweede proef was puur genieten! Een paard die zo ontspannen maar toch 

netjes aan de hulpen stond. En daarbij bleef ze goed lopen. Het was zitten en genieten. Wat 

was ik blij met deze proef. De punten maakte mij al niet meer uit. Maar met de prijsuitreiking 

bleek ik met de tweede proef ook nog eens 2e met 197 punten (eerste proef 177 punten). Dus 

gewoon twee dikke winstpunten in de 2e proef. Dus nu officieel M1 geklasseerd. Op naar 

november waar wij nog twee keer zullen starten." 

Geschreven door C. Deugd eigenares Lorraine Mansolein Z 

 

Cadans Mansolein vierde in het één meter 

Afgelopen weekend kwamen Cadans Mansolein en zijn 

eigenaresse Stefanie aan de start tijdens het driedaagse jumping 

evenement "Horse and Friends" in Opglabeek. Drie dagen achter 

elkaar kwamen ze aan de start in een groot deelnemersveld. Helaas 

kregen ze zowel de eerste als de laatste dag één balk, maar de 

tweede dag verliep goed. Met maar liefst 72 concurrenten in deze 

rubriek kwamen Stefanie en Cadans foutloos aan de finish. In 

totaal met hen mochten er achttien deelnemers terugkomen voor 

de barrage. Stefanie wist Cadans netjes rond te sturen in een snelle 

tijd. Hierdoor wisten ze een mooie vierde plaats te bemachtigen in het eind klassement! 



Nisha Mansolein voor het eerst 

uitgebracht 

De inmiddels zesjarige E-pony merrie Nisha Mansolein , 

halfzus van Luna Mansolein , is onlangs voor het eerst 

uitgebracht op wedstrijd. De dochter van de eigenaar, 

Océane, rijdt de jonge merrie die een wat sensibel karakter 

heeft, maar wel veel talent laat zien voor zowel dressuur als 

voor springen. Op 26 oktober kwamen ze aan de start in een 

Club 2 (85 cm.) springparcours. Nisha Mansolein sprong 

met veel vermogen, maar was nog wat onzeker over de aankleding van sommige 

hindernissen. Het was haar allereerste concours en de jonge zwarte merrie was duidelijk onder 

de indruk. Dit resulteerde helaas in een paar weigeringen, maar het mooie van deze 

concoursen is, dat de combinatie dan toch de mogelijkheid krijgt om het parcours af te maken, 

ook al doen ze niet meer mee in de klassering. Na wat twijfelingen kreeg Océane Nisha toch 

het hele parcours rond. Nisha liet duidelijk zien over veel kwaliteit te beschikken. Nu is het 

dus een kwestie van veel parcoursen springen en ervaring opdoen. We zijn er van overtuigd, 

dat zodra ze wat meer ervaring opdoet, deze combinatie veel zal gaan winnen! 

 

Hera Mansolein Z tweede tijdens 

finale Zilveren Pauw in Ermelo 

Op 25 oktober was de finale van de Zilveren Pauw in 

Ermelo. Hera Mansolein Z had eerder al de 

voorselectie in het L-2 op haar naam geschreven en 

kwam nu terug voor de finale, gereden door Merel 

Peper. Het deelnemersveld van totaal twintig 

combinaties was gerust zwaar te noemen en de 

eigenaar van Hera Mansolein Z was dan ook niet 

uitgegaan van een klassering, maar amazone Merel 

Peper, die Hera Mansolein op dit moment uitbrengt 

voor de eigenaar, had Hera Mansolein heel fijn aan de hulpen staan. Er waren vijf prijzen te 

winnen die persoonlijk zouden worden uitgereikt door de burgemeester van Ermelo, samen 

met het bestuur van het Veluws Ros. De proeven in het L-2 werden beoordeeld door de 

juryleden de Heer Cramer en Mevrouw van Dijk. Beide juryleden waren te spreken over de 

proef die Hera Mansolein en Merel neerzetten . Ze kregen dan ook hoge cijfers toegekend, 

waaronder zelfs een negen voor de middenstap, zevens voor de middendraf en achten voor de 

middengalop. Hierdoor wisten ze uit te komen op een totaal van 203 en 197 punten voor de 

finale proef. Deze score bleek ondanks de zware concurrentie goed te zijn voor een 

schitterende tweede plaats ! Een hele knappe prestatie van zowel paard als amazone. We zijn 

uiteraard heel trots op onze Hera Mansolein Z. Proficiat voor amazone Merel Peper en 

eigenaar Jan Ruhe. 



Hera Mansolein Z succesvol in het 

M-1 dressuur 

Op zaterdag 15 november kwam Hera Mansolein Z 

met amazone Merel Peper uit in een M-1 

dressuurproef gehouden in Woudenberg. Ondanks de 

spanning liet Hera zich toch netjes rijden, ook al is 

de aanleuning, meer bovenin gereden, soms nog iets 

lastig voor haar. Maar ondanks dat liep ze twee fijne 

proeven met wederom veel zevens. Het puntentotaal 

kwam uit op 185 en 195, wat beide keren goed bleek te zijn voor een eerste plaats in het 

eindklassement! Een mooi begin dus voor dit nog nieuwe niveau voor Hera Mansolein Z. 

 

Vivre Mansolein Z heeft nieuwe 

eigenaar 

Vivre Mansolein Z , die onlangs nog op het Franse 

kampioenschap voor vijfjarige eventing paarden in 

Frankrijk liep, is onlangs verkocht aan een jonge 

ambitieuse amazone hier in Frankrijk. Hij wordt nu 

uitgebracht door Mlle. Lefebvre die plannen heeft, 

naast haar paardenopleiding, Vivre Mansolein Z uit te 

gaan brengen in de eventingsport. Omdat ze de 

inmiddels gecastreerde Vivre nog maar kort onder het 

zadel heeft, is ze eerst aan de start gekomen tijdens 

diverse springconcoursen. Zo kwamen ze uit tijdens een préparatoire 1meter klasse in Dinard. 

Met dertig starters een goed gevulde rubriek. Helaas kregen ze één balk, waardoor ze op de 

zeventiende plaats kwamen. Een week later op was er concours in Lamballe, ook nu weer een 

één meter klasse, maar nu met éénenvijftig starters. Maar ook nu door wat afstellingsfoutjes 

één balk naar beneden, goed voor een negentiende plaats. Als laatste startte ze nog tijdens een 

concours in Rennes-Bourgbarre, met nu vierenveertig deelnemers in de één meter klasse. 

Maar ook nu weer één balk naar beneden, wat resulteerde in een negentiende plaats. Het is 

duidelijk dat ze nog even aan elkaar moeten wennen, maar ze vormen nog maar kort een 

combinatie, dus dat zal zeker goed gaan komen. 

 

Hera Mansolein Z zet zegereeks voort in het M-1 

Hera Mansolein Z lijkt goed in vorm te zijn. Op 18 november kwam ze met Merel Peper uit in 

twee proeven op M-1 niveau. Ondanks een wat strengere jury wisten Hera Mansolein Z en 

Merel Peper veel zevens te scoren op de diverse onderdelen in de proef. De eerste proef 

leverde een tweede plaats op met 182 punten. De tweede proef ging nog beter en werd 



beloond met 193 punten, wat goed bleek te zijn voor een eerste plaats. De nummer twee van 

deze proef kreeg 178 punten, een zeer ruime overwinning dus voor Merel en Hera ! Het eerst 

volgende concours staat gepland op 10 december. Het is de bedoeling dat na dit concours de 

eigenaar zelf plaats zal gaan nemen in het zadel van Hera. We wensen hem en Hera alle 

succes toe en zijn zeer benieuwd naar hun prestaties! 

 

Larimar Mansolein fris op concours 

Op 16 november kwam Larimar Mansolein (Leonardo da Vinci x 

Balzflug) aan de start in het Franse Le Syrah in de klasse Amateur 2 

imposée A préparatoire ( in Nederland een M-2 proef) en een amateur 

2 préliminaire ( combinatie tussen M-2 en Z-1). Larimar was tijdens 

het losrijden voor de eerste proef heel erg fris en weinig 

geconcentreerd op zijn amazone. Ze had haar handen vol aan 

Larimar, die even dacht een onbeleerde 3 jarige te zijn! Ook tijdens 

de proef kwam deze spanning sterk naar voren met als resultaat 63% 

en een laatste, vierde plaats in het klassement. De tweede, moeilijkere 

proef ging wat beter, maar nu was Larimar eigenlijk te moe om zich 

echt goed te kunnen laten zien. Lola had moeite hem goed voor het 

been te krijgen, maar wist toch nog een hele aardigeproef neer te 

zetten met 63,415% als gevolg en een tweede plaats. 

 

Lorraine Mansolein Z twee maal 2e in klasse M-1 

Dit weekend en een week geleden is Lorraine Mansolein Z met haar amazone Christel Deugd 

uitgekomen in de klasse M-1. De combinatie liet goed stukken zien, maar het totaal beeld 

mocht wat meer bergop en actiever. Toch was de jury niet ontevreden. Zij plaatste de 

combinatie vorige week twee keer op de tweede plaats en daarnaast mochten ze ook nog 2 

winstpunten mee naar huis nemen. Ze kregen een mooi compliment mee; “leuke combinatie, 

netjes gereden!” Dit weekend was de aanleuning beter, Lorraine had een mooie hoofd/ 

halshouding. Helaas was het juryhokje wat eng en ook de hoek ernaast reageerde de merrie 

op. Dit resulteerde in wat foutjes, minder activiteit en niet bergop. De eerste proef was dan 

ook helaas net niet voldoende om een winstpunt te rijden (179). De tweede proef ging fijner 

met goede stukken erin, dat bleek ook uit het resultaat: 190 punten. Ook deze jury had leuk 

commentaar: “mooi combinatie, jammer van de fouten, succes voor de toekomst!” 

Lorraine krijg nu een (dressuur) wedstrijdpauze. De training zal de komende periode 

springen, buitenrijden en conditietraining bevatten waarbij de combinatie zal blijven lessen in 

de dressuur richting. 
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