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Welkom bij deze 35ste editie van het Mansolein E-

Magazine! 

Deze editie staat in het teken van ons jaar 2014. 

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 

    In deze aflevering: 
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3. Rozenkwarts 

4. Advertentie 

5-7. Ons jaar 2014 

      8. Wild Oat 
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           10. Afsluiter 
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Colofon 

 Mansolein s E-Magazine is een gratis publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 
Alle teksten en vormgeving vallen onder copyright van Mansolein. U bent helemaal vrij in het 

doorsturen van dit E-zine naar anderen, maar alleen in zijn geheel. Als u stukken er uit wilt gebruiken, 

foto’s of tekst, mag dat alleen na schriftelijke toestemming van Mansolein Haras Frankrijk. 

Uw reacties en vragen zijn altijd welkom op info@mansolein.com. Hier kunt u ook vragen om 

toegevoegd te worden aan de mailinglist. Ook op www.mansolein.com kunt zich aan- (en af-) melden. 
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Rozenkwarts  

 

 

Rozenkwarts is samen met Amethyst en Bergkristal de bekendste en meest 

geliefde kwartsvariëteit. Kleine sporen van mangaan en ijzer veroorzaken de 

zachte doorschijnende kleur roze. De bekendste herkomst is Brazilië, maar 

de mooiste komt tegenwoordig uit Madagaskar. Nog niet zo lang geleden is 

er voor het eerst gekristalliseerde Rozenkwarts gevonden, maar die is uiterst 

zeldzaam en duur. Over het algemeen heeft Rozenkwarts geen eigen vorm.  

 

Paard  
 

Rozenkwarts is een goede steen om het paard rust te geven. Vooral dieren 

die zich niet thuis lijken te voelen, onrustig zijn, die afwisselend aandacht 

vragen en dán weer niets van de mens willen weten, kunnen met deze steen 

een meer tevreden uitstraling krijgen. Ook een slechte spijsvertering (lichte 

koliekerige verschijnselen) of een onregelmatige of licht hortende 

ademhaling kunnen aanleiding zijn om met Rozenkwarts het zelfgevoel van 

het paard te versterken. Dit type paard heeft slechts een licht en liefdevol 

duwtje nodig om zich lekkerder te voelen. Het zal zich in de kudde meer 

voorspelbaard gaan gedragen en uit zichzelf naar de mens toe willen komen. 

De aardende en liefdevolle werking helpt het dier vooral vroegere ervaringen 

zoals eenzaamheid en langdurige verveling, te boven te komen. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Chicory (Cichorei), Larch (Lariks), 

Sclerantus (Hardbloem), Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) en Walnut 

(Walnoot).Deze sterk aardende en vertrouwen gevende bloesems helpen de 

mens om zich open te stellen, er te zijn voor anderen en liefde en troost te 

kunnen geven. 

 

Mens  
 

Rozenkwarts is voor de mens de ideale ‘kindersteen’: het helpt creativiteit, 

inspiratie en bovenal zelfliefde te ontwikkelen. Door de zachte 

ikversterkende werking wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Het sociaal 

functioneren wordt warmer en kan meer op basis van gelijkwaardigheid 

plaatsvinden. De hervonden rust maakt ook de ademhaling kalmer en 

effectiever. Affectieve relaties worden liefdevoller beleefd en ontdaan van 

storende overbodigheden. Het leven wordt eenvoudiger en waar eerst alleen 

plicht en dwang werd ervaren, komt ruimte voor spontaniteit en blijdschap. 

De prestatiedrang neemt af en met het paard kan nu een warme 

vriendschapsband ontstaan. Eigenlijk zou ieder kind met een paard(je) een 

Rozenkwartssteentje moeten dragen.   

 

Bloesemremedies voor het paard: Crab Apple (Wilde Appel), Larch (Lariks) 

en Wild Oat (Ruwe Dravik). Deze bloesems helpen het paard blij te zijn en 

samen met zijn mens plezier te maken. De drang naar prestatie en perfectie 

neemt af. Er komt plezier in het samen op onderzoek gaan en om ondeugend 

te zijn... 



 



 

Het jaar 2014 was voor ons een bewogen jaar. Opnieuw een jaar vol extremen, vreugde en 

verdriet. Het begon gelijk al druk in januari en februari. Larisse kreeg de mogelijkheid zich 

verder door te scholen als Frans dressuurjurylid, een kans die ze met beide handen aangreep. 

Maar ook een kijkje in de keuken van de Selle Français stamboekkeuring stond op het 

programma. Een leerzame dag die beslist een nieuwe kijk heeft gegeven op het Franse 

keuringssysteem. 

 

In maart werden de eerste paarden al weer beleerd; zowel Fedor 

Mansolein als Eye Catcher kwamen voor het eerst onder het zadel. 

Het eerste veulen van 2014 werd geboren: Wendela schonk het 

leven aan een gezond en mooi hengstje van Cascor Z. Ook 

kwamen wij in contact met de heer Data, die bij ons Faiga 

Romance Mansolein aankocht en bij ons in pension liet. En daar 

zou het niet bij blijven, want een paar maanden later kocht hij het 

zeer veelbelovende merrieveulen Brainne Mansolein Z ( van Big 

Star Jr. Z en Attentia) Ondertussen bouwde hij zijn paardenstapel 

verder uit en werd hij een belangrijke klant voor onze stal. Een 

samenwerking die beslist verder zal worden uitgebreid. 

 

In april was de primeur voor Larisse, zwanger en wel, om 

haar eerste dressuurconcours te gaan jureren. Op het grote 

concours van Lure jureerde ze een zestal proeven met 

samen ruim 50 deelnemers. Een flinke klus en een hele 

uitdaging, maar die ze met plezier afrondde. Het was ook 

de maand van de geboorte van het eerste veulen van onze 

zelfgefokte merrie Lovely Romance Mansolein, Joyline 

Mansolein, een nakomeling van Lord Leatherdale. Een 

paar dagen later beviel ook Verite, van een merrieveulen 

van Everdale. De beeldschone Jorinde Mansolein trok 

direct veel aandacht naar zich toe, met haar mooie 

exterieur en super basisgangen. Nog weer een week later 

zou Attentia bevallen van haar Big Star Junior 

merrieveulen Brianne Mansolein Z. En ook de zelfgefokte 

Vitesse Mansolein Z beviel deze maand van haar veulen. 

Een hoog in het bloed staande dochter van de Franse 

Kaloubet D'Tourelle. 

 

 

 

 



In mei mocht Larisse wederom als jurylid optreden. Tijdens onstuimige weersomstandigheden 

jureerde ze het concours van Luxeuil les Bains, meerdere proeven met zo'n 25 deelnemers. 

Het was ook de maand van het vertrek van onze geliefde hengst Fedor Mansolein naar 

Nederland. Hij verhuisde voor training en verkoop naar de stallen van M & N Horses van 

Nicole van Amerongen. Ook in deze maand het vertrek van onze klant uit Italië. Na lang 

overwegen besloten wij onze wegen te laten scheiden en 

hielpen wij met de organisatie van het transport van zijn vier 

overgebleven paarden naar Italië. Na een jarenlange 

samenwerking was het tijd geworden dat hij zijn paarden 

dichterbij kon hebben. Ondertussen kwamen er ook nog twee 

paarden van Meneer Data bij ons in pension. Dus de stallen 

waren snel weer gevuld. In deze maand werd ook het 

merrieveulen Jovanna Mansolein geboren. Een chique veulen 

van Zonne Fleur en Everdale. 

 

In de maand juni kwam er nog meer goed nieuws bij: er 

werd een koper gevonden voor Hera Mansolein Z. Ze zou 

een carrière tegemoet gaan als dressuur en springpaard in 

Nederland. Maar juni bracht ook vervelend nieuws. Onze 

ruin Delios was in 2013 reeds in vertrouwen uitbesteed 

naar een Franse stal voor verkoop. Nadat het paard over 

een lange periode steeds weer van stal en adres verhuisd 

bleek te zijn, gingen wij actief opzoek naar waar ons 

paard was gebleven en na een lange zoektocht en 

interventie van het plaatselijke politiebureau werd hij 

uiteindelijk teruggevonden in Toulouse. Waarna de 

onderhandelingen konden beginnen om hem terug te krijgen. 

 

In juli konden we dan eindelijk het hoofdstuk sluiten voor het verlies van Delios. Het lukte 

ons om hem veilig weer thuis te krijgen, ook al was hij in een slechte staat. Eerst maar lekker 

de wei op en weer vertrouwen krijgen. Het was ook de maand 

dat Félice Mansolein Z beleerd werd en kon beginnen aan haar 

toekomstige carrière als springpaard. Diezelfde maand mocht 

Larisse weer aantreden voor het jureren van een 

dressuurconcours. Hoogzwanger jureerde ze een 15 tal 

combinaties tijdens het concours in Quers. Deze maand ook een 

primeur: Larisse haar leerling Alexandrine Rota verdiende onder 

begeleiding van Larisse het felbegeerde ticket voor het 

"Championat de France". Een week lang verbleef ze in 

Normandië waar ze een zeer sterke prestatie neerzette. 

 

Augustus begon gelijk mooi voor Ben en Larisse, want ze werden de ouders 

van een gezonde zoon, Lucas Stark! Het was ook de maand van de verkoop 

van Atlantis Mansolein Z, de laatste nakomeling van onze merrie Carmen-

Ikaria Z. 



In de maanden september en oktober begonnen we aan de 

zoektocht naar een geschikt twee paards vrachtwagentje. Larisse 

was n.l. vastbesloten om wedstrijden te gaan rijden en met de 

overige plannen voor het bedrijf was goed vervoer nu echt 

noodzakelijk. Vervolgens werd begin oktober Fedor Mansolein 

verkocht naar Nicole van Amerongen. Zij was zo verliefd 

geworden op de sensibele hengst dat ze de gedachte van verkoop 

aan een klant niet kon verdragen en hem voor zichzelf aankocht! 

 

Medio oktober lukte het ook een geschikt 

vrachtwagentje te vinden en te kopen. Een 

begin van een nieuw avontuur. 

 

 

 

November was een speciale maand voor Larisse. Na jarenlang 

de wens gekoesterd te hebben om wedstrijden te gaan rijden 

kwam eind november de dag van haar debuut. Samen met 

Delios kwam ze aan de start op het indoor concours van 

Rosières aux Salines. En niet zonder succes, want ze reed zich 

gelijk in de prijzen! 

 

 

 

In december besloten wij afscheid te nemen 

van Grace Mansolein. De driejarige merrie 

die als jaarling haar schouder ernstig brak, 

boekte geen progressie meer en haar 

algemene gezondheid verslechterde 

hierdoor. Daarom besloten we haar thuis in 

te laten slapen. 

 

 

 

 

Dit was ons jaar in een notendop. Slechts de hoogtepunten zijn hierin vernoemd en er waren 

natuurlijk ook nog alle prestaties in de sport van de Mansolein paarden in binnen- en 

buitenland. Voor een totaal overzicht hiervan kunt u terecht bij het Mansolein Nieuws. 

 



Wild Oat/Ruwe Dravik  
 

 

Deze wilde grassoort komt in Nederland alleen in het Zuid Limburg voor. De 

‘wilde haver’ kan tot twee meter hoog worden. De bladeren en stengels zijn 

ruw behaard en de bloeipluim is los en wijd vertakt met aartjes van drie cm 

lang. De bloeitijd is van juni tot augustus. 

 

 

Paard  
 

Het Wild Oat-paard is speels en vrolijk, beweegt lichtvoetig en kijkt wakker 

om zich heen. Hij brengt beweging in de kudde en is doorlopend daar te 

vinden waar actie is. Met de dominante paarden in de groep kunnen hierdoor 

nog wel eens problemen ontstaan, want hij veroorzaakt regelmatig onrust. 

 

Naar de mens toe is dit paard speels en opgewekt, en ook altijd in voor iets 

nieuws. Hij is altijd even vrolijk en geïnteresseerd in zijn menspartner en wil 

graag voor en met hem werken. Deze spontaniteit en vrolijkheid uit zich 

echter ook tijdens het werk. Uit pure speelsheid kan hij bokken of er even 

vandoor gaan. Uit schrik kan de ruiter daar te sterk op reageren, waardoor het 

paard zich beledigd kan gaan gedragen. Hierdoor kan het lijken dat er niet 

veel meer met hem te beginnen valt. Het paard snapt namelijk niet dat zijn 

uitbundigheid niet altijd van pas komt, en dan dus ook geen weerklank vindt.  

 

Wild Oat helpt dit dier serieuzer te worden en de spontaniteit en impulsiviteit 

wat in te dammen. Hierdoor zal hij zich ook beter kunnen concentreren en 

langer bezig kunnen zijn met een bepaalde oefening, zonder dat hij zich snel 

verveelt. Door deze bloesemremedie krijgen paard en mens het 

gemakkelijker opnieuw te beginnen na alle gekkigheid en onbegrip.  

De mens kan dit ondersteunen met de volgende stenen. Jade kan helpen 

losser te worden en wat meer in de spontaniteit mee te gaan, Rodochrosiet 

helpt blijer te worden en een nieuwe en frisse kijk op de wereld te 

ontwikkelen en Agaat helpt  minder serieus te zijn en met meer 

zelfvertrouwen onverwachte paden in te durven slaan. 

 

 

Mens  
 

Deze bloesemremedie helpt de mens kiezen welke richting er genomen moet 

worden. Twijfel en onvermogen zich te binden nemen af en er ontstaat meer 

werkelijke en blijvende interesse in de ander.  

Het paard kan dit ondersteunen met Bergkristal voor meer helderheid en 

onafhankelijkheid. Oranje Calciet geeft tevredenheid in het zelfbewustzijn 

waardoor de daadkracht en concentratie groter worden, en Aragoniet maakt 

het contact met mens, mededier en de aarde, soepeler en meer open en 

gelukkig. 
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