
 

 

  Colofon 
 
Dit E-zine Mansolein 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. 
 

             Inhoud 

van deze aflevering 
 
     2. Afscheid van Frank 
 3-5. Paard van de maand  
 6-7. Een paard kopen bij                        
                Mansolein 
 8-10. KWPN hengst Bodinus 
     11. Advertentie 
     12. Te koop i.v.m. inkrimping 
     13-14. Nieuws pagina 
     15-16. Advertentie 
     17-18 Bloesem en steen 

 
 

 

mailto:info@mansolein.com
http://www.mansolein.com/


  

frank polling 
08-11-1949     05-12-2010 
den haag         luxeuil frankrijk 

‘Een van de eilanden werd helder en 
kleurrijk en kwam dichter en 
dichterbij. Hij kon de mensen zien in 
de straten en op de velden en op het 
strand, hij zag hun handen en 
opgeheven gezichten. Hij zag de rust 
in hun bewegingen, de stemmen kon 
hij bijna horen, alles trilde van een 
zachte klank. Alle mensen leken in 
hun bewegingen verstild en keken hem 
afwachtend aan. Het lichtgeluid werd 
helder en tastbaar en doorstraalde het 
hart van Albertus. Hij had een 
stralend hart. Het werd doorzichtig 
als een nevel, het geluid omvlekte zijn 
ziel. Het was met dunne draadjes 
aan hem verbonden, maar die lieten 
los en losten op, een voor een, met de 
laatste slagen van zijn hart.’ 
 
Uit ‘Albertus Schieman’, 2007 

In  aflevering 9 van november 2010 

berichtten wij, dat Frank niet meer in staat 

was het E-zine vorm te geven. Onze trouwe 

lezers en vrienden van Haras Mansolein-

France, waren al lange tijd op de hoogte van 

de ernstige ziekte waaraan Frank sinds 2008 

leed. Tot ons grote verdriet, maar ook 

gelukkig dat zijn lijden voorbij is, geven wij 

hierbij kennis van het overlijden van Frank 

op zondag 5 december j.l. 

Woorden schieten tekort om  uitdrukking te 

geven aan ons aller gemis, en voor hen, die 

dat niet nog niet wisten, kunnen via Frank 

zijn eigen site www.vrijheidenkracht.nl  

alsnog kennismaken  met hem en zijn  alom 

gewaardeerde gedachtegoed. 

Lieve Frank, onze inspirator en door zeer 

velen geliefd, we kunnen je nooit vergeten 

want je leeft voort in onze harten. 

 

http://www.vrijheidenkracht.nl/


s 

We zijn verdrietig Frank te moeten missen, 
maar we zijn blij dat hij nu daar is, waar 
zijn ziel de zekerheid al van kende.  
 

 
Fontaine lès Luxeuil 

Renée L. van Dam 
Siko Engels 
Larisse, Ben en Elinne Stark 
 
Zuidwolde 

Jordi Polling, Jessica Ploeg en Justin Polling 
Meppel 

Martijn Polling en Karin Hoogstra 
Amsterdam 

David D. Jessurun 
 
Lelystad 

Joos van der Sijde - Den Uyl 
Haarlem 

Helen den Uyl 
 
De crematie zal in kleine kring plaatsvinden op 
09-12-2010 om 08.15 uur te Epinal- 
Frankrijk. Aansluitend daarop ben je welkom 
voor een samenzijn op de boerderij:  
14 Route du Hays, Fontaine lès Luxeuil. 
http://www.youtube.com/watch?v=QtFPdBUl7XQ 

http://www.youtube.com/watch?v=QtFPdBUl7XQ


 
Deze maand is Mevonia 
paard van de maand. 
De zwarte Mevonia is 
een eigenzinnige, 
kleine dressuurmerrie.  
 

 
Ze kwam is 2003 in ons 
bezit. Ze werd te koop 
aangeboden als 
fokmerrie vanwege een 
hardnekkige 
peesblessure die ze had 
opgelopen tijdens een 
ongeluk in de 
stapmolen. Toen we 
haar gingen bezichtigen 
viel ik meteen op haar 
manier van bewegen. 
Ze had veel swung en 
een elegante 
beenzetting. Ook al kon 
haar 
achterbeengebruik 
misschien een iets 
sterker( niet verbazend 
gezien het feit dat ze al 
een jaar op stal stond),  
maar ze had een goede 
manier van bewegen 
door haar hele lijf heen. 

Na enig overleg 
besloten we haar aan 
te kopen, en zo werd 
Mevonia onze eerste 
dressuur fokmerrie. We 
namen haar mee naar 
onze stal op Texel, 

waar ze elke dag de 
wei in ging. Als we 
haar ’s morgens 
loslieten ging ze er 
als een speer 
vandoor in die 
prachtige, vloeiende 

en elegante draf van 
haar. Ze liet graag zien 
waar haar potentie 
lag. 
 

Wat kon die 
merrie magnifiek 
draven!!  
 
We waren heel 
enthousiast en konden 
haast niet wachten op 
haar eerste 
nakomeling, maar daar 
zouden we nog even op 
moeten wachten.  
In februari 2004 
verhuisde ze mee naar 
onze net aangekochte 
boerderij in Frankrijk. 
In het voorjaar van 
2004 werd ze voor het 

eerst ingezet voor de 
fokkerij. Na de eerste  
 
poging met diepvries 
sperma werd ze niet 
drachtig. De tweede 
keer wel! In 2005 beviel 
ze van een zeer chique 
hengstveulen van Royal 
Dance, Adonis 
Mansolein genaamd.  

 
De hengst zou later op 
2 jarige leeftijd 
verkocht worden naar 
Nederland. Helaas 
kwam hij niet in de 
sport omdat hij  door 
koliek overleed op 5 
jarige leeftijd. 
 
Maar Mevonia kreeg 
meer nakomelingen. In 
2007 werd de Leonardo 
Da Vinci hengst 
Leander Mansolein 
geboren. 
 



 Een droom van een 
veulen met 
fantastische gangen en 
een bloedmooi 
exterieur. En niet te 
vergeten, een heerlijk 
karakter! Hij is in 2010 
verkocht naar een 
talentvolle Belgische 
dressuurruiter die hem 
gaat opleiden voor het 
grote werk. 

 
Na Leander volgde er 
nog twee hengsten van 
Leonardo Da Vinci, 
Evander Mansolein 
geboren in 2009. 
 

En Fedor Mansolein 
geboren in 2010. 

 
Mevonia haar nafok is 
heel constant, allemaal 
donkere hengsten, 
langgelijnd, 
bloedmooi, super 
lopen en allemaal met 
een tikje eigenzinnig 
karakter net als hun 
moeder. Het zijn 
eigenheimers die 
willen dat de mens 

zich bewijst voordat ze 
zich voor 100 % voor je 
willen inzetten. Als het 
vertrouwen eenmaal 
gewonnen is gaan ze 
voor je door het vuur. 
Het zijn stuk voor stuk 
paarden die er voor 
gaan en de mentaliteit 
en mogelijkheden 
hebben om uit te 
groeien tot toppers.  
 
Mevonia zelf heeft ook 
zo’n sterk karakter. Ze 
staat meestal wat 
buiten de kudde, is op 
zichzelf en kijkt de kat 

uit de boom. Maar aan 
de andere kant is ze 

ook heel verlegen en 
aanhankelijk en 
geniet te vooral van 
het gepoetst 
worden, zo fijn vindt 
ze het dat ze 
helemaal tegen je 
aan komt leunen en 
als je dan de borstel 

weghaalt, valt ze bijna 
om.. 
 
Superslim is ze ook, zo 
weet ze precies als ze 
drachtig is en het loopt 
tegen de bevalling aan 
dat we haar via de 
camera bekijken. Ze 
gaat dan op een plekje 
staan, helemaal strak 
tegen de boxwand, 
zodat we haar net niet 
of niet goed zien. Ook 
al is het aan de camera 
zelf niet te zien, telkens 
weer kijkt ze naar het 
ding als wij s’nachts 
controleren hoe ze 
erbij staat. En ook al 
hebben we maar een 
minuut nodig om 
vanuit huis naar de stal 
te gaan, meestal heeft 
ze het veulen er dan al 
net uit. Hulp heeft ze 
nooit nodig. Ze is een 
bezorgde en zeer 
goede moeder.  



Dat in combinatie met 
de kwaliteiten die ze 
doorgeeft aan haar 
nakomelingen, maakt 
haar zeer speciaal en 
zijn we dan ook heel 
blij met haar. We 
noemen haar niet voor 
niets Michou 
(snoepje)..... 
 
 

Balzflug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                           Mevonia                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balzflug 



 

 

We krijgen veel reacties op de paarden die we te koop aanbieden en een 

veelgestelde vraag  is: Hoe gaat het in zijn werk om een paard te kopen 
bij u in Frankrijk? 

 
Als u een paard bij ons koopt is dat niet ingewikkelder dan in Nederland. De 
eerste mogelijkheid  is  het paard zelf met de trailer bij ons ophalen;  hiervoor 
geen zijn extra documenten nodig. Het enige wat u daarvoor nodig heeft is het 
paspoort van het paard en dat zit uiteraard bij de koop in. 
 
De tweede optie is het paard  te laten vervoeren door  een transportbedrijf. Wij 
hebben vaste contacten daarvoor en het paard kan dan over het algemeen 
binnen een week bij u thuis staan. Het enige wat er geregeld moet worden 
behalve het transport zelf is een gezondheidscertificaat van de dierenarts hier. 
Hij bekijkt het paard grondig om vast te stellen of het paard  in goede 
gezondheid verkeert voor het vervoer. Met dit certificaat op zak kan het paard 
vervoerd worden naar uw stal. De kosten voor het transport met een 
gespecialiseerd bedrijf vallen erg mee. Afhankelijk van de afstand rond de € 
250,= exc. Btw. 
 
Meer dan hier beschreven staat is niet nodig. Natuurlijk kan het paard hier 
door een gespecialiseerde paardenarts gekeurd worden, zowel röntgenologisch 
als klinisch indien u dit wenst. De meeste van onze jonge paarden zijn in 
opdracht van ons zelf al voordat ze te koop worden aangeboden 
röntgenologisch gekeurd, uiteraard mag dat altijd opnieuw gebeuren. Die 
kosten zijn bij goedkeuring echter voor uw eigen rekening,  
 
 



Behalve een uitgebreide beschrijving van  het paard op onze site 
www.mansolein.com met foto’s en video’s, kunt u ons mailen voor meer info. 
Al uw vragen worden nauwgezet en vlot  beantwoord. Indien gewenst maken 
wij meer foto’s en video’s. 
Wilt u één of meerdere van onze paarden komen bezichtigen, dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. Graag wel even bellen voor een afspraak. U kunt 
als onze gîte vrij is,  in overleg hier blijven overnachten. Bij aankoop van het 
paard zijn de kosten hiervan voor onze rekening. 
 
Het is bij ons gewoonte om contact te houden met de nieuwe eigenaar, als 
deze dat ook leuk vindt natuurlijk. Wij blijven de door ons gefokte paarden 
graag volgen en staan  met raad en daad voor u klaar. 
 

 

 

 
  

http://www.mansolein.com/


Bodinus van 
veulen tot 
goedgekeurde 
dekhengst 
 
 
Wij leerden de fokker 
van Bodinus  Lefert 
Wittink  kennen toen 
de moeder van 
Bodinus, Ultra Sina W, 
3 jaar was. Ze  moest 
gedekt en naar de 
keuring.  Ultra siena W 
die sprong thuis 
fantastisch, zo ook op 
de oefenavond in 
Bronneger. Iedereen 
had het over deze 
merrie en zelf waren 
wij ook erg enthousiast 
over de enorme 
springkwaliteite
n die deze 
merrie toonde.  
 
Op de keuring 
zelf ging het `s 
ochtend bij het 
invlechten al 
mis. Ze voelde 
dat er iets aan de hand 
was en werd onrustig 
bij het vlechten. Deze 
had ze ook liever niet in 
en ze gooide mij ( 
Ilonka) een aantal 
keren van de kruk.  

Op de keuring zelf ook 
in Bronneger moet ze 
hebben 
gedacht….tweede 
rondje, dat is de 
barrage…. 
Nou snel was ze en ook 
foutloos maar haar 
stijlpunten waren net 
iets te weinig voor ster. 
Ze was niet te stoppen 
en bleef maar te snel 
rond gaan. Zo blijft de 
keuring een moment 
opname. 
Vier keer is ze drachtig 
geweest.  
In   2005 werd van 
Lancelot een veulen te 
vroeg geboren. 
In 2006 werd van  
Padinus, Bodinus 
geboren. 

 
In 2007 werd van 
Mermus een mooi 
merrie veulen geboren 
 
Eind 2007 hield Lefert 
Wittink op met boeren  

 
en ging hij de boerderij 
verlaten. De paarden 
zouden allemaal 
verkocht worden. 
Omdat Lefert zijn 
vrouw Femmie ernstig 
ziek was en zij dit voor 
hem een hele overgang 
vond. Straks zonder 
paarden en 
waarschijnlijk ook 
zonder haar, werd 
besloten Ultra Sina 
voor de helft aan ons te 
verkopen.  
 
Zo kon Lefert bij ons 

genieten van zijn 
merrie en wij waren 
vreselijk blij deze 
geweldige merrie te 
kunnen kopen. We 
zouden haar nog 1 
veulen laten krijgen 
en dan had ze de 
mooie leeftijd om in 
de sport uit te 

brengen. 
 
Helaas  in 2008 ging het 
mis, tijdens de 
geboorte van haar 4e 
veulen die een 
voorbeen door de 



baarmoeder stak is ze 
overleden.  
Dat was gelukkig nog 
maar in het achterhuis, 
niet zo heel veel later is 
Femmie de vrouw van 
Lefert overleden.  
 
Maar terug naar 
2006, Bodinus werd 
in juni geboren hij 
was gitzwart en we 
hebben hem gelijk 
gekocht. We wisten 
hoe goed de moeder 
was en vader 
Padinus had na een 
dekseizoen bij ons op 
stal te hebben gestaan, 
een geweldige indruk 
achtergelaten. Een 
bloedmooie hengst die 
zeer voorzichtig over 
het hout ging en met 
een geweldig karakter. 
 

Vanaf het begin 
hadden we veel 
geloof in Bodinus. 
Riekus zei altijd, 
die heeft alles 
om een KWPN 
goedgekeurde 
hengst te gaan 
worden.  
 
 
 

Bodinus groeide goed 
op, was gezond, 
doorliep de keuring en 
verrichting en werd in 
november 2009 kwpn 
goedgekeurd. 
 

 
 
 Voor ons en fokker 
Lefert Wittink een zeer 
emotioneel moment! 
Samen met Lefert 
Wittink en mede 
eigenaren de Fam Keun 
genieten we nu van 
Bodinus in de sport met 
amazone Hester 
Klompmaker. 
 
 

We hebben hoge 
verwachtingen 
van Bodinus. 
 
Onder het zadel van 
Hester heeft al een 

aantal 
parcoursen 
gesprongen en 
laten zien dat 
hij over zeer 
veel 
springkwaliteit 
beschikt. 
Bodinus heeft  
100 merries 

gedekt dit jaar en we 
kijken reikhalzend uit 
naar de eerste 
veulentjes. 
Verder is het natuurlijk 
allemaal afwachten 
met een jonge hengst 
hoe hij zich verder gaat 
ontwikkelen.  

Wij zijn in ieder 
geval 
enthousiast!  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bodinus tijdens de hengstencompetitie in 

Hengelo ,eerste ronde foutloos met 1 

strafpunt wegens tijd, tweede 

ronde ook foutloos 9
e

 plaats. 

 



 
Te koop aangeboden veelzijdig rijpaard/ fokmerrie. Wishfull Thinking is 
een grote, lieve merrie die qua bouw klassiek aandoet. Ze is royaal gebouwd 
en heeft een imposante halspartij.  
In de omgang een is zij ontspannen, betrouwbaar en meewerkend. Ze is in 
2007 zadelmak gemaakt en het beleren ging snel en makkelijk, direct goed 
aan de hulpen en makkelijk te rijden.  
 

De vijfde keer dat ik erop zat ging ze al mee naar buiten, het 
bos in.  
 
Meteen voorop, makkelijk en braaf te rijden en gretig, nergens bang voor.  
Onder het zadel is ze fanatiek.  
Ze werkt heel graag en zet haar beste beentje voor. Haar stap is ruim, de 
draf is zeer ruim. Ze kan makkelijk terugkomen en weer naar voren 
wegrijden.  
Haar gangen zijn iets vlakker waardoor ze zeer comfortabel zit. Ook haar 
galop is heerlijk. Ruim, goed doorgesprongen en goed te verkorten en 
verruimen. 
Na het beleren in 2007 is ze door omstandigheden niet meer onder het 
zadel geweest. Ze zal moeten worden opgepakt, maar gezien het gemak 
waarmee ze te beleren was, zal dat niet veel tijd hoeven kosten. 
Wishfull Thinking stamt af van de Dressuur Trakhner hengst Obeslik, die dit 
jaar de wereldkampioen van Verder bracht. De moeder van Wishfull 
Thinking is Gerine. Zij liep succesvol in het ZZ springen en M-dressuur. Uit 
de merrielijn komen vele goed presterende wedstrijdpaarden. 
Ondanks dat deze kleine stam nog geen merrielijn- nummer heeft gekregen, 
is het een goed presterende veelzijdige lijn. 
Dat is precies wat Wishfull Thinking zo interessant maakt voor zowel de 
dressuur- als de fokkerij én voor de sport. 
 

  



Paarden te koop  in 
verband met 
inkrimping bedrijf. 
 
Wegens omstandigheden 
zijn we genoodzaakt ons 
beleid te herzien wat 
betreft de bedrijfsvoering 
van Stal Mansolein. We 
hebben met de familie 
besloten ons 
paardenbestand flink in te 
krimpen omdat het werk  
te veel is geworden.  
Daarom doen we met pijn 
in het hart afstand van 
diverse veelbelovende 
jonge 
sportpaarden waaronder: 
 
Bashira Mansolein 

 
Cerise Mansolein 

 
Hera Mansolein 

Larimar Mansolein 
 

 
Delios 
 
 

 
Ook ons fokmerriebestand 
zal inkrimpen waardoor we 
zowel voor de zeer goed 
fokkende volbloedmerrie  
I’ll Take Romance als voor 
de veelzijdig gefokte merrie 
Wishfull Thinking een 
nieuwe eigenaar zoeken. 
 
I’ll Take Romance 

 
 

 

Wishfull Thinking 

 
 
Door het overlijden van de 
eigenaar van de merrie 
Safira, zijn wij genoodzaakt 
ook deze merrie te 
verkopen. Ze voert een 
zeer bijzonder en 
interessante bloedlijn en 
zal voor de fokkerij heel 
geschikt zijn.  

 
Ook voor de pony’s zoeken 
wij  nieuwe eigenaren. 
 
Lothar Mansolein 

 

Omdat dit op korte termijn 
moet gebeuren zijn we 
bereid ze voor interessante 
prijzen te verkopen. Dus 
zoekt u nog een jong 
talentvol paard, een goede 
fokmerrie of een 
toekomstige sportpony?? 
Sla uw slag en neem 
contact met ons op! 



 

GRATIS ADVERTEREN BIJ 

MANSOLEIN! 
 

Wij bieden u een gratis advertentie mogelijkheid aan in ons E-
magazine. 
 
Maandelijks sturen wij gratis en vrijblijvend ons Email Magazine rond 
met nieuwtjes en informatie over onze stoeterij Haras Mansolein-
France. 
Behalve vragen en verhalen van lezers vindt u hierin ook rijtips, 
artikelen over actuele onderwerpen en foto's van onze paarden.  
Daarbij is er plaats voor advertenties, vraag en aanbod voor alles wat 
in de paardenwereld omgaat. 
 
Wegens het succes van ons E- magazine, willen we dit met nieuwe 
afleveringen graag uitbreiden. Daarom bieden wij u langs deze weg 
onze diensten aan, in de vorm van advertentie ruimte om bijv. uw 
dekhengsten aan te bieden en/óf paarden die u te koop heeft of juist 
te koop vraagt. 
 
Deze dienst is voor u gratis. Het enige wat wij van u vragen is om het 
E-magazine aan al uw kenissen en relaties door te sturen. Op deze 
manier kunnen wij samen met u een zeer groot publiek bereiken.  
Op dit moment komt het E-magazine alleen in het Nederlands uit, 
maar er zijn plannen om een Engels-talige versie te maken. 
 
Mocht u open staan voor dit idee, en met ons willen samenwerken, 
dan horen wij dit graag spoedig.  Wilt u een proefexemplaar 
ontvangen dan kunt u die per mail aanvragen of u kunt zich 
inschrijven via onze website. We kijken uit naar uw reactie! 
 

http://www.mansolein.com/modules/news/article.php?storyid=1688
http://www.mansolein.com/modules/news/article.php?storyid=1688


 
“Nieuwe Kijk op Paarden “ binnenkort 
opnieuw verkrijgbaar in de boekwinkels! 
 
 
Wegens het overlijden van de uitgever van onze boeken zijn deze al maanden 
uitverkocht. 
De titels zijn beperkt nog wel verkrijgbaar via onze site www.mansolein.com. 
Gelukkig hebben wij een nieuwe, enthousiaste uitgever gevonden die de 
boeken gaat uitgeven en promoten, sommige in aangepaste en vernieuwde 
versie. 
Het boek een Nieuwe Kijk op Paarden is geschreven door Frank Polling en 
Larisse Engels, de rechten voor dit boek zijn verkocht aan Renée van Dam. In 
samenwerking met Larisse en de nieuwe uitgever zal Renée er op toe zien dat 
het boek een nieuwe vormgeving zal krijgen en opnieuw een kans krijgt 
mensen en hun paard(en) te helpen. 
We kijken uit naar de herziene uitgave en zullen u natuurlijk op de hoogte 
houden. 
 
De werking van de bloesem- en edelsteentherapie volgens onze gedeponeerde 
Mansolein Methode bewijst steeds weer  uitstekend te helpen.  
Zo is één van de huidige paarden van Edward Gal behandeld geweest met onze 
bloesem- en edelsteentherapie.  Hierdoor zijn de problemen die het paard en 
ook zijn berijders hadden, binnen een paar dagen opgelost , waardoor hij nu 
volop de mogelijkheid heeft zijn potentie te benutten in de dressuursport op 
hoog niveau. 
Dit is 1 van de inmiddels vele succesverhalen ! 
 
We kijken uit naar de herziene uitgave en zullen u natuurlijk op de hoogte 
houden, zowel via onze site www.mansolein.com als via de maandelijkse 
uitgave van het Mansolein E-Magazine. 
 
 
 

http://www.mansolein.com/
http://www.mansolein.com/


De NRPS merrie Safira 
 ( stamboeknaam Lys 
Gruizing Muthka K ) 
stamt af van de NRPS 
hengst Lysander maal 
Nadejni ox maal Namek 
ox.  
 
Safira beschikt over 
ruime gangen die 
gekenmerkt 
worden door 
veel 
schoudervrijheid 
en een goed 
krachtig 
achterbeen. Ze is 
onbeleerd en 
heeft geen 
makkelijk 
karakter. Ze is 
lief in de omgang en 
braaf, maar heeft een 
moeilijk verleden. Ze 
zou wel beleerd 
kunnen worden, is 
bekend met longe en 
singel, maar er moet 
tijd en rust aan besteed 
worden. Voor de 
fokkerij zeer 
interessant gezien haar 
unieke en bewezen 
afstamming. 
 
 

Haar vader Lysander 
stamt af van de 
wereldbekende 
Belgische hengst Lys de 
Darmen die een aantal 
internationaal 
springende 
nakomelingen achter  
 

 
 
zijn naam heeft staan, 
waaronder Lys de 
Laine, Falkland, Flys en 
Hagar. Ook VDL- groep 
Medusa behoort tot 
zijn nakomelingen. 
Daarnaast staan in 
totaal elf goedgekeurde 
zonen geregistreerd, en 
drie dochters die één of 
meer goedgekeurde 
zonen hebben 
voortgebracht. Onder 
die zonen behalve 

Lysander ook diens 
volle broer, de NRPS 
goedgekeurde Lysco, 
die als 6- jarige naar 
Finland ging en 
internationaal heeft 
gesprongen onder 
Hendrik Lanner, en zijn 
halfbroer Lys Rouge, 

die in 
Nederland 
ter dekking 
staat. 
 
De moeder 
van Safira 
is de 
Arabische 
merrie 
Azimuthka 
ox een 

dochter van Nadejni ox 
maal Nemek ox maal 
Elfur ox. Uit deze 
bloedlijnen komen 
onder andere de zeer 
bekende ( in Nederland 
gestalde ) 
goedgekeurde 
hengsten Dosator ox, 
Gomel ox, Heroy ox, 
Juravel ox, Krimh ox, 
Scapino ox en Sjapoer 
ox.  
 



Die allen hun sporen 
verdienden zowel in de 
sport als in de fokkerij. 
De nakomelingen van 
deze hengsten 
presteren allen 
uitzonderlijk in zowel 
de dressuur, springen, 
military en endurance. 
 
De vader van 
Azimuthka ox, de 
arabische hengst 
Nadejni ox ( geb. in 
1977 ) was zelf twee 
keer Nederlands 
Nationaal kampioen. Er 
stammen meerdere 
goede Arabische 
renpaarden van hem af 
waaronder Pamir ox. 
Ook heeft hij diverse 
goed presterende 
endurance- paarden 
gebracht zowel in de 
klasse van 120 als van 
160 km. Zelf stamt hij 
via de gerespecteerde 
Nabeg ox af van de 
beroemde Russisch 
gefokte lijn van Arax ox 
( Leading Russian Sire 
1959 - 1969, een 
legende ! ) uit 
hengstenlijn Bairactar 
OA. Nabeg ox bracht 
onder andere de 
invloedrijke 
goedgekeurde zonen 
Menes, Neman, 

Nariadni, Ptersk, 
Princip, Prononce, 
Peleng en Tallin, die op 
hun beurt weer 
uitzonderlijke 
prestaties leverde in de 
rennen en met hun 
nafok. 
 
De vader van de 
moeder van Azimuthka 
ox is de hengst Namek 
ox ( geb. in 1964 ) die 
ook uit de hengstenlijn 
van Bairactar OA komt. 
Namek ox heeft zowel 
in 1966 als in 1967 
records gelopen op 
rennen 2/19 ( 4-6-3-1-
5- ). Hij dekte bij 
Zimovniki Stud en werd 
in 1979 geëxporteerd 
naar de USA. Vele 
internationale 
endurance- en 
renpaarden 
stammen direct of 
indirect van deze 
hengstenlijn af 
alsmede 
goedgekeude 
hengsten en zeer 
goede fokmerries. 
Elfur ox ( geb. 1966 
), de vader van de 
moeder van de 
moeder, was zeer 
succesvol in de rennen 
en in de fokkerij. Hij 
won de Polisch Durby 

in 1970 en is de vader 
van twee Russische 
Durby winnaars. 
Paarden uit deze lijn 
wisten record na record 
te breken op alle 
wedstrijden/ rennen 
waar ze gestart 
werden. 
Een van de meest 
invloedrijke stammen 
uit de geschiedenis ! 
 
De afstamming van 
Safira van zowel 
vaders- als moederzijde 
bestaat uit 
buitengewoon 
invloedrijke stammen 
die vele records en 
uitzonderlijke 
prestaties wisten te 
leveren. 



 

Carneool  

 
 

Carneool is een van de vele Agaatsoorten en daarmee ook een variëteit van de grote 

kwartsfamilie. De naam betekent ‘vleeskleurig’ en die kleur, veroorzaakt door een 

ijzervermenging, kan variëren van gelig bruin tot diep roestrood. Maar wat ook kan: 

de naam komt van het Latijnse Corneolus, wat ‘kers’ betekent. Vroeger was dit één 

van de kostbaarste edelstenen en wordt al duizenden jaren graag gebruikt. 

Tegenwoordig wordt deze steen vrij veel in Zuid Afrika en Brazilië gevonden. 

 

 

 
Paard 
 

Een paard dat maar door gaat, dampend en briesend, en haast blind is voor zijn 

omgeving kan zijn krachten beter doseren met behulp van de Carneool. Deze steen 

illustreert hoe tegengesteld de werking kan zijn bij mens en paard. Het paard dat 

zijn energie niet doseren kan en bij wie de bewegingsdrift er haast met hem vandoor 

lijkt te gaan, vindt met deze steen rust en aandacht voor zijn omgeving. Dit type 

paard heeft verhoudingsgewijs (schijnbaar) iele benen en een relatief klein hoofd.  

Zijn zware romp is een en al longen en hart, een en al ritme en beweging. Carneool 

brengt rust in deze beweegdrang waardoor de aandacht op de mens gericht kan 

worden. Spel krijgt een kans en in de relatie met de kudde ontstaat nieuwsgierigheid 

en speelsheid. Carneool helpt het dier sociaal en meevoelend te worden.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Centaur (Duizendguldenkruid), Cerato 

(Loodkruid), Chicory (Cichorei) en Water Violet (Water Violier). 

Deze bloesems helpen een beter zelfinzicht te ontwikkelen. De natuurlijke en 

persoonlijke aard wordt meer zichtbaar. Daardoor ontstaat duidelijker zicht op de 

eigen mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. 

 

 

 
Mens 
 

Carneool helpt de mens met het ontwikkelen van moed, energie, kracht en 

doorzettingsvermogen. Op basis van zelfvertrouwen (het algemene werkingsgebied 

van alle Agaten) krijgt het wilsgebied meer uitdrukking. Krachten worden minder 

versnipperd en raken minder verloren in koppigheid en argwaan. Carneool helpt het 

bloed regelmatiger te stromen en bevordert de zuurstofopname. De wereld krijgt 

meer kleur en diepte, de stemming wordt ernstiger en minder onderhevig aan 

driften. Door de Carneool kan het ‘zoete en zachte’ toegelaten worden, waardoor  

een vernieuwende levensvreugde tot ontwikkeling kan komen. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Oak (Eik), Red Chestnut (Rode Kastanje), Vine 

(Wijnstok) en Wild Oat (Ruwe Dravik). Deze bloesems helpen om van het voetstuk 

af te komen. De behoefte aan aandacht neemt sterk af. Hierdoor wordt contact 

maken makkelijker en samenwerken aangenamer. Er komt rust en ontspanning in 

de combinatie mens en paard. 

 

 

 



 

Crab Apple/Appel  
 

 

De Appel is een tot tien meter hoge boom, waarvan de horizontale takuiteinden 

scherpe dorens hebben (in het wild, de tamme hebben dat niet), met toegespitste 

gezaagde bladeren. De vrucht in het wild is klein, scherpzuur, tot flauw van smaak. 

Bloeit in mei met witte, witroze bloemen in trossen.  

 

 

 
Paard  
 

Het Crab Apple-paard heeft een overdreven behoefte aan regelmaat en een hekel 

aan vies worden. Het hoofd wordt fier hoog gehouden en dit harmonieus gebouwde 

dier straalt schoonheid uit. Het zal bij voorkeur op de zelfde plek mesten en modder 

willen vermijden.  

 

In de kudde heeft het paard een vaste plek. De relaties verlopen soepel en met 

regelmaat. Het is voor de andere paarden een veilig en betrouwbaar dier. Vaak is het 

paard betrokken bij spelletjes, schijngevechten, draverijen en dergelijke. Alleen 

modder en viezigheid zal hij vermijden.  

Dat schoon willen blijven uit zich ook in de stal, het is dan ook een paard dat 

eenvoudig te verzorgen is. Het is bovenal een dier dat gehecht is aan regelmaat en 

een voorspelbare dagindeling. 

 

Die drang tot regelmaat is meteen ook het grote probleem bij dit dier. Alles wat 

anders is, wat afwijkt van het gangbare, veroorzaakt stress en verzet. Wedstrijden 

bv. zijn voor dit paard een grote bron van onrust en spanning. Het anders zo 

vriendelijke en meegaande dier kan dan reageren met ongecontroleerde en 

gevaarlijke acties. Modder en regenplassen zullen, als het even kan, ontweken 

worden. 

 

De Crab Apple bloesemremedie kan helpen het gevoel van veiligheid sterker te 

maken en dat het dier zich niet meer hoeft vast te klampen aan een strikte volgorde 

en regelmaat. Er wordt minder drama gemaakt van plotselinge gebeurtenissen; die 

worden nu, weliswaar argwanend, wél geaccepteerd. Er komt rust: het paard wordt 

veel voorspelbaarder en het reageert minder gespannen. 

 

 

 
Mens  
 

De Crab Apple remedie is een echte schoonmaker voor het lichaam en de geest. Een 

negatief zelfbeeld kan omgekeerd worden en obsessieve regelmaat kan worden 

losgelaten. Hierdoor kan spontaniteit en rust ontstaan in het dagelijkse leven.       

Het paard kan dit met behulp van Oranje Calciet ondersteunen; dat helpt meer naar 

het eigen centrum te gaan. Sardonyx helpt al spiegelend zelfvertrouwen te 

ontwikkelen en Lapis Lazuli maakt de vriendschap dieper en harmonieuzer op basis 

van rust en invoelingsvermogen. 
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