
 

 

  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. 
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Paard van deze 
maand is: Lothar 
Mansolein 
 

Deze maand dus geen paard maar 
een pony die we graag aan jullie 
willen voorstellen.  
 
Lothar Mansolein,  een zoon van de 
witte merrie Nina en onze 
gestippelde Savoy,  is een 
 sneeuwwitte Appaloosa , een echt 
sprookjespaard. Als je een hoorn op 
zijn voorhoofd zou zetten, was hij 
een heuse eenhoorn, met zijn mooie 
lange witte staart en manen. 
 
Lothar werd geboren in 2007,  een 
eyecatcher met gitzwarte vreemde 
tekeningen op zijn benen, borst en 
schouders. Daarbij had  hij  zwarte en 
grijze kringen om zijn ogen en oren. 
Hij was het meest bijzonder 
gekleurde veulen wat we ooit gezien 
hadden. Eerlijk gezegd zag het er een 
beetje zot uit, je hebt wel geiten die 
zo gekleurd 
zijn…sorry Lothar, 
maar een geit was 
je echt niet hoor.  

Jammer genoeg bleven de bijzondere 
kleuren niet. Na een maand of twee 
werd hij lichter en lichter en toen hij 
eenmaal afgespeend werd was hij 
helemaal wit. Nog steeds een 
primeur want we hadden nog niet 
eerder een wit veulen gehad. 

 
Lothar had vanaf het begin een iets 
terughoudend karakter, een beetje 
de kat uit de boom kijken, maar wel 
ontzettend lief. Hij komt graag naar 
je toe om te knuffelen en snuffelt 
altijd  even aan je gezicht, als je hem 
dat laat doen heb je zelfs kans op een 
likje over je snuit. 
 
Lothar groeide voorspoedig op en is 
nu een mooie grote D maat 
geworden. 
Hij is nu nieuwsgierig  en toegankelijk 
en we kwamen er achter dat hij gek 
is op kinderen. Hij is ontzettend 
voorzichtig met ze en zoekt het 
contact ook echt op. Toch bijzonder 
voor een jonge pony die nog niet 
eerder echt contact had gehad met 
kinderen. Dat fijne karakter kwamen 
we ook weer tegen toen ik hem voor 
het eerst ging longeren van de 
zomer. Hij pakte het heel makkelijk 
op alsof hij al die jaren niet anders 



had gedaan. Ook de singel om was 
geen enkel probleem, zo braaf, zo 
makkelijk, dat is bijzonder. Ook aan 
de longe toonde hij mooie gangen. 
Met veel tritt in de benen en 
souplesse en een prachtig stille rug. 
Helaas heb ik niet met hem kunnen 
doorwerken. 
Hij zal een fantastische sportpony 
worden. Het verbaast me dan ook dat 
we hem nog niet hebben 
verkocht.(hoewel Renée daar wel blij 
om is, want die is verliefd op hem..) 
Ik denk dat het te maken heeft met 
o.a. zijn witte kleur, maar wat men 
niet weet is dat hij van zichzelf een 
schone pony is die niet graag vies wil 
worden en zo is hij zelfs in de vieze 
natte winter nog altijd heel schoon. 
Lothar heeft  een volle zus, Sisha 
Mansolein of beter bekend bij ons als 
Spookje. Zij is een jaartje ouder en 
loopt inmiddels succesvol in de sport 
in Nederland! 
 
Wat mij trouwens is opgevallen is dat 
veel van de kinderen uit mijn tijd heel 
succesvol waren in de wedstrijden en 
dat dat allemaal met witte pony’s 
was. Toeval of niet?  
Lothar Mansolein is in elk geval een 
toppertje en een vriend voor het 
leven; hij verdient de beste plek die 
er te vinden is en zal iemand of 
iemands kind(eren) heel gelukkig 
kunnen maken!  

 
 
 
 

 
 
 
 

Vlak voor het uitkomen van deze uitgave is 
Lothar verkocht. Zie het bericht verderop in 
dit E- magazine. 



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


 

Een nieuwe ontwikkeling is dat  Larisse deze lente begint met het geven van 

dressuurinstructie in Frankrijk. 

Lange tijd werd er gezocht naar een oplossing voor het probleem met de niet 

door Frankrijk erkende, Nederlandse en Amerikaanse diploma’s van Larisse 

waardoor les geven hier niet mogelijk was. Daar is nu een oplossing voor 

gekomen en  kan er gestart worden met lesgeven. 

Inmiddels is gebleken dat er een grote behoefte is in onze regio aan 

professionele dressuurinstructie.  

Een lastig  punt is de franse taal, want er zijn meer dan  80 gespecialiseerde 

termen nodig  en dus wordt het blokken! 

 Maar Larisse heeft er zin in en kan haast niet wachten tot ze de eerste klanten 

kan gaan helpen. Haar kennende, zal ze met hart en ziel haar kennis en 

enthousiasme voor het paard en het dressuurrijden  even goed kunnen 

overbrengen op haar toekomstige franse leerlingen, als zij al jaren doet met 

haar Nederlandse rijders! 

 



 

 

Sinds kort is Stal Mansolein zich  gaan richten op de Franse 

paardenmarkt. Een stap die we niet eerder zo actief als nu 

hebben genomen. En dat brengt interessante contacten en 

nieuwe ontwikkelingen met zich mee, zoals de verkoop van Fleury Mansolein. 

Hier volgt het bericht dat we eerder al als Mansolein Nieuws plaatsten: 

Fleury Mansolein is verkocht naar Frankrijk. Het mooie merrieveulen van Phin 

Phin, uit de door ons gefokte Selle Francaise merrie Riannin Mansolein, is 

vandaag op weg naar haar nieuwe stal. Ze heeft een lange reis voor de boeg 

want ze gaat helemaal naar Bretagne aan de westkust van Frankrijk. Ze is 

verkocht aan de familie Sauquet. Ze hebben nog een nakomeling van Phin Phin. 

Deze nu 6 jarige merrie was op 4 jarige leeftijd knap 6de op de Franse 

kampioenschappen van Fontainebleau gereden door dochter Julie. Ze waren al 

langere tijd opzoek naar een goede Phin Phin nakomeling , maar dit bloed is 

niet te vinden in Frankrijk. Uiteindelijk kwamen ze via Google op onze site 

terecht, en vonden daar tot hun grote vreugde ons merrieveulen Fleury 

Mansolein. 

 

Ze werden opslag verliefd op het veulen en de koop kwam dan ook snel rond. 

Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken konden ze 

haar niet direct ophalen. Maar 11 januari was het dan zover. Na een  hele dag 

gereisd te hebben kwamen ze op Fleury Mansolein ophalen. 

 



Ze hadden haar nog niet in het echt gezien en haar gekocht op de foto’s en 

video’s die we van haar hadden, maar ze waren meteen onder de indruk van 

deze schitterend gelijnde chique jonge merrie. Gelukkig liet Fleury zich 

makkelijk laden, en ze werd vrolijk nagehinniked door haar veulenvriendjes in 

de grote loopstal die haar ongetwijfeld zullen missen, vooral haar maatje 

Atlantis Z. Maar wie weet gaat dit hengstveulen binnenkort ook de grote 

wereld in.  

 

Wij zullen Fleury ook missen, een veelbelovend veulen met een hoog 

knuffelgehalte, maar hebben alle vertrouwen in haar nieuwe eigenaren dat ze 

de beste kansen en verzorging krijgt.  

Voor de toekomst is het de bedoeling om haar op 3 jarige leeftijd zadelmak te 

maken en haar vervolgens in de sport uit te brengen. Wie weet zien we haar 

over 3,5 jaar terug op de kampioenschappen van Fontainebleau!  

Fleury heeft de lange reis goed doorstaan. Na ruim 11 uur op de wagen kwam 

ze veilig aan bij haar nieuwe stal. De nieuwe eigenaren zijn enthousiast over 

haar. Ze roemen haar karakter en zijn zeer onder de indruk van haar 

bewegingen. Ze kijken nu al uit naar haar toekomstige carrière onder het zadel! 

 

Hier enkele foto’s van Fleury bij haar nieuwe eigenaar: 

 

 



Maar Fleury is niet de enige die deze maand werd verkocht. 

 

 Ook Lothar Mansolein en Nisha Mansolein zijn verkocht naar Frankrijk. Beide 

ponys zullen eind van deze maand vertrekken naar hun nieuwe eigenaren. 

Men vertelt ons  dat de kwaliteit en het aanbod van onze paarden en ponys 

 uniek is in Frankrijk. Het schijnt  moeilijk te zijn om aan goede paarden te 

komen, die op een eerlijke manier zijn opgevoed, een zeer goede afstamming 

hebben en met zoveel potentie. 

We zijn erg benieuwd hoe beide ponys het gaan doen bij hun nieuwe 

eigenaren. Volgende maand zullen wij je verder op de hoogte brengen over 

hoe het met ze gaat op hun nieuwe plek.  

 



Door tijdgebrek kunnen we in dit janurari nummer geen 

special brengen over de dekhengst van de maand en zijn we 

helaas ook verlaat met het  uitbrengen ervan. Voor wie met 

smart zit te wachten, onze excuses hiervoor.  We doen ons 

best  om het volgende e-magazine voor februari eerder uit 

te brengen.  

 

Wegens nieuwe contacten  komt er een extra bijzondere 

hengstenspecial voor de maand februari. Deze special 

belooft een  zeer exclusieve te worden. Bent u nieuwsgierig 

geworden? Meld u dan nu aan om lid te worden van ons E- 

magazine en u ontvangt deze vanaf volgende maand  in uw 

mailbox. 

                                                                                                                                                        



Evander 

Mansolein, 

 is een luxe, 

koninklijke 

hengst met ras 

en uitstraling. De volle broer van 

Leander Mansolein is alles wat we 

hadden gehoopt. Een grote hengst die 

reeds veel kwaliteit laat zien in zijn 

basisgangen. Opvallend is dat hij nu al 

bergopwaarts gebouwd is en zo ook 

beweegt. Altijd met de schoft omhoog 

en een schitterend front erop. Hij is 

cool, super attent en zeer speels. Een 

belofte voor de toekomst! 

Zijn vader is de in Duitsland 

goedgekeurde hengst Leonardo Da 

Vinci. Een royale goed bewegende 

hengst van de volbloed Lauries 

Crusador xx uit een moeder van 

Davignon I. 

Zijn moeder is de KWPN merrie 

Mevonia die afstamt van de 

overbekende Trakehner hengst 

Balzflug uit een moeder van 

Pretendent maal Matador uit merrielijn 

58 fokfamilie 711. Deze merrielijn 

bracht een opvallend aantal zeer 

goede sportpaarden en goedgekeurde 

hengsten. Zo zijn bijvoorbeeld de 

hengsten Thunderbolt (v. Nassau) en 

Oliver Q (v. Quattro B met Harrie 

Smolders) beide succesvol op het 

hoogste niveau in de springsport. 

Naast succesvolle springpaarden 

bracht deze lijn ook opvallende 

dressuur- en keuringspaarden. 

Evander Mansolein laat veel potentie 

zien in zijn gangen 

en beloofd een heel 

apart dressuurpaard 

te worden. Een 

unieke kans voor u! 

 Mevonia,  

deze wat 

kleine zwarte 

merrie is mooi 

gelijnd en 

toont veel 

adel. 

Opvallend is 

haar mooie 

front en 

halspartij en 

haar 

voorbeengebruik. Ze beweegt met 

veel souplesse en elegantie. In haar 

nakomelingen, die goed aan de maat 

zijn, zien we dat steeds weer terug. 

Mevonia stamt af van de overbekende 

Trakhener hengst Balzflug uit een 

moeder van Pretendent maal Matador 

uit merrielijn 58 fokfamilie 711. Deze 

merrielijn bracht een opvallend aantal 

zeer goede sportpaarden en 

goedgekeurde hengsten.  

Mevonia was M-dressuur geklasseerd, 

maar door een ongeval niet verder in 

de sport uitgebracht. Ze beschikt over 

drie goede basisgangen waarbij de 

gedragenheid en het spectaculaire 

voorbeengebruik opvallen. 

De overgrootmoeder van Mevonia, 

Evonia bracht in combinatie met 

Watteau xx de 2de 

bezichtigingshengst Tadeau.  

 

Mevonia is een betrouwbare goede 

fokmerrie. Haar nakomelingen blinken 

allemaal uit in beweging. Het zijn 

grote langgelijnde dressuurpaarden 

die met veel oprichting kracht en 

souplesse bewegen!  

 

 

 

Te Koop aangeboden: 



Nutteloze   
jonge 
toppaarden? 

 
Een gevoelig onderwerp, bekend bij 
wellicht ook onze mede-fokkers van 
goede wedstrijdpaarden 
Hoe frustrerend is het voor een 
fokker als  je een stal vol hebt staan 
met goede paarden, misschien een 
topper , een subtopper of gewoon 
een heel goed en fijn  wedstrijdpaard 
en toch blijft  hij  staan, soms 
onbeleerd of alleen zadelmak 
gemaakt door omstandigheden.  
De tijd verstrijkt, er kan niet mee 
worden gewerkt of laten zien wat hij 
kan, want er is geen ruiter 
voorhanden die hem rijdt en 
uitbrengt. Je kunt hem dus niet onder 
de aandacht brengen of verkopen. 
Zo blijft een jong paard van wie je 
goede verwachtingen hebt staan 
zonder die verwachtingen waar te 
kunnen maken. Doodzonde! 
 
Dan denk ik:  is dit  een probleem 
omdat ik niet wil of kan verkopen en 
toch blijf fokken? En/ of waarom zijn 
er geen mogelijkheden voor fokkers 
om hun paarden te laten rijden door 
een goede ruiter? Ja, die zijn er wel 
maar daarvoor moet je diep in de 
buidel tasten en die is van de 
gemiddelde  fokker 
meestal bodemloos of zelf helemaal 
niet aanwezig! 

 
Dus,wat dan? Zonde van de 
paarden  en de moeite om 
een goed paard te fokken.  

 
De roep van alle kanten gaat over het 
vinden van goede paarden en er 
wordt  ook volop gezocht, maar dat is 
in het segment van jonge paarden die 
al super gepresteerd hebben  in de 
jonge-paarden competities, meestal 
in eigendom van een welvarend 
persoon of die enkele fokker die wel 
wat te besteden heeft.  
Dan wordt er gezegd dat er te weinig 
goede paarden in Nederland zijn of 
dat alle goede naar het buitenland 
vertrekken. Maar vergeten wordt 
hoeveel van die mogelijk heel goede 
paarden gewoon bij je buurman in de 
tuin staan, zonder dat iemand  het 
weet omdat niemand zo naar 
behoren opleiden kan. 
 
Ik vraag me af waarom alle 
investeringen van de kant van de 
fokker moeten komen. Waarom zijn 
er zo weinig tot geen mogelijkheden 
vanuit de ruiters bijv. 
Stel nu dat er een mogelijkheid zou 
zijn je veelbelovende jonge  paard bij 
een goede ruiter te zetten ( dat  hoeft 
niet gelijk een chique topruiter te zijn 
uit het hoge segment), die onder 
goede afspraken een paard een tijdje 
in opleiding neemt om eens te kijken 
wat het voor mogelijkheden heeft. 
Dan komt er wel wat om de hoek 
kijken, de ruiter moet het paard 
immers bij hem op stal hebben, het 



paard moet gevoerd en verzorgt dit 
kost tijd en dus geld, en ja de ruiter 
moet er ook mee aan het werk dus 
dat kost ook weer tijd en geld. Dus 
moet er betaald worden…… door de 
fokker. 
Begrijpelijk aan de ene kant, iedereen 
heeft kosten en moet ook zijn 
boterham verdienen en daar is ook 
niets op tegen. Maar die fokker dan? 
Die blijft over het algemeen zitten 
met torenhoge kosten en geen tot 
weinig winst. Hooguit een lintje en de 
"eer " als je er in slaagt na jarenlang 
investeren één paard uit je stal te 
zien presteren omdat die door de 
juiste ruiter, met de juiste klik, onder 
de juiste omstandigheden in the 
picture loopt. 
Is dat een eerlijke verdeling? Lijkt me 
niet. Het grote geld gaat naar 
anderen, niet naar de vaak kleine 
fokker met zijn durf, moed en passie, 
 Dan komt die fokker  wel zijdelings in 
de belangstelling, waardoor je je 
andere fokprodukten  makkelijker 
kunt verkopen, maar het kan ook vele 
jaren duren en tot die tijd moet je 
wel kunnen blijven draaien. 
 
Waar kan de oplossing voor dit alles 
liggen? Misschien een 
samenwerkingsverband tussen 
fokker, ruiters/amazones en andere 
belanghebbenden? We bársten van 
de kwaliteit als Nederlandse (en 
Nederlandse in het buitenland 
werkende) fokkers. 
Wij Nederlanders staan niet voor 
niets zo hoog op de wereldlijst van 

superpresterende paarden en hun 
ruiters! 
Passie, durf, nieuwe wegen zoeken, 
dát zijn de sleutelwoorden voor nog 
meer prestatie! Was Totilas ook niet 
een heel gewoon paard, totdat hij 
zijn ruiter vond? De stallen staan vol 
Totilassen en Okidoki's, voor wie 
zoekt, voor wie durft...! 
 

 Dus: wat gaan we met zijn allen 
hier aan doen?! 
 

Olympisch kampioen Hickstead. 
 
Zijn volle broer, Hicktead II kan nog niet 
genieten van de bekendheid die zijn volle broer 
heeft. Maar ja Hickstead zelf was vroeger ook 
niet zo populaire.  
 
 

Voltaire, ook een hengst die niet veel fans had 
toen hij nog jong was.. 



I’ll Take Romance vind nieuwe eignaar 

 

De Franse volbloedmerrie I’ll Take 

Romance is  verkocht. Onze vaste 

klant uit Italië de heer Lemson , heeft 

haar aangekocht voor zijn fokkerij. 

Hij kocht twee jaar geleden haar 

eerste veulen, True Romance 

Mansolein. Deze merrie is nu bijna 4 

jaar en zal binnenkort  worden 

beleerd en klaargemaakt voor de 

sport. 

 De heer Lemson is tevens eigenaar 

van het merrieveulen Lorraine 

Mansolein Z, dochter van onze 

halfbloed merrie Ulicator de Fauntane. 

Meneer Lemson was altijd al zeer 

gecharmeerd van I’ll Take Romance, 

om haar gangen, exterieur, en haar 

kwaliteit als fokmerrie waarbij haar 

uitzonderlijk goede afstamming een 

belangrijke rol speelt. (zie onze site ) 

Deze speciale volbloed merrie is een lot uit de loterij en  door haar goede 

gezondheid kan zij nog een aantal mooie veulens brengen. De heer Lemson wil 

haar van het voorjaar laten insemineren. Nu hij in het bezit is van Romance kan 

haar dochter True Romance straks volledig voor de sport ingezet 

worden.Romance zal bij Stal Mansolein gestald blijven en hier haar 

nakomelingen brengen. 

Er bestond  veel interesse voor Romance. We kregen vragen om informatie 

vanuit België, Nederland en Finland maar uiteindelijk werd de Italiaanse heer 

Lemson dus de blije eigenaar van deze supermerrie. Stal Mansolein wil hem 

graag van harte feliciteren met zijn aankoop en wensen hem prachtige veulens 

toe! 



 

 

 

 

 

Te koop aangeboden Eye Catcher. Hij 

stamt af van de in Oldenburg 

gekeurde hengst Lovefever II uit de 

bij het KWPN ingeschreven merrie 

Locata ( Ster en Prok), die afstamt 

van de Holsteiner hengst Locato maal 

Malteser maal Ladykiller xx. Locato 

kennen we onder andere van de 

onlangs gehouden Holsteiner 

hengstenkeuring, waar de hengst 

Catch It (Casall x Locato x Calypso I) 

op de veiling werd verkocht naar 

Denemarken voor € 450.000. 

Dochters van Maltesers hebben 

diverse interessante nakomelingen 

gebracht, waarvan er een heel aantal 

internationaal dressuur lopen alsmede 

succesvol zijn in de internationale 

springsport. Terug naar Eye Catcher 

zelf, het is een groot, hoogbenig luxe 

veulen met veel maat. Zijn 

bewegingen zijn opvallend met een 

mooie houding en veel tritt in de 

benen. We zijn 

benieuwd naar 

hoe hij zal 

uitgroeien en 

hebben veel 

vertrouwen in 

deze mooie 

bijna 2 jarige 

hengst. 

 

 

 

 

Elixer Mansolein is een royaal 

gebouwde, krachtige hengst met 

goede bewegingen, een correct 

exterieur en vooral veel uitstraling. Hij 

is onderzoekend, zelfbewust en niet 

snel bang, hij stapt overal op af. Elixer 

Mansolein heeft drie sterke 

basisgangen en gebruikt zijn lijf op 

een elegante manier. En bovenal is 

het een echte knuffel en mensgericht. 

Hij toont veel kracht in zijn gangen en 

lijkt over veel vermogen te 

beschikken. 

Door de combinatie van Ramiro maal 

Almé bloed is hij verwant aan 

toppaarden als Ratina Z, Damiro B 

Oramé, Bernstein en Randel Z. 

 

 

 

 

 

 

Elixer Mansolein zijn moeder Attentia 

stamt af van Athlet Z maal Lepanto 

maal Farnese uit Holsteinerstam 4025. 

Zoals een echte Holsteiner betaamt 

springt ze met veel vermogen en 

vertoon. Ze overwint zelfs de hoogste 

hindernissen met speels gemak, altijd 

goed in de techniek en met een 

bijzonder goed lichaamsgebruik. Een 

droom van een springpaard waar geen 

opdracht te moeilijk voor is. 

De vader van Elixer Mansolein is niet 

minder dat de topvererver Mermus R 

die reeds vele Grand-Prix 

springpaarden heeft gebracht.  

Te Koop aangeboden: 



 

Chrysocolla 
 

 

Chrysocolla is een vermenging van koperoxide en kwarts. Deze turkooisblauwe tot 

groene, ondoorzichtige steen komt vooral uit Arizona en Zuid Afrika. Eilatsteen is 

de bekende Israëlische variëteit. De naam komt uit het Grieks en betekent 

‘goudlijm’, omdat het vroeger gebruikt werd bij het solderen van goud. Het is een 

zachte steen die door invloed van buitenaf van kleur en structuur kan veranderen. 

 

 
Paard  
 

Chrysocolla kan goede diensten bewijzen bij zwaar getraumatiseerde paarden.  

Een paard dat inzakt, niet van zijn plaats wil, slecht eet en de indruk geeft het leven 

niet meer te willen, kan met deze steen ‘wakker’ worden en gestimuleerd worden 

weer levensvreugde te ontwikkelen. De egaliserende en verwarmende werking kan 

het dier de moed geven, ondanks de slechte ervaringen, toch een (hernieuwde) band 

aan te gaan met een mens. Andere paarden zullen instinctief dit dier steunen en 

troost geven door wat plagerig en spelend gedrag. De toenemende verbinding met 

de wereld zorgt ook voor een beter afvoeren van afvalstoffen. De gewrichten 

worden daardoor minder stroef en het hoofd minder ‘zwaar’. De ogen zullen helder 

worden, de oren beweeglijker.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Clematis (Bosrank), Gentiaan (Gentiaan), Mimulus 

(Maskerbloem), Rock Water (bronwater) en Sweet Chestnut (Tamme Kastanje). 

Deze bloesems geven rust en vertrouwen en ze bieden troost en bescherming in 

moeilijke perioden. Ze zorgen voor een diepe innerlijke rust, sterk aardend en 

ontspannend: terug naar de basis in alle eenvoud. 

 

 

 
Mens 
 

Chrysocolla helpt een vergevingsproces op gang te komen. Oud zeer, verdriet en 

wrok kunnen met deze steen verzacht worden. Aangedaan onrecht wordt 

getransformeerd in een meer milde herinnering. Het ingekapselde en oude onrecht 

kan pijn en slecht functioneren in alle organen van de buik veroorzaken. 

Chrysocolla stimuleert door de verzachtende werking in deze organen een grotere 

harmonie. De gehele gezondheid neemt hierdoor toe. Zuurstofopname en chemische 

processen verlopen vloeiender of komen zelfs weer op gang. De verbittering die aan 

de ingewanden knaagt wordt omgevormd tot een nieuwe houding van 

onbevangenheid. Het uitzicht op de wereld kan weer onbevooroordeeld en vrij 

ervaren worden. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Centaur (Duizendguldenkruid), Elm (Veldiep), 

Red Chestnut (Rode Kastanje), Vine (Wijnstok) en White Chestnut (Paarden- 

kastanje). Deze bloesems helpen het paard om op te komen voor zich zelf en om 

zich wat minder open te stellen. Hierdoor wordt hij zekerder en minder snel 

gekwetst. Hij kan zich daardoor vanzelfsprekender en duidelijker tonen. 
 



 

Elm/Iep  

 

 

De Iep is (ondanks de iepziekte), een vrij algemene boom in ons land. Hij kan tot 30 

meter hoog worden met waaiervormige breed uitlopende takken. De bladeren zijn 

ovaal, met afgeronde brede voet, toegespitst en aan de onderzijde licht groen. De 

bloei is in maart-april, vóór dat er bladvorming plaatsvindt. 

 

 

 
Paard  
 

Het Elm-paard is standvastig en staat sterk op zijn benen, type Arabier. Hij is zowel 

lichamelijk als mentaal sterk. Dit dier staat open voor de mens, maar vraagt niet 

meer dan het nodig heeft. Mooi bespierd, met soms wat grote hoeven, met een goed 

bespierde romp, relatief grote ogen en vrij kleine oren.  

 

Het paard maakt over het algemeen probleemloos deel uit van de kudde, het heeft 

een vaste plek in de rangorde en gaat vriendschappelijk met de groepsgenoten om. 

Naar de mens toe is hij even gemakkelijk en goedgeefs. Hij geeft zich voor de volle 

100% en hij laat zich graag verzorgen en vertroetelen. Het is een willig en 

enthousiast paard dat graag samen aan het werk gaat.  

 

Het probleem met dit dier is eigenlijk zijn haast moeiteloze inzet voor de mens en 

zijn bereidwilligheid in de dagelijkse omgang. Want ook deze sterke en fraai 

bespierde goedzak kan overvraagd worden. Doordat hij uit enthousiasme en 

kameraadschap niet aangeeft waar zijn grenzen liggen, kan hij zowel lichamelijk als 

emotioneel in de problemen komen. Oververmoeidheid, spanning, spier- en 

peesproblemen kunnen daar het gevolg van zijn.  

 

De Elm bloesemremedie helpt hem meer evenwicht te vinden in het geven en 

ontvangen. De eigen grenzen worden duidelijker en het wordt voor het paard 

gemakkelijker deze aan te geven. Hij zal nog wel zijn best blijven doen, maar niet 

meer dan hij zelf aankan. De mens kan dat ondersteunen met Jaspis, een steen die 

helpt vanuit eenvoud en rust de ander niet te overvragen. Botswana Agaat helpt 

door een vermindering van het gevoel gekwetst te zijn de ander meer te waarderen 

voor wat hij werkelijk is. Bij een dieper gekwetste partner, (kinderen met name!) 

kan er gedacht worden aan Chrysocolla. Deze steen maakt vrijer van de eigen 

emoties en daardoor wordt de relatie met het paard minder door  het verdriet en de 

eenzaamheid van de mens belast. 

 

 
Mens  
 

De Elm bloesemremedie helpt diegene die zich overspoeld voelt door zijn verant-

woordelijkheden en zich daar geen raad meer mee weet. Zelftwijfel en uitputting 

zijn hier trefwoorden. Bij het paard kan dit opgevangen worden met Zwarte 

Toermalijn dat de spanningen af helpt te voeren, Zonnesteen voor meer blijheid- 

vrijheidgevoel en Turkoois, om met de voeten vast op de grond, zich niet te laten 

meeslepen door de neerslachtigheid van de mens. 

 



 

Als een 
kathedraal 
zo mooi… 

Wilt u hier niet 
in het lente 
groen rond 
galopperen 
met uw eigen 
paard? 

Boek nu     
uw 
vakantie! 
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