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Paard van de maand: 

De eigen gefokte 

merrie Riannin 

Mansolein 

Naamsbetekenis: Godin van de paarden 

Riannin Mansolein een merrie die zeker 

aandacht verdiend, want ze is het eerste 

tweede-generatie Mansolein paard dat wij 

inzetten voor onze eigen fokkerij. Riannin 

werd geboren in 2005. Het verhaal van 

Riannin begint bij haar moeder Attentia. 

We kochten de imposante Holsteiner merrie 

Attentia in 2003 toen we nog op Texel 

woonden. Het was midden zomer en ook al 

was het wat laat in het  seizoen, toch wilden 

we proberen haar nog dragend te krijgen. 

We lieten haar achter op het dekstation van 

Jan Boeve te Heerde en lieten haar 

insemineren van de volbloed hengst Roven 

xx. Maar ze werd helaas niet drachtig. Eind 

augustus 2003 haalden wij haar naar Texel 

en kwam ze bij ons op stal. 

In februari 2004 verhuisden we met onze 11 

paarden naar Frankrijk, waar we Haras 

Mansolein Stoeterij begonnen. Het was het 

eerste volle dekseizoen van Attentia bij ons. 

We probeerden haar dragend te krijgen met 

diepvriessperma uit Nederland. Toen dat 

niet wilde lukken stelde de eigenaar van 

Haras Du Banney ( het insemineerstation 

van deze regio ) voor eens naar zijn hengst 

te kijken, Totoche Du Banney. En tja, als je 

dan Nederlandse hengsten en Duitse 

hengsten gewend bent, is zo’n Selle 

Francaise hengst toch net even anders. 

Totoche was al 19 jaar oud en werd niet 

meer gereden. Hij was wat rauw in de 

conditie en was beslist  niet  moeders 

mooiste om te zien. Ook zijn bewegingen 

konden ons niet bekoren. 

Zijn afstamming was wel indrukwekkend 

net als zijn prestaties en nakomelingen. 

Daarom besloten we toch de sprong te 

wagen en Totoche te gebruiken voor onze 

merrie Attentia. Wat ook meespeelde, is dat 

onze veterinair, zwager van de eigenaar, het 

sperma "vers van de pers" en dus nog warm,  

kwam brengen en Attentia met veel plezier 

insemineerde. 

Attentia 

En ja, natuurlijk werd ze in één keer 

drachtig. We waren daarom extra  benieuwd 

naar het resultaat, want qua exterieur en 

uitstraling hadden we niet snel gekozen voor 

deze combinatie. Een jaar later kwam 

Riannin ter wereld. Een groot, hoogbenig en 

chique veulen. We waren aangenaam 

verrast, we wisten natuurlijk nog niet hoe 

Attentia zou fokken aangezien dit haar 

eerste veulen bij ons was. En dat met een 

typische Selle Francais hengst als 

vader...wie had dat gedacht! 

 

 

 

 



Riannin als veulen  

 

Riannin was een vrolijk veulen, heel speels 

en ontzettend lief en een verschrikkelijke 

knuffel. Haar gangen waren ruim en 

elastisch. Ze was vlug in haar reflexen en 

ging overal op af. We waren echt super blij 

met haar. Na twee maanden deed zich een 

kans voor haar te verkopen aan een franse 

ruiter uit de regio. We waren echter al zo 

weg van haar kwaliteiten dat we besloten 

haar niet te verkopen. Riannin groeide 

voorspoedig op en werd een hoogbenige 

chique schoonheid. Qua karakter een 

heerlijk paard, maar ook zeker heet. Door 

haar jeugd heen kon ze  best schrikkerig zijn 

en een echt moederskindje. Ze plakte maar 

al te graag aan haar moeder vast. 

 Attentia heeft de gewoonte om als de 

paarden naar buiten gaan, uit  ongeduld te 

staan steigeren in haar stal. Dit doet haar 

dochter dus ook. Best imposant om te zien, 

die twee joekels van merries die op hun 

achterbenen staan te dansen, maar ze 

blijven onderwijl superbraaf en er is geen 

enkel gevaar al sta je er naast. Zodra je de 

boxdeur opendoet, gaan ze omlaag en dan 

is het alleen soms een toer om het halster 

om te krijgen, want moeder en dochter 

dragen graag het hoofd heel hoog! Een 

laddertje  

 

 

 

 

 

zou een oplossing zijn voor de kleineren 

onder ons. (Siko heeft er natuurlijk geen 

moeite mee...) We noemen ze dan ook wel 

eens Torenflat of Kasteel.... 

We besloten Riannin op driejarige leeftijd in 

te zetten voor onze fokkerij. Onder het mom 

van eerst maar eens een veulentje en dan 

zien  we wel weer verder. Ze werd na één 

keer insemineren drachtig van de jonge 

Zangersheide gekeurde hengst V Alba R, 

een zoon van de befaamde  Rubert R. Ze 

doorstond haar dracht goed en bracht in 

maart  2009 een  zeer chique en sterk 

hengstveulen, Vivre Mansolein Z genaamd. 

Riannin met Vivre 

Mansolein Z (onder 

en boven) 

 

 



Deze nu bijna 2 jarige hengst staat bij ons in 

de opfok. 

 Omdat het resultaat zo goed was besloten 

we haar in 2009 meteen opnieuw te 

insemineren. Dit keer werd de bewezen 

hengst Phin Phin gebruikt. In maart van 

2010 werd uit deze combinatie Fleury 

Mansolein geboren. Een sterk gebouwd 

elegant merrieveulen die afgelopen winter 

werd verkocht naar Bretagne, de westkust 

van Frankrijk.  

Fleury Mansolein 

Omdat ook Fleury weer zo'n vroeg veulen 

was en we zeer enthousiast  zijn over de 

nafok van Riannin, werd ze in het voorjaar 

van 2010 gedekt met de top verervende 

hengst Flamenco de Semily. Dit veulen 

verwacht ze begin april. Na dit veulen krijgt 

Riannin een jaartje vrij, want ze bracht nu al 

drie veulens op een rij. 

Eigenlijk was het de bedoeling haar te 

beleren en klaar te maken voor de sport, 

maar ,mede door het ongeval van Larisse, is 

dit nu geen mogelijkheid. Daarbij komt 

kijken dat Riannin een aanwinst is voor de 

fokkerij en wij grote verwachtingen hebben 

van naar nakomelingen. Reden te meer om 

haar zelf aan te houden voor onze stal. Ook 

haar moeder Attentia verwacht dit voorjaar 

een veulen van Flamenco De Semilly. Het 

zal leuk en interessant zijn, de veulens van  

moeder en dochter te kunnen vergelijken. 

Iedereen die bij ons komt en Riannin ziet is 

meteen weg van de merrie.  Ze heeft veel 

power en uitstraling en is op zijn zachtst 

gezegd imposant om in beweging te zien. 

Ook al is ze groot, ze heeft een bepaalde 

elegantie in haar manier van bewegen. Ook  

tijdens het vrijspringen laat ze zien over veel 

vermogen te beschikken, net als haar 

moeder. Op You Tube staat een filmpje van 

haar allereerste keer vrijspringen. We zijn 

niet hoog ze drachtig was. 

Riannin is naast dit alles ook nog eens de 

eerste merrie waar we mee fokken die wij 

zelf gefokt hebben. Dit  maakt haar voor ons 

extra speciaal. We hebben veel vertrouwen 

in haar kunnen en de kwaliteiten die ze 

doorfokt. Een paard om trots op te zijn, en 

wie weet zien we haar of één van haar 

nakomelingen over een paar jaar  terug in de  

sport... 



Te Koop aangeboden uit Holsteinerstam 4025: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Één stam, elke keer kwaliteit! 

                                Stammoeder Attentia  

 

 

Vivre Mansolein Z 

 
Hengst Bruin geboren 2009 

    Holsteinerstam 4025 

               V Alba R 

      Totoche Du Banney 

               Athlet Z 

 

          Zangersheide 

 

 

Dorinthe Mansolein 

 
Merrie Bruin geboren 2008 

    Holsteinerstam 4025 

Tangelo van de Zuuthoeve 

                Athlet Z 

               Lepanto 

 

                 KWPN 

 

 

Elixer Mansolein 

 
Hengst Bruin geboren 2009 

    Holsteinerstam 4025 

              Mermus R 

                Athlet Z 

               Lepanto 

 

                 KWPN 

 

 



Totoche du Banney: 

Grootvererver buiten 

de spotlights 

De Selle Francais hengst Totoche du 

Banney is voor velen een onbekende 

naam, alhoewel hij steeds meer 

bekendheid begint te krijgen buiten de 

landsgrenzen van Frankrijk. 

Totoche du Banney werd gefokt door de 

schoonvader van Mr. Delforge, eigenaar van 

Haras du Banney te Luxeuil lès Bains in 

Frankrijk. Deze  mijnheer Gabillot was een 

fokker in hart en nieren. En Totoche was 

een hengst naar zijn hart. Hij had een 

ongelooflijke klik met de jonge hengst en 

kon hem om die reden dan ook niet 

verkopen. Totoche liep succesvol zijn 

verrichtingen bij het Haras Nationaux en 

werd thuis ingezet voor de fokkerij en de 

sport. In de regio waar hij staat, de Haut 

Saone,  zijn niet veel fokkers en om een 

hengst hier aan het dekken te krijgen is dan 

ook geen gemakkelijke opgave. Toch dekte 

Totoche redelijk goed, zo'n 60 a 70 merries 

per jaar. 

Hij werd voor de sport opgeleid door 

niemand minder dan de grote Franse  

topruiter Eric Navet. Hij en de eigenaren 

van Totoche waren dol enthousiast over de 

hengst. “Totoche liet zich altijd heel fijn 

rijden. Hij was heet genoeg voor het grote 

werk, maar toch simpel te rijden. In het 

parcours was hij ook heel makkelijk en licht 

in de mond. Hij dacht altijd met je mee, 

aldus Mr. Delforge”. Zijn techniek op de 

sprong is altijd magnifiek geweest, hij ging 

vanzelf zitten voor de sprong en basculeerde 

fenomenaal. Aan vermogen ook geen tekort 

en zo liep Totoche al heel snel op 1.45 mtr. 

niveau in Frankrijk. 

Zijn ruiter, Eric Navet, had grote 

verwachtingen van deze hengst, maar helaas 

gooide een blessure roet in het eten en was 

zijn toekomst als Internationale Grand-Prix 

hengst voorbij. Gelukkig herstelde Totoche 

goed, en ook al was het hoogste niveau niet 

meer verantwoord, toch presteerde hij nog 

heel goed op 1,40 en 1,45 mtr. Niveau. 

Ook in de fokkerij wist Totoche te 

overtuigen. Al bediende hij niet altijd de 

beste merries, hij bracht steevast 

nakomelingen met een groot potentieel aan 

springaanleg. Zeker met hoger in het bloed 

staande merries bracht Totoche vele 



toppaarden. Ook werden er meer dan 10 

zonen goedgekeurd in Frankrijk. 

Totoche du Banney bracht een heel aantal 

nakomelingen die op internationaal niveau 

opvallend presteerden en veelal voor hoge 

bedragen verkocht zijn naar het buitenland. 

Maar ook een aantal goedgekeurde hengsten 

zoals de SF goedgekeurde Charly du 

Banney, deze hengst bracht o.a. het 

internationale springpaard Levantos. Andere 

directe goedgekeurde zonen van Totoche 

zijn Ector du Banney, Osiris de Rochetaille, 

Genial du Banney en Elcosto du Banney die 

de Internationaal 1,50 mtr springende Kirsch 

du Banney voortbracht. 

Totoche Du Banney 

Ook via de moederzijde heeft Totoche du 

Banney verschillende goedgekeurde 

hengsten voortgebracht zoals: Diamant de 

Semilly zoon Pacific des Essarts en Apache 

d'Adriers zoon Louksor d'Tourelle. 

Verder bracht Totoche tal van opvallende 

springpaarden zoals de merrie Cybele des 

Essarts die nationaal Grand- Prix sprong en 

de moeder is van de SF goedgekeurde 

hengst Pacific des Essarts. Alsmede het  

internationale springpaard Kanouk des 

Essarts. Andere Grand- Prix presterende 

nakomelingen van Totoche zijn oa. Helios 

du banney, Ideale de Bougnon (1,50 mtr.) en 

Maxime du Morillon. 

Ook opvallend zijn de nakomelingen van 

Totoche die uit volbloed moeders komen. 

Een combinatie die zeer lonend blijkt te zijn 

gezien het feit dat bijv. Impatiens du Pre, die 

internationaal 1,50 mtr. liep, uit een volle 

volbloed moeder afstamt. Net als Kerry du 

Bedon die ook internationaal 1,50 mtr. liep 

en uit een volbloed moeder stamt.  

 De afgelopen jaren is Totoche uitgegroeid 

tot een grootheid in Frankrijk. Hij wordt 

veel vergeleken met de zijn bijna halfbroer 

de wereldbekende hengst Narcos II ( v. 

Fair Play III x Tanael x Foudroyant xx. 

Totoche du Banney stamt af van Grand 

Veneur x Fair Play III x Foudroyant xx. 

De moeder van Narcos II is Gemini die 

op haar beurt een dochter is van Il Peut 

Bergere. Deze Il Peut Bergere is ook de 

moeder van Lisbeth, en zij is de moeder 

van Totoche. Beide hengsten zijn dus 

heel nauw verwant aan elkaar en komen 

daardoor beide uit SF merrie 39. Niet 

gek dat beide hengsten met elkaar 

vergeleken worden .Enig verschil? 

Jazeker, want Narcos II kreeg heel veel 

merries te bedienen omdat hij in Normandië, 

het paardenmekka van Frankrijk, stond en 

Totoche aan de andere kant van Frankrijk in 

de Haut Saône waar weinig 

paardenaktiviteiten zijn. Verschil in 

kwaliteit is er zeker niet. 

Totoche vererft super sportpaarden met een 

ongelooflijke techniek en karakter. Een 

werkelijke topvererver. Zelf heeft de huidige 

eigenaar van Haras du Banney, schoonzoon 

Mr. Delforge, 13 fokmerries staan waarvan 

er 9 afstammen van Totoche.  



Met deze merries en hun nafok behaalde 

men talloze topprestaties en ze worden over 

de hele wereld goed verkocht. De fokkerij 

van du Banney is groot geworden door één 

hengst: Totoche Du Banney! 

Sinds 2007 is de grote voshengst met 

pension, hij loopt bij een plaatselijke boer in 

de wei te genieten van zijn oude dag. Maar 

voor de fokkers is er nog volop kans om  

over  zijn succesvolle genen te beschikken, 

want er is nog een aardige voorraad 

diepvriessperma van hem beschikbaar! 

Wij maakten zelf twee keer gebruik van 

Totoche du Banney. Resultaten waren 

Riannin Mansolein, haar verhaal verderop 

in dit magazine, en True Romance 

Mansolein. Zij staat nog bij ons op stal, 

maar is verkocht naar Italië. 

 

Lisbeth de moeder van Totoche 

 

 

 

 

 

Chipie du Banney (Totoche Du Banney x Tanael) 

Vice Champion van Frankrijk 4 jarige. Export 

Brazilië 

Douchka Du Banney (Totoche Du Banney x 

Tanael) Grand-Prix 1.50 mtr. Met Nicolas 

Delmotte 

El Costo Du Banney (Totoche Du Banney x If De 

Merze) Finalist kampioenschap Frankrijk            

5 jarige, export  Amerika 

 

Qocrette Du Banney (Totoche Du Banney x 

Olisco) Vice kampioen 5 jarige Frankrijk 

export  Zweden 



 

Het zal niemand zijn ontgaan. Anky heeft een nieuw paard? Gaat hij en zij de 

hooggespannen verwachting waar maken? Wordt dit het nieuwe toppaard 

waarmee Anky wederom de wereld bewijst de beste te zijn? Het zou zomaar 

kunnen. Niemand kent dit paard goed. Op 1,5 jarige leeftijd verliet hij 

Nederland al en nu als opkomende ster is hij terug met voet op geboortegrond.  

Als je de video’s op internet bekijkt, zie je meteen dat qua gangwerk en 

exterieur dit paard op het lijf van Anky geschreven staat. Natuurlijk moet het 

ook allemaal weer waargemaakt gaan 

worden en zullen ze de weg naar een 

eenheid moeten bewandelen, stap voor 

stap zoals je dat bij elk paard moet doen. 

Maar van beide kanten hebben ze alles 

mee, nu nog dat samenkrijgen in een in 

een spectaculaire vorm die eenheid van 

mens en paard.  

Als je naar de bewegingen van IPS Upido kijkt op de video’s dan zie je een 

paard met een sterk achterbeengebruik, en een prachtige voorbeen. De punt 

van zijn voorvoet wijst zo mooi schuin naar beneden terwijl hij hem vast lijkt te 

houden in de lucht tot op het laatste moment, een vertraagde ballerina die 

spelenderwijs haar magie loslaat op het lijf. 

In mijn ogen lijkt IPS Upido alles mee te hebben uit te groeien tot een 

wereldpaard. Wat mij persoonlijk daarbij extra aanspreekt is het interessante 

feit dat zijn afstamming niet geheel voor de hand ligt. Nou ja, op een rij Ferro, 

de wat minder bekende hengst Amethyst ( voor een dressuurpaard) en 

vervolgens de bewezen Pretendent, toch 

ook een ondergeschoven kindje in de 

dressuurwereld, lijkt niet helemaal uit de 

lucht te zijn gegrepen. Maar toch, als je de 

moederlijn zo eens rustig bekijkt dan kan 

het niet anders dan dat je ziet dat deze lijn 

terug gaat op een heel aantal tuigpaarden. 



Paarden van de oudere stempel. En terwijl dat vele mensen schrik zou 

aanjagen, moet ik toch bekennen een glimlach op mijn gezicht te hebben. Juist 

die eigenschappen uit deze herkomst kunnen bijdragen aan het type paard 

waar men nu naarstig naar zoekt. Misschien maar beter dat zo’n herkomst 

weer eens boven komt drijven! 

Zo zie je maar weer dat niet de beste sportpaarden altijd uit een bewezen 

toplijn komen. Met klinkende namen, grootse keuringsresultaten en 

predicaten. Soms komt een echte “grote”  gewoon uit een  weinig zeggende 

lijn. En het resultaat voor de fokker van IPS Upido? Visie of geluksvogel? Ieder 

zijn idee, ieder zijn gevoel! 



 

Genieten van een topvakantie? Vol rust en 

schoonheid? Mail nu en vraag naar de speciale 

aanbieding voor de maand juni. 

                       renee@mansolein.com 

 

mailto:renee@mansolein.com


 

Zoals u in de afgelopen edities van ons Mansolein E-Magazine heeft kunnen zien en lezen, schrijf ik elke 

maand een artikel over een actueel onderwerp. Mijn motivatie achter deze stukken is het kunnen 

ventileren van mijn gedachten en ideeën. Ik zie en lees veel en heb daar vaak zo mijn eigen ideeën bij. 

Die wil ik graag met jullie delen.  

Wat ik erg leuk zou vinden is als mensen door willen denken over deze onderwerpen. Wat nog leuker 

zou zijn is als u er een ander idee of gevoel over heeft of juist vragen heeft, dat met ons te delen.  

Mijn bedoeling is een conversatie op gang te brengen. Niet zoals dat te vinden is in de diverse fora. Maar 

op een serieuze manier een dialoog aan gaan met mede paardenprofessionals of liefhebbers. Mocht u dus 

naar aanleiding van deze, of vorige edities, iets toe te voegen hebben dan horen wij dat heel graag van u! 

Schroom niet en mail! larisse@mansolein.com 

Hallo Larisse, 

Even wil ik reageren op het prachtige blad, dat alweer vorige maand op mijn laptop verscheen. Het zag er weer 

heel goed uit, met interessante artikelen. Ik ben geen goede paardenkenner al heb  ik dan een poosje paard 

gereden, maar ik vind het steeds weer leuk om te lezen hoe alles bij jullie reilt en zeilt.  

Wat me trof was het artikel over de nutteloze jonge paarden. Ik heb daar nooit zo over nagedacht, maar de 

kosten zijn voor de fokkers en de opbrengsten voor de ruiters.  

Sinds kort ben ik aan het internetbankieren bij de Rabobank en op hun website zag ik, dat zij o.a. de 

paardensport een warm hart toedragen. Er wordt veel gesponsord door hen b.v. voor veelbelovende talenten. 

Misschien weet je dit al lang, maar kijk anders even op Rabobanksport. Daar staat ook, dat Anky van Grunsven 

weer een nieuw paard heeft, voor haar gekocht door een drietal paardenliefhebbers. Is het een idee om jouw 

artikel naar de Rabobank te sturen en zo dit probleem onder hun aandacht te brengen??? 

Allemaal de hartelijke groeten,   Helen 

 



 

Sinds 2005 komen we enkele keren per jaar bij stoeterij Mansolein, en in dat eerste jaar 

hebben we Danser al een beetje leren kennen. Ik liep toen namelijk stage bij Mansolein, en 

één van de taken was om de jaarlinghengsten dagelijks naar de wei te brengen, dus ook 

Cadans Mansolein en zijn opgroeimaatje, de half fries/half New Forest E-pony Danser. 

Omdat Danser zich meestal erg sterk en druk maakte, was de grote vriendelijke reus Cadans 

voor mij, en Siko of Larisse liep dan met een dansende Danser, door de soms kniediepe 

modder (het regende de hele week) naar het weiland.  

Inmiddels hadden we in 2007 Chakra Mansolein gekocht. Qua uiterlijk bijna het evenbeeld 

van Danser, beide zijn namelijk zwart met een kolletje en 2 witte achtervoetjes. Door de jaren 

heen bleven we op vakantie komen bij Mansolein, zagen we Danser opgroeien tot een 

vrolijke, alerte pony en bleek hij al snel natuurlijk leider van de kudde zijn geworden. Onze 

dochter Natalie had toen allang een zwak voor hem, en was regelmatig op de heuvel te vinden 

om met Danser te spelen en te knuffelen. 

Er werd met beleren begonnen en Danser bleek een heel sensibele leergierige leuke pony, die 

graag wilde werken. Die zomer tijdens onze vakantie mocht Natalie helpen met zadelmak 

maken, dat was best heftig want Danser kon zich nog steeds heel druk maken. Natalie bleef 

echter telkens netjes zitten en had er erg veel plezier in. 

 

 

Toen kregen we het aanbod 

van Mansolein om Danser voor een jaar bij ons in Nederland neer te zetten, zodat we hem 

hier verder konden beleren, en klaar te maken voor eventuele verkoop. Hier moest ik wel even 

over nadenken, want eigenlijk had ik zelf geen klik met die drukke pony. Toch hebben we die 

knoop doorgehakt en is Danser bij ons gekomen en ben ik samen met Danser en Natalie aan 

het werk gegaan. Inmiddels zitten er aardig wat ‘knopjes’ op en gaan we hem verder 

doorrijden – voor onszelf, want we hebben besloten hem zelf te houden.  



Zelf heb ik ook al een paar keer op hem gereden, een heel verschil met mijn Chakra, maar hij 

geeft een heel vertrouwd gevoel en heeft heerlijke gangen.  

Die klik tussen mij en Danser is trouwens helemaal goed 

gekomen hoor, en Chakra kan het ook uitstekend met hem 

vinden. En Natalie? Die is heel blij dat haar maatje mag 

blijven! 

Mansolein, 

bedankt! 

groetjes, 

Marja 

 

 

 

 

 

Marja met Danser  links, Natalie met Danser  rechts, Ben met links Chakra Mansolein  rechts Danser                                                 



 

Citrien 
 

 

Citrien is een mangaan en titanium houdende variëteit van kwarts. De kleur kan 

variëren van lichthelder geel tot goudbruin. Het is een doorzichtige steen. Citrien 

ontstaat in de natuur door hoge druk en hitte. Door de mens verhitte Amethist kan 

ook voor Citrien doorgaan, maar heeft een ander werking en ziet wat anders uit. De 

belangrijkste vindplaatsen zijn in Brazilië en Madagaskar. 

 

 

 

Paard 
 

Een dromerig, snel afgeleid paard, meestal hoog op de benen en met ranke hals, kan 

baat hebben bij Citrien. Dit type paard zal bij inspanning snel schuim om de mond 

hebben. De Citrien helpt dit dier wat meer in het eigen lijf te ‘zakken’. De benen 

krijgen minder spanning en lijken korter te worden. De nek en rug ontspannen. De 

concentratie wordt beter en het plezier in het werk neemt toe. Het contact met de 

andere paarden verloopt gelijkmatiger en met minder schrikmomenten. Het paard 

zal meer in contact komen met de grond onder zijn voeten en vaker gaan rollen. Het 

eten gaat sneller en minder kieskeurig. Voor dit paard is de Citrien een soort 

thuiskomst in het eigen lijf: hij wordt aardser en vrolijker. Lichamelijk uit zich dat 

in een stabiele bloedsuikerspiegel, een groter uithoudingsvermogen en verbeterde 

afweer. Door toegenomen warmte in het lichaam en een betere stofwisseling neemt 

de kans op koliek af. 

 

 

Bloesemremedies voor de mens: Cherry Plum (Kerspruim), Holly (Hulst), 

Impatiens (Reuzenbalsemien), Mustard (Herik) en Vervain (IJzerhard). Deze 

bloesems geven rust en helpen om naar het paard toe te groeien. De eigen situatie 

wordt minder belangrijk en het genieten van het contact met het paard wordt sterker 

en het genieten van het contact met het paard neemt kan toenemen. 

 

 

 

Mens 
 

Citrien is voor de mens de ideale steen voor zelfvertrouwen en concentratie. Het 

geloof in eigen kunnen neemt toe en obstakels worden minder als zodanig ervaren. 

Het zicht op de wereld wordt helder en eenvoudig. Er hoeven minder woorden 

gebruikt te worden om iets uit te leggen. Er komt rust in de betoogtrant, de drang 

om anderen te overtuigen neemt af. De buikorganen (lever!) werken beter. De 

sturing van het leven komt meer waar dat hoort: in de zonnevlecht. Daadkracht 

neemt toe. Het gedrag wordt onbaatzuchtiger en natuurlijker. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Beech (Beuk), Cerato (Loodkruid), Crab Apple  

(Wilde Appel), Larch (Lariks), Oak (Eik) en Rock Rose (Zonneroosje).  

Deze bloesems helpen om de drang tot leiderschap los te laten en de mens meer 

aandacht te geven en samen uitdagingen aan te willen gaan.  

 



 

Gentian/Gentiaan  

 

 

De Gentiaan kan in vele kleuren en vormen voorkomen. De hier bedoelde, de 

Gentiana Amarella, blauw tot blauwpaars, kan een hoogte bereiken van 25-40cm en 

komt in onze streken erg weinig voor. De bloemen groeien uit de oksels van 

gepaarde lancetvormige bladeren op een dunne rechte stengel. Bloeit in juni-juli. 

 

 

 
Paard  
 

Het Gentian-paard is een delicaat gebouwd paard, met een dunne huid, een fijne 

vacht, staart en manen. De hoeven zijn veelal aan de kleine kant en teer, waardoor 

er snel scheurtjes in ontstaan. Hij is erg gevoelig voor tegenslag en moet 

doorlopend gemotiveerd worden om de moed niet te verliezen.  

 

Dit paard mengt zich door zijn grote aanpassingsvermogen gemakkelijk in iedere 

groep. Hij wil graag overal bij betrokken worden en wil veel lichamelijk contact. 

Dit dier heeft een soort open en blije verwachting naar de mens toe, maar wil daar 

wel doorlopend in bevestigd worden. Het wil ook graag en veel verzorgd worden. 

Als de partner hem gemotiveerd weet te houden en het lukt hem niet teleur te 

stellen, dan heeft hij er een fantastisch paard aan dat voor hem door het vuur wil 

gaan.  

 

Het Gentian-paard is erg gevoelig voor tegenslagen en teleurstellingen. Het is voor 

dit dier erg moeilijk daar op eigen kracht uit te komen en komt dan ook al snel in 

een neerwaartse spiraal terecht. De onzekerheid wordt door de teleurstellingen 

gevoed. Omdat dit paard zoveel verwacht van de mens en er ook zoveel aandacht 

van vraagt, kan het negatieve gevolg hiervan een probleem worden. Dat uit zich 

niet alleen in het gedrag, maar ook in lichamelijke kwalen en kwaaltjes.  

 

De Gentiaan bloesemremedie helpt over de teleurstellingen heen te stappen en niet 

zo zwaar te tillen aan tegenslag of het gevoel afgewezen te zijn. Daardoor is het niet 

meer altijd nodig dat de motivatie om verder te gaan doorlopend van de partner 

komt. De toegenomen emotionele rust maakt de gehele omgang met dit paard 

eenvoudiger: de mens hoeft niet meer zo ‘op eieren te lopen’ en hij 

kan dit ondersteunen met Toermalijn voor emotionele rust, Rozenkwarts voor de 

spiegelende zelfliefde en Onyx voor aarding en zelfvertrouwen. 

 

 
Mens  
 

 

Gentian helpt bij diepe twijfel en wanhoop. Moedeloosheid en teleurstelling kunnen 

verlicht worden en een vorm krijgen die beter te hanteren is. Het paard kan dit 

ondersteunen door middel van Bergkristal, voor het helder en zelfstandig in de 

wereld staan, Labradoriet om zich tegen de negativiteit te kunnen beschermen en 

Prehniet waarmee de innerlijke rust wordt bevorderd waardoor een gelijkwaardiger 

band met de mens kan ontstaan. 

 



Beste Lezer, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse voor het Mansolein’s E-

Magazine. Wij hopen dat u net zoveel genoten heeft van 

deze uitgave als wij hebben gedaan met het maken ervan. 

Mocht u suggesties of opmerkingen hebben, we horen graag 

van u. 

Tot de volgende aflevering! 

 

Het Mansolein Team 

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. 
 

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