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Deze maand een bijzonder 

verhaal, het verhaal over 

Dagore M, ofwel Tagore. Met 

deze schimmel ruin is voor ons 

de fokkerij begonnen en hij 

staat aan het begin van een 

mooi verhaal. 

Zijn moeder Joyce F, beter bekend als 

Isis, was Larisse haar eerste eigen 

paard. De merrie was op zijn zachtst 

gezegd moeilijk te rijden. Ze was heel 

lief en braaf als ze er zin in had, maar 

kon ook als een blad aan een boom 

omdraaien. Dan was ze 

onvoorspelbaar, ging er vandoor alsof 

er een tijger achter haar aanzat, 

steigeren en overal van schrikken. Dat 

was niet leuk. Larisse kreeg in die tijd 

veel privélessen en ging samen met Isis 

op ruiterkamp. Maar Isis bleef 

onberekenbaar en daardoor zelfs 

ronduit gevaarlijk soms. Na jarenlang 

ploeteren en teleurstellingen en vele 

valpartijen kreeg Larisse een nieuw 

paard: Garachico , een Purioso zoon . 

Deze zwarte ruin zou het ideale 

leerpaard zijn, waardoor Larisse haar rij-

talenten zou kunnen ontwikkelen en 

wedstrijden kon rijden. 

Larisse (13 jaar) en Isis  tijdens de aankoop  

 

Omdat we Isis niet weg wilden doen 

want we waren toch wel gek op de 

eigenwijze schimmel, vonden we het 

wel leuk om er een veulen bij te fokken. 

Via een kennis kwamen we bij de 

Familie Boeve uit Heerde (NL.)  voor 

een aantal Welsh hengsten die hij ter 

dekking had staan. 

Daar was een hele aparte bij, maar 

gezien de stokmaat van Isis, stelde Jan 

Boeve voor anders ook eens naar zijn 

jonge Duitse hengst Disconto te kijken. 

Die was toen net goedgekeurd en nog 

wat smal qua bouw. Maar Renée en 

Larisse waren er weg van en de keuze 

werd gelijk gemaakt. 

Uit deze combinatie werd een 

jaar later het vosveulen Tagore 

geboren. 

Tagore had het niet makkelijk bij 

zijn hete moeder, die hem 

regelmatig wegschopte als hij 

wilde drinken. En ook regelmatig 

ondersteboven rende. Soms moest 

hij om zijn moeder heen sluipen 

om met een zo groot mogelijke 

afstand toch nog te kunnen 

drinken.  



 

Boven Isis 10 maanden drachtig 

Rechts Tagore net een paar uur oud 

 

Als ze niet meteen schopte kon hij zich 

voorzichtigaan in een betere positie 

parkeren. Tagore was een chique 

bloedveulen met geweldige 

bewegingen. Ondanks de moeilijke start 

groeide hij voorspoedig op. 

 

Toen hij bijna een jaar was veranderde 

hij van kleur en werd een prachtige 

chocoladebruine schimmel. Na een 

korte periode in een opfok in Friesland 

kwam hij terug naar Texel. 

 

 

Op twee- jarige leeftijd kon hij, uit 

zichzelf, aan een stuk door piafferen en 

passageren. Tot op vandaag beschikt 

hij over een ongelooflijk sterke 

achterhand. 



Op de provinciale keuring 2002 van het 

NRPS te Assendelft behaalde hij een 

1A premie. De jury was zeer onder de 

indruk van de jonge hengst, vond hem 

zeer interessant gefokt en hoopte hem 

terug te zien op de hengstenkeuring van 

de driejarigen.  

Tagore tijdens de provinciale keuring in 

Assendelft 

 

Door de omstandigheden moesten wij 

hem echter, met grote spijt, laten ruinen. 

Bij de pensionstal waar we stonden met 

onze paarden was het onmogelijk 

geworden hem als hengst te houden. 

Toen we in 2004 naar Frankrijk 

verhuisden ging Tagore natuurlijk mee. 

Hij was nog onbeleerd omdat we op 

Texel niet de beschikking hadden over 

de faciliteiten daarvoor. Nadat er aan 

het einde van de zomer van 2004 een 

buitenbak was aangelegd begon Larisse 

in het voorjaar van 2005 met het 

beleren van Tagore.  

 

Het beleren ging heel snel en makkelijk 

en het duurde niet lang voordat Tagore 

redelijk bevestigd was onder het zadel. 

Jammer genoeg kreeg Tagore 

zomereczeem en waren zijn mooie 

dikke staart en manen verleden tijd. 

Hij was altijd braaf te rijden, maar was 

zeker niet de makkelijkste. Net als zijn 

moeder Isis, was hij heet in het werk en 

hij kon overal spoken zien, maar toch 

was hij er wel altijd voor me. Isis werd 

altijd zo gek dat er geen land meer mee 

te bezeilen was, Tagore deed dat niet. 

Die kan je tot op de dag van vandaag 

altijd blijven rijden, wel vraagt hij van zijn 

ruiter enige stuurkunsten. 

Tagore wordt regelmatig ingezet voor de 

lessen van onze gasten. Alleen de 

mensen die al redelijk kunnen rijden 

mogen erop. En die worden dan flink 

aan het werk gezet. Niet alleen door 

instructrice Larisse maar vooral door 

Tagore. Hij wil dat de ruiter/ amazone 

zijn hulpen direct en precies juist geeft 

anders doet hij het niet, of gaat hij 

dwars doen door met opzet het 

tegenovergestelde van wat er van hem 

gevraagd word te doen. Heel 

frustrerend, maar ook een grote 



leerschool. Als je Tagore netjes kan 

rijden heb je echt  wat in je mars! 

Tagore is nu één van de 

twee paarden die nog 

door Larisse worden 

gereden op haar goede 

dagen. In de zomer gaat 

hij regelmatig mee het 

bos in en dan is hij er 

altijd voor haar. Ze 

kennen elkaar door en 

door en kunnen op 

elkaar bouwen. Tagore 

is mede daarom een 

paard wat ons bedrijf 

nooit zal verlaten! 

 



 

               Voor een relatie bieden wij aan: 

 

"Dempsey V is een KWPN merrie van Zidane X Heartbreaker x 

Ramiro x Abgar xx. Ze meet op dit moment 1.56mtr. en is nog wat 

overbouwd, maar haar verwachtte stokmaat is 1.60. 

Deze merrie zal zeer geschikt zijn voor de eventing sport, maar ze 

zal zeker niet misstaan in de springring of dressuurbaan. Gezien 

haar goede afstamming zou ze ook voor de fokkerij zeer 

interessant kunnen zijn. 

Ze is een lieve, maar pittige merrie met super gangen, waar vooral 

haar sterke achterbeen in draf en galop opvallen! Op de vrije 

sprong heeft ze een goede techniek met een snel achterbeen. 

Dempsey V pakt alles wat ze doet supersnel op en is ontzettend 

braaf. Zo loopt ze zonder problemen de trailer in, heeft ze al een 

hoofdstel in gehad zonder problemen en we zijn nu bezig met een 

zadel op haar rug. Ze heeft nog nooit een stap verkeerd gezet! 

Longeren doet ze heel braaf op stem commando's, ze loopt netjes 

mee aan het halstertouw. Met hoeven uitkrabben tilt ze haar 

hoeven alvast voor je op en ze vind het altijd gezellig om samen 

wat te doen. Ze is sociaal met andere paarden en houdt van 

spelen. 

Dempsey V is netjes ontwormd en bij de hoefsmid geweest. 

Momenteel ben ik bezig met haar beleren onder het zadel. Ze pakt 

het super op en zal snel zadelmak zijn. 

Dus bent u op zoek naar een kwaliteitsvol jong 
paard, geschikt voor de jonge of wat kleinere 
volwassen ruiter met ambities? Dan is Dempsey 
V zeer geschikt voor u!" 



 

Mijn passie is me bezighouden met de fokkerij. Ik kan urenlang achter de pc 

zitten om een bepaalde bloedlijn helemaal uit te pluizen. De meeste mensen zouden 

dat maar saai vinden, maar ik word er enthousiast van. Zeker als het gaat om vrij 

onbekende, veelal oude lijnen die niet erg bekend zijn. Samen met mijn voorliefde 

voor volbloedpaarden, maakt dat ik de zoektocht naar volbloedmerrielijnen geweldig 

vind. 

Deze puzzel is echter wel een hele moeilijke. Want je zou denken dat dit 

eeuwenoude ras, vertegenwoordigd over de hele wereld, wel aardig wat aandacht 

krijgt, maar niets is minder waar. 

De merrielijnen bij de volbloeden worden aangegeven door TB ( Thoroughbred ) en 

dan een nummer. Typ het eens in bij google, dan staat onze site 6 keer op de 

eerste pagina. Dat komt omdat mijn uitgebreide uitleg en zoektocht naar de 

fokkwaliteiten van de TB-5 TB-12 en TB-13 uitgebreid uitgelicht worden. Daar schiet 

ik verder niets mee op, want die tekst heb ik zelf geschreven en dus zal ik daar geen 

nieuwe informatie in kunnen vinden. 

De diverse paardendatabase site's hebben inmiddels  een aardige collectie 

volbloedlijnen  staan, maar dat is nog maar een klein begin. Ik kwam bij de Dalhoeve 

een Cremello hengst tegen Mc Jonnas. Een bijzondere hengst. Die volgens hun 

informatie uit de TB-77 komt. Dat is een lijn die ik nog niet eerder ben tegen 

gekomen en dus ben ik meteen gaan zoeken naar informatie over deze lijn. 

HorseTelex heeft hem niet staan en met allbreedpedigree kom ik ook niet verder 

aangezien een groot deel van zijn moederlijn onbekend is. Klopt, dit? of ontbreekt 

er gewoon informatie? 

Maar goed, terug naar de eerste belangrijke pilaar in dit verhaal, de TB-77. Na 

langdurig zoeken kom ik niet veel verder dan de TB-74. Ook interessant om daar 

eens in te duiken maar dat is ook niet de lijn die ik nu zoek. Kortom deze zoektocht is 

pas begonnen. En hier zal ik ook zeker op terug komen. 

Nu vraag je je misschien af waarom zou je die lijnen uitzoeken als je 

met warmbloed paarden fokt, in de spring en dressuurrichting?  

Als ik deze vraag ga beantwoorden komt er eigenlijk gelijk een tweede artikel want 

het is nogal een verhaal. Een tipje van de sluier dan maar? 

 



 

 

Oké, bewezen hengsten, bewezen merrielijnen, grote namen internationale 

faam..... Dat is wat de meeste pedigree's populair maakt, bewezen lijnen en 

informatie. Dat is waar men achteraan loopt. Maar de cirkel wordt kleiner, de 

spoeling dunner. Een probleem van nu of pas over vele jaren? Vragen die later 

aanbod zullen komen net als hun antwoorden volgens mijn visie. Vernieuwing 

nodig? Ja, maar brrrrr..... dat is eng, of toch niet???? Volgende maand de 

antwoorden, en natuurlijk vele nieuwe vragen.... 



 

 

 

 

Nog nergens 

vakantie geboekt? 

 

Wijs besluit. 

 

Dan bent u vrij om bij 

ons te boeken. 

 

We hebben nog 

enkele weken vrij en 

ontvangen u graag! 

 

Kom en geniet van 

rust ruimte en 

natuurschoon... 

 

Voor informatie ga naar:  

www.mansolein.com 

 



Rhodium onder het zadel Diederik van Silfhout 

Zonne Fleur werd vorig jaar geïnsemineerd van de KWPN hengst Rhodium. Na de 

tweede keer insemineren was ze nog niet drachtig. Drie keer werd het gecontroleerd, 

maar helaas zei de veearts. Hij vroeg of we haar hengstig wilden laten spuiten. Maar 

gezien de omstandigheden op het bedrijf besloten we niet verder te gaan met het 

insemineerseizoen van Zonne Fleur. 

 

Zonne Fleur 

onder het 

zadel 

 

 

 

 

 

 



Het is een merrie die moeilijk dik te krijgen is, ook al ze eet voor minstens twee 

paarden. Ook deze winter was ze ondanks de grote hoeveelheden voer weer 

schraal. 

Toen ik laatst de paarden naar een nieuwe wei liet gaan kwam Zonne Fleur langs en 

ik keek zo eens naar de vorm van haar buik terwijl ze voorbij draafde. Er was iets in 

mij wat zei, hey dat lijkt wel een beetje op een drachtige buikje... ook al is het zo 

minimaal. Ik vertelde het aan Renée en zei: van de wormen kan het niet komen want 

ze is goed ontwormt, maar ik heb het stoute idee dat ze wellicht toch drachtig kan 

zijn, maar reken er maar niet op want ik zal het vast mis hebben. 

Toen het pasgeboren veulen van Rhiannin ziek werd en de veearts daarvoor langs 

kwam zeiden we tegen elkaar laat hem maar even naar Zonne Fleur kijken. 

De merrie ging de opvoelbox in en de veearts ging aan het werk. Vrijwel direct zei hij; 

ja er zit een veulentje! Ondertussen had ik opgezocht wanneer ze voor het laats was 

geïnsemineerd was, dat bleek 13 mei 2010 te zijn.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tja, misschien denk je: wat is dit nu weer voor een rubriek? Nou, 

een ongebruikelijke maar zeker een welverdiende!  

Marja Smit is de eerste en zeer trouwe fan van Stal Mansolein. Ze 

kwam in 2004 voor een stage van een week en sindsdien zijn zij, haar 

man Ben Smit, dochter Natalie en hond Beamer haast niet weg te 

denken van ons bedrijf. Niet alleen komen ze meermalen per jaar op 

vakantie, ook is Marja hier diverse keren geweest om in te vallen voor 

één van ons en een helpende hand te bieden bij het werk bij de paarden. 

 Nog een andere belangrijke gebeurtenis is dat zij en Ben zelfs speciaal 

naar Frankrijk kwamen  om samen met Siko keihard aan het werk te 

gaan om het toekomstige huis van Larisse ( toen zwanger ) en Ben Stark 

te helpen verbouwen. Tja wat moet je zeggen tegen mensen die hun 

vrije dagen opnemen om hier te komen werken? Bedankt?  

Niet genoeg dacht ik. Daarom wil ik de familie Smit bij deze even in het 

zonnetje zetten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar er is meer.... 



Marja is gek op paarden, en ze heeft zelfs twee paarden gekocht bij ons, 

Chakra Mansolein voor zichzelf en Danser voor dochter Natalie. Mede 

door de aankoop van Chakra Mansolein is ze actief betrokken geworden 

bij het vinden van de afstamming van Agrippa's Miracle, (wij noemen 

haar Mirre) de moeder van Chakra Mansolein. Marja weet steeds weer 

met veel passie en doorzettingsvermogen volop te speuren om toch een 

mogelijke ingang te vinden in de onbekende afstammingswereld van de 

merrie. Als een kleine pitbull bijt ze zich er in vast en weet ze steeds 

weer interessante mogelijk nieuwe lijntjes te vinden.  

En niet alleen daarmee helpt ze ons. Als we iets speciaals zoeken op 

internet wat we zelf niet kunnen vinden, staat Marja voor ons klaar, en 

vindt ze over het algemeen ook precies dat wat we nodig hadden. 

Daarom, lieve Marja; JE BENT EEN SCHAT! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem Mansolein een gitzwart opvallend chique veulen. Een merrie met veel 

elasticiteit en tritt in de benen. Snel, handig en speels. Ze gaat overal op af en wordt 

graag uitgedaagd. Vader is de Grand-Prix springhengst Eurocommerce Vigaro. Haar 

moeder, Wendela-A stamt direct uit de moederlijn van de Olympisch springkampioen 

en wereldberoemde dekhengst Hickstead af. 



Heather/Struikheide  

 

 

De gewone struikheide is een groen- en laagblijvende plant met houtige stengels 

met een voorkeur voor kalkarme zandgronden. De bloei vindt plaats in augustus en 

september tot begin oktober. De kleur van de bloemen kan variëren van wit tot 

uitgesproken paars en zitten dicht opeen aan dunne takjes. 

 

 

 
Paard  
 

Het Heather-paard is niet direct aan het uiterlijk te herkennen, wel is vaak de 

voorhand in verhouding minder ontwikkeld. Dit paard is een aandachttrekker en het 

dringt zich doorlopend op aan de groepsgenoten en de mens. Dat wordt vaak als 

storend ervaren en veroorzaakt regelmatig wrijving. 

 

Het paard wil doorlopend in het centrum van de belangstelling staan. De 

groepsgenoten worden daar moe en geïrriteerd van en willen hem daarom ook niet 

meer in hun buurt hebben. Maar het Heide-paard zal gewoon door gaan met zich op 

te dringen. Door dit gedrag heeft hij geen vaste plaats in de groep.  

Naar de mens toe speelt hetzelfde. Als het niet veel bevestigende en versterkende 

aandacht krijgt, zal het met negatieve aandacht geprobeerd worden.  

Dit kan er snel voor zorgen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat in de 

wisselwerking tussen paard en mens.  

 

Dit paard vraagt van de partner veel rust en standvastigheid. De mens zal 

doorlopend op zijn hoede moeten zijn en rekening moeten houden met deze 

aandachttrekkerij. Het is dan ook een onrustig paard dat regelmatig gedrag vertoont 

dat niet getolereerd kan worden. Bij dit dier moet elke pas gereden worden, op 

eigen benen lopen kan hij slecht. 

 

De Heather bloesemremedie helpt dit dier meer op eigen benen te staan en niet 

meer onophoudelijk anderen nodig te hebben. Het zelfvertrouwen wordt 

gestimuleerd, waardoor hij tot rust kan komen. De relaties met groepsgenoten en de 

mens krijgen nu een meer zelfstandig en volwassen karakter. 

De mens kan dit ondersteunen met Toermalijnkwarts voor een meer ontspannen 

reactie, Sodaliet om niet mee te hoeven gaan in de onrust van het paard en Nefriet 

voor een betere afstand tot het paard, maar wel geaard en met ruimte voor 

vertrouwen.  

 

 
Mens 
 

De Struikheide bloesemremedie helpt diegene die in zich zelf opgesloten zit. Het 

zorgt ervoor dat de ander met alle plussen en minnen gezien kan worden. Voor het 

paard kan Agaat helpen om spiegelend de partner op basis van een groeiend 

zelfvertrouwen minder gesloten te laten zijn. Carneool helpt een vrijere en 

zelfbewuste opstelling te ontwikkelen. En Onyx maakt wat vrolijker en brutaler en 

minder gevoelig voor de stemmingen van de partner.  

 

 

 



Fluoriet 

 
 

Fluoriet is een van de vele Calcietvariëteiten en behoort daarmee tot de tweede, 

meest voorkomende mineralengroep op aarde. Het is een typische oppervlaktesteen. 

Een andere naam is Vloeispaat. Het werd gebruikt om ijzer een lagere 

smelttemperatuur te geven. Fluoriet kan alle denkbare kleuren hebben en kent 

talloze vindplaatsen. Het is een echte verbindingssteen in lichamelijke en geestelijke 

processen. 

 

 
Paard 
 

Een ‘Fluoriet-paard’ is niet zo groot, een beetje gedrongen, sterk, vriendelijk van 

aard, een grote aandachtvrager en bovenal: impulsief. Hij kan opeens besluiten om 

náást het pad te gaan lopen, of om te keren, of om opeens ‘lui’ te worden en niets 

meer te willen. Dit paard staat te open voor storingen en daardoor te snel afgeleid. 

Het is geen onbetrouwbaarheid, maar hij vergeet door allerlei impulsen van buiten 

af erg snel wat er van hem verlangd wordt. Fluoriet helpt de aandacht te houden bij 

één ding. Daardoor ontstaat er rust en voorspelbaarheid. Lichamelijk zorgt het voor 

minder tandslijtage en een betere spijsvertering. De zuurstofopname in het bloed 

wordt beter, de organen worden gesterkt en de afvoer van afvalstoffen uit het bloed 

gaat sneller. Het paard wordt ranker en beweeglijker. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Agrimony (Agrimonie), Gentian (Gentiaan), Gorse 

(Gaspeldoorn), Rock Water (Bronwater) en Star of Bethlehem (Vogelmelk). 

Deze bloesems geven rust en vertrouwen en verzachten pijn uit het verleden. Het 

piekeren  neemt af en er ontstaat meer tevredenheid over zichzelf. Het 

zelfvertrouwen neemt sterk toe, waardoor zelfliefde zich beter kan ontwikkelen. 

 

 

 
Mens  
 

Voor de mens is Fluoriet de ideale steen voor het in evenwicht brengen van het 

denken en het voelen. Vooral wanneer het denken eigenlijk piekeren of strak 

vasthouden van oude ideeën is en wanneer het voelen zich te emotioneel uit. 

Lichamelijk ontstaat er dan ruimte voor een betere mineralenopname en 

vitaminehuishouding. Door de denkenergie en de gevoelswereld te harmoniseren en 

naar elkaar toe te brengen, komt er meer ruimte voor zelfbewustzijn en het 

herkennen van de eigen kracht. Daardoor kan de ander liefdevoller en opener 

benaderd worden. Eigen ‘fouten’ en die van de ander worden minder belangrijk en 

kunnen meer met begrip en humor benaderd worden. Het ‘foute’ paard wordt nu een 

leuk paard… 

 

Bloesemremedies voor het paard: Aspen (Esp), Chestnut Bud (Knop van de 

Paardenkastanje), Hornbeam (Haagbeuk), Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) en 

Walnut (Walnoot). Deze bloesems omhullen het paard met warmte, geborgenheid 

en liefde. Hierdoor ontstaat er rust en vertrouwen. Door de toegenomen ontspanning 

kan het paard makkelijker samenwerken met zijn mensenpartner. 

 



 

 

 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein 

 



Félice Mansolein is een klasse apart. Luxer dan we hadden verwacht uit deze 

combinatie. Ze is langelijnd en heeft nu al aardig wat volume in haar exterieur zonder 

zwaar te zijn. Haar kracht ligt in snelheid en wendbaarheid. Voorzichtig van 

aard,goed kijkend, maar niet bang. Als je haar op het weiland bekijkt valt op dat dit 

veulen snel wil gaan. Ze wil graag het uiterste eruit halen en zo jong als ze is, is ze al 

zeer behendig met haar kracht, vermogen en lijf. De vader van Felice Mansolein is 

Flamenco de Semilly (Le Tot de Semilly (Grand Veneur )) Grand-Prix springen en 

Ambassadeur van het BWP. 



 Het Mansolein            

team wenst u fijne en 

gezellige paasdagen toe! 



Geachte Lezer, 

Hartelijk dank voor uw interesse in ons Mansolein’s  E- 

Magazine. Wij hopen dat u met net zoveel genoten heeft van deze 

editie 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
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