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Paard van de maand: 

Agrippa s Miracle. Een 

wonderbaarlijk 

verhaal! 
 



Deze maand nog een klassiek verhaal over één van 

onze eerste paarden. Deze maand is Mirre  

(Agrippa's Miracle ) het paard van de maand. 

In 2000 begon ik via de p.c. veel te kijken naar advertenties van paarden die te koop 

stonden. Een site die toen veel gebruikt werd was die van Ruitersportzaak Divoza. 

Een site waar paarden te koop stonden zonder foto, alleen teksten. 

Begin mei 2002 las ik een wanhopige oproep van een meisje die een paard te koop 

aanbood voor haar manege. De merrie was in slechte conditie en was KWPN 

geregistreerd..Helaas waren de papieren nergens te vinden. Ze zou 8 jaar oud zijn 

en als ze niet snel een plekje voor haar vond zou het paard aan de slager verkocht 

worden. 

Iets in die advertentie trok mij zeer aan, en na overleg met mijn ouders Frank en 

Renée, besloot ik op de advertentie te reageren. Het meisje dat de advertentie had 

geplaatst, was helemaal gek op Miep, zoals ze haar noemden op de manege. Ze 

vertelde  dat Miep  toen ze jonger was L dressuur had gelopen op wedstrijden en 

later verkocht was naar de manege, waar ze nu een kleine 2 jaar voor de lessen 

werd ingezet. Hoofdzakelijk voor beginners en gehandicapten omdat ze zo 

superbraaf en betrouwbaar was. Miep was erg mager, je kon de ribben en andere 

botten tellen en ze kon nauwelijks op haar benen staan. Toch liep ze nog steeds de 

lessen. Op stal at ze niet veel, haar eigen mest, maar verder had ze weinig interesse 

in voer. Ze stond meestal met haar hoofd in de hoek, achterin de stal. Ze wilde niets 

weten van de buitenwereld.  

Het meisje stuurde me, wat  beschaamd, foto's van de merrie door. Ze vond het 

verschrikkelijk dat haar lievelingspaard er zo aan toe was. Het was zeer in haar te 

prijzen dat ze alles op alles zette om de merrie van de slacht te redden. 

Alhoewel ik niet weet wat een slager met haar had moeten doen, want er zat geen 

grammetje vlees op. 



 

Na een weekje over en weer mailen besloten we te gaan kijken. Miracle was 

inderdaad in een zeer slechte conditie. Ze verzette zich heftig tegen het zadel en het 

borstelen deed haar pijn, een zeer onaangename ervaring voor mij en voor het 

paard. Ik voelde me schuldig, maar er werd op aangedrongen dat ik er even op 

moest. Dat heb ik met tegenzin gedaan, maar na een paar rondjes stappen vond ik 

het genoeg. Ik vond het niet kunnen om iets te vragen van een paard in deze staat.  

Toch had ik een zeer bijzonder gevoel bij haar en kon 

haar niet uit mijn hoofd zetten.Twee dagen later besloot 

ik haar te kopen. Ze was het eerste paard wat ik van 

zelfverdiend geld kocht.  

We haalden haar op en hadden een goede reis naar huis, Den Burg Texel.Ze kwam 

voorlopig bij een bevriende fokker te staan. Ze mocht elke dag het land op. We 

hadden een landje afgezet achter het grote bouwterein waar luxe villa's voor 

vakantie- verhuur gebouwd werden. Haar landje was rond en lag om een grote stapel 

omgehaalde bomen, er stond dik gras en lag vlak naast het land waar de andere 

paarden stonden. Mirre, zoals ik haar had omgedoopt, deed op het land niets anders 

dan in een soort trance voltes lopen. Alsof ze nog in de bak op de hoefslag liep. 

Het was als of ze niet wist dat het weiland met het sappige, lange gras er voor haar 

stond om lekker op te eten. Na precies een uur was ze moe van voltes lopen en 

wilde ze alleen nog maar naar stal. Als ik er niet was, sprong ze over de heining van 

dik 1.40 mtr ! heen en rende ze via de bouwplaats terug naar stal. Dat gebeurde 

meermalen. De fokker en eigenaar van het terrein zei tegen mij; Larisse die merrie 

van jou kan 

ongelooflijk 

springen. Ze had 

een super 

techniek en zo 

mager als ze was, 

zonder een 

zichtbare spier te 

bekennen, vloog 

ze met  gemak 

over de 1.40 

meter hoge 

heining heen. 



Eenmaal op stal bleef Mirre urenlang  liggen, ze was letterlijk doodop. Als we binnen 

kwamen begon ze wild te hinniken naar me. De eerste paar maanden deed ik niets 

anders dan haar verzorgen, naar het land en terug naar stal brengen, een beetje 

borstelen (heel zachtjes) en voeren, voeren, voeren. 

In augustus namen we haar mee naar Friesland om haar door een manuele 

therapeut te laten behandelen. Haar rug en hals werden behandeld en er werd 

geadviseerd haar elke dag aan de longe los te werken . Dat was voor het eerst sinds 

ik haar kocht in mei dat ze wat werk deed. 

 

Ondertussen ging ik actief op zoek naar de mogelijke afstamming van Mirre. Ik belde 

alle stamboeken af en alle mensen die haar nog kenden van de manege. Er ging een 

sterk verhaal rond, dat Mirre via een dierenartspraktijk in de buurt van de manege, 

via de bekende handelaar Egbert Schep, verkocht was aan de manege. Ze zou op 3 

of 4 jarige leeftijd  een veulen gehad hebben, want iedereen wist zich te herinneren 

dat ze nog uier had toen ze op de manege terecht kwam. Haar vermoedelijke veulen 

moest dus net zijn afgespeend. Helaas was op het moment dat ik met Egbert Schep 

belde of hij nog iets wist van Agrippina’s Miracle, het al vele jaren later en iemand die 

zoveel paarden koopt en verkoopt kan zich zo’n merrie natuurlijk niet herinneren.  

Jarenlang ben ik blijven zoeken naar haar afstamming, maar helaas, ook na diverse 

DNA onderzoeken is daar tot op heden niets concreets uitgekomen.  

 



Mijn bedoeling met Mirre was om lekker te gaan genieten van een braaf rijpaard waar 

ik alleen mee naar buiten kon, naar bos, duinen en strand. Dat rijden kwam er echter 

niet van. De stal waar we kwamen te staan met de paarden lag te ver weg van het 

bos en strand en Mirre was nog altijd mager en moe. 

Omdat ik verhalen hoorde van fokkers dat merries vaak goed opknappen qua 

bespiering en gewicht als ze drachtig zijn, besloot ik in het voorjaar van 2003 haar 

naar het dekstation van Jan Boeve in Heerde te brengen. Ik wilde graag een veulen 

van haar met de hengst Disconto, waar we eerder al onze Isis mee hadden laten 

insemineren. 

Mirre was altijd super goed hengstig, maar omdat ze zich niet thuis voelde op het 

hengstenstation wilde de sensibele merrie niet drachtig worden. Toen besloot ik in 

overleg met Jan Boeve, haar te laten insemineren en meteen dezelfde dag mee naar 

huis te nemen in de hoop dat het zou pakken. Zo gebeurde het. We konden vanuit 

Texel niet met haar naar de veearts  en dus werd ze niet gescand op dracht.Toch 

bleek al snel, door het uit blijven van de anders zeer regelmatige hengstigheid, dat 

Mirre drachtig was. 

Toen we in februari 2004 met onze 11 paarden verhuisden van Texel naar Frankrijk 

was Mirre dus hoogdrachtig. Ze was begin mei uigerekend. Ze doorstond de reis 

prima en beviel op 5 mei van een gezond zwart merrieveulen, Chakra Mansolein 

genaamd. Ik wilde Chakra houden om de lijn van Mirre voort te zetten, maar 

uiteindelijk besloot ik Chakra te verkopen aan Marja Smit, die vanaf dat Chakra een 

jaarling was al helemaal verliefd op haar was geworden. Ze zou het super krijgen bij 

Marja, en dus had ik er vrede mee. Een besluit waar ik nooit een dag spijt van heb 

gehad, want een betere baas kan een paard zich niet wensen! Chakra net geboren. 



               Chakra Mansolein 3 jarige leeftijd 

 

Terug naar Mirre. Na haar veulen, zocht ik naar 

een paard binnen onze kudde om eens lekker 

mee een rondje door het bos te kunnen rijden. Ik 

had Mirre eigenlijk nooit echt gereden en wist dus 

niet wat ik van haar kon verwachten. Maar toen ik 

opstapte voelde ik meteen dat het goed zat.Vanaf 

dat moment, reed ik regelmatig met Mirre buiten in het bos. Het was het allereerste 

paard waar ik onbezorgd mee naar buiten kon. Niet bang hoefde te zijn dat het 

gevaarlijk zou worden. Gewoon lekker rijden samen, met mijn paard het grote 

onbekende bos intrekken en genieten. ik vond het spannend want ik was niet 

gewend aan een braaf en betrouwbaar paard, maar Mirre liet me nooit in de steek!  

 

In de bak rijden was echter geen 

pretje, daar had ze zulke slechte 

herinneringen aan dat ze als ze de 

bak binnenliep volledig dicht sloeg 

en niet aan het lopen te krijgen 

was. Uiteindelijk behandelden we 

haar met een bloesem remedie, 

wat tot gevolg had dat binnen drie 

weken Mirre moeiteloos in de bak 

en met veel plezier wilde lopen. 

Echt een doorbraak. Sindsdien 

wordt Mirre in de zomer regelmatig ingezet voor lessen voor onze gasten die in de 

gîte hun vakantie doorbrengen. Nooit langer dan een half uurtje per dag en niet alle 

dagen in de week. Een buitenritje tussendoor vindt ze heerlijk. Zo houdt Mirre er 

plezier in. Ze heeft in het begin van haar leven al hard genoeg gewerkt en dus vind ik 

het van belang dat ze dit werk met plezier doet en het niet ziet als iets vervelends. 

 

 

 

 

 

 



Mirre is altijd ontzettend goed hengstig, je zou haar zowat met water nog drachtig 

kunnen krijgen. We zeggen wel eens voor de grap, dat je voor haar maar 1 

spermacel nodig hebt! Ze laat het ook goed weten dat ze hengstig is, ze brult je de 

oren van het hoofd, zo graag heeft ze een veulentje. Toen we in 2007 sperma 

overhadden van springtopper Phin Phin, besloten we Mirre daarmee te laten 

insemineren. Ze werd uiteraard drachtig, maar door een fout van de inval veearts 

bleek het later een tweeling te zijn. Wonderbaarlijk genoeg voldroeg ze de tweeling, 

maar toen de geboorte voor de deur stond en de veearts haar hielp met de bevalling, 

ging het toch mis. Het kleinste veulen lag voor en werd snel geboren, het tweede, 

grotere veulen lag achter en overleed tijdens de geboorte. Bloedmooi waren ze! Het 

kleinste veulen, ook een merrietje, was nog erg klein en ondanks een grote 

levenslust, inzet en verzorging overleed ze 37 uur na de geboorte alsnog. Dat 

maakte ons erg verdrietig. Sindsdien is Mirre niet meer ingezet voor de fokkerij. 

Jammer, want ze brengt zeker 

kwaliteit. Wie weet later nog 

eens…. 

 

         

 

 

 

             Mirre tijdens een les 

 

 

      Chakra 

en Mirre 

 

 

 

 

 

 

 



Mirre is inmiddels al weer 17 jaar 

geworden en zal ons bedrijf nooit 

verlaten. Ze heeft een karakter van 

goud en is echt de grootste schat 

die je je maar kan voorstellen. Ook 

al hebben we tot nu toe nooit haar 

afstamming kunnen achterhalen, 

toch blijven we zoeken en hopen 

dat er een dag komt dat deze 

merrie bekend wordt op papier. Ze 

is heel bijzonder voor ons en we 

zullen niet meer van haar houden 

als we haar afstamming wel 

zouden weten, maar het zou zeker 

leuk zijn om deze intensive 

zoektocht af te kunnen sluiten met 

de herkenning die deze merrie 

verdiend! 

 



 

 

Haarlem x Centauer Z x Daimler x Rinaldo 

                Zangersheide 

 

Stokmaat 1.66 mtr.  

Rontgenologisch goedgekeurd 

 

Onbegrenst vermogen.Super techniek en  

natuurlijke aantrekking op de sprong. 

 

 

Leonardo Da Vinci x Balzflug x Seclusive xx 

                NRPS 

                                       

Stokmaat 1.67 mtr.  

Rontgenologisch goedgekeurd 

Elastisch vermogen, super achterbeengebruik 

Elegantie en uitstraling. 

 

 

Tangelo van de Zuuthoeve x Athlet Z x Lepanto 

                KWPN 

 

Stokmaat 1.69 mtr.  

 

Techniek en inzet op de sprong.  

Zeer fijn karakter en wil om te werken. 

Instelling en souplesse. 

 



 

 

Het artikel wat geplaatst is op de site van het NRPS 

 

FONTAINE LES LUXEUIL (FRA) (02-05-2011) - De vierjarige hengst Larimar 

Mansolein, afstammend van Leonardo Da Vinci uit Solona van Balzflug x 

Seclusive xx x Mamori xx, is verkocht aan de Franse Grand-Prix dressuurruiter 

Vesin. De heer Vesin rijdt al jaren actief Grand-Prix. Hij is eigenaar van Grand-

Prix dressuur- en goedgekeurde 

dekhengsten. Hij was al langere tijd 

op zoek naar een Nederlands gefokte 

hengst die veel bloed moest voeren 

en moest spetteren. Twee weken 

geleden kwam hij Larimar Mansolein 

bezichtigen bij Stal Mansolein en was 

direct zeer gecharmeerd van de jonge 

hengst, want Larimar Mansolein blinkt 

uit in allure, beweging en type. De 

heer Vesin roemt de hengst om zijn 

voorbeentechniek en het feit dat hij nu 

al, ongetraind, kan gaan "zitten" in 

zowel draf als galop. "Hij heeft alle 

kwaliteiten om uit te kunnen groeien 

tot een Grand-Prix paard", aldus 

Vesin. 

 

"Larimar Mansolein is vorig jaar licht aan het werk geweest aan de longe, maar 

is nog niet bereden geweest", vertelt Larisse Stark-Engels van stoeterij 

Mansolein in het Franse Fontaine les Luxeuil. " Monsieur Vesin gaat de 

komende tijd rustig met hem aan het werk. Als alles goed gaat, is het de 

bedoeling hem volgend jaar in de kampioenschappen van Frankrijk uit te 

brengen en hem goedgekeurd te krijgen bij het Franse Haras Nationaux. 

Monsieur Vesin heeft er alle vertrouwen in. Zo'n speciaal paard vind je niet elke 

dag!" Op zondag 1 mei was de dag aangebroken voor Larimar Mansolein om 

zijn geboorteplek te verlaten en een stal te betrekken bij zijn nieuwe eigenaar. 



"We zullen hem missen, want Larimar was de laatste nakomeling van de helaas 

gestorven merrie Solona (Soraya) en leek in veel opzichten op zijn mooie, lieve 

en sensibele moeder, maar we hebben alle vertrouwen dat hij op de best 

mogelijke plek terecht 

is gekomen. We kijken 

uit naar zijn 

toekomstige 

prestaties!" 



 

                                                                                      Beweging Karakter Kracht en Kwaliteit 

 

Cerise Mansolein 

                                                                                      Elegantie Souplesse Speelsgemak en Talent 

                                            

                                                                                      Super model Betrouwbaar en Kwaliteit 

                                      

Delios 

 

Bashira Mansolein 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
Artikel geschreven door de eigenaren: 

 
 
Hoe kom je erbij om te gaan fokken met McJonnas, dat is natuurlijk een goede vraag! 
Het is begonnen met een valk die we op stal hadden staan. Adamov hebben we 

gekocht als jaarling en hij viel toen natuurlijk al op door 
zijn kleur. Als 3 jarige hebben we hem zadelmak 
gemaakt en hij bleek een zeer fijn paard onder het zadel 
te zijn. Hij werd verder getraind en zijn springtechnieken 
en instelling waren super te noemen, als 5 jarige liep hij 
al in het M-springen met winstpunten. Er was veel 
belangstelling voor hem en uiteindelijk is hij verkocht 
naar Belgie voor de eventing. 
 
Door zijn kleur en kwaliteiten viel hij op, maar een paard 
kun je natuurlijk maar 1 keer verkopen… Op dat 
moment hadden we eigenlijk nog nooit van cremello 
gehoord. We zijn gaan zoeken op internet naar 
valkkleurige paarden. Al snel kwamen we erachter dat 
we deze ook zelf konden fokken met onze eigen  

Adamov 
 

merries, erg interessant voor onze fokkerij. Vanaf dat moment zijn we ons hier verder 
in gaan verdiepen en kwamen we uit bij McJonnas, een warmbloed cremello hengst. 
 McJonnas fokt veulens met maat en een fijn karakter. Daarnaast zijn het goede 
bewegers en zijn de nakomelingen van McJonnas allround in te zetten. En dan niet 
te vergeten de kleur die hij geeft aan zijn nageslacht. McJonnas geeft palomino, valk 
en smokey black. Allemaal erg gewilde kleuren.  
McJonnas in combinatie met een vosmerrie geeft 100% palomino. Als je hem zou 
combineren met een bruine/zwarte merrie dan heb je kans op palomino, valk of 
smokey black.  

McJonnas is van Tsjechische 
afkomst. Hij komt uit een 
geslacht van goede 
sportpaarden. In de stamboom 
van McJonnas komen 
verschillende bloedlijnen 
samen. Trakhener, volbloed en 
de gouden kinsky paarden 
worden samengebracht. 
 
Mcjonnas 

 



Begin april hebben we onze eerste McJonnas veulens gekregen.  
McJewel is als eerste geboren, een chique palomino merrie. Haar moeder is 
Naradibah B, haar afstamming is; Krokus (Ekstein) x QuelQu’un S.F. x Centaure Du 
Bois. McJewel is hoogbenig en kan super bewegen. In de omgang erg aanhankelijk 
net zoals haar halfbroertje die een dag later werd geboren! 
McDuke komt uit een Farrington x Ferro moeder. Een stoer valkhengstje wat erg 
nieuwsgierig is aangelegd en graag even bij je komt kroelen.  
 

 
   Mcjewel                                                                                    Mcduke 

 
Alleen de kleur van een paard moet echter niet het uitgangspunt zijn om te gaan 
fokken met een cremello. Wij fokken kleur en kwaliteit. Naast de hengstenkeuze 
kijken wij ook naar de merries die we inzetten voor de fokkerij. We selecteren merries 
met predikaten en/of merries die gepresteerd hebben in de sport. Daarnaast vinden 
we het karakter van een paard ook belangrijk. Er wordt tegenwoordig veel gefokt in 1 
richting, of helemaal dressuur- of helemaal springgericht. Paarden staan hoog in het 
bloed en dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn, het kan ook juist een pre zijn. 
Een paard moet echter wel hanteerbaar blijven en goed te rijden zijn.  
Zulke paarden kunnen ook worden gebruikt door de recreatieve ruiter of de ruiter die 
op concours gaat en een fijn allrounders paard zoekt.  
 
Mcjewel links onder  Mcduke rechts onder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op dit moment heeft de fokkerij voorrang op de sport. McJonnas maakt een goede 
sprong en heeft 3 zeer correcte gangen, waarvan de galop het meeste opvalt. De 
nakomelingen van McJonnas worden allround in de sport ingezet. McJonnas staat 
gestationeerd bij ‘de Dalhoeve’ een EU 
dekstation. Vanuit Nederland zijn er veel 
geinteresseerden en komen de 
aanmeldingen nu binnen. Veel mensen 
kijken raar naar de ogen van McJonnas, 
persoonlijk vind ik deze ogen spectaculair, 
maar dat wordt niet door iedereen 
gedeeld. Als ze dan te horen krijgen dat 
ze wel een ‘apart’ kleurtje krijgen en niet 
de ogen dan lijkt het veel aantrekkelijker 
te zijn. Daarnaast willen ze graag 
nakomelingen zien en die kunnen we ze 
nu presenteren. Voor een impressie neem 
een kijkje op onze site: www.hs-meijer.nl  
 
McJonnas is beschikbaar via vers gekoeld 
sperma. De veulens van McJonnas 
kunnen ingeschreven worden bij 
verschillende stamboeken. 
Achter de schermen wordt eraan gewerkt 
om McJonnas bij andere stamboeken 
goedgekeurd te krijgen.  
  
Eind mei verwachten we nog een veulen 
van McJonnas en tevens hebben we de 
eerste merries al weer drachtig voor    
volgend jaar!                                                 Mcjonnas onder en boven 
 

http://www.hs-meijer.nl/


 

 

Vakantie bij Mansolein is genieten van natuurschoon, rust en 

ruimte  maar ook  avontuur. In de prachtige uitlopers van de 

Vogezen zijn tal van activiteiten zoals kanovaren, zwemmen, 

vissen, wandelen, paragliding, trailbike  en paardrijden. Maar ook 

de mensen die houden van bourgondisch  eten en drinken kunnen 

hier hun hart ophalen. 

Geinteresseerd in de preview van wat de haute-Saone te bieden 

heeft?  Ga naar http://www.youtube.com/user/StalMansolein 

Om de film te bekijken. En boek bij Mansolein uw vakantie nu het 

nog kan!  

 

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


Holly/Hulst 

 

 

Hulst is een sterk vertakte struik die wel tot 10 meter hoog kan worden en komt vrij 

algemeen voor op wat hogere en arme grond. Het heeft altijdgroene, leerachtige, 

bochtig gegolfde bladeren die doornig getand zijn. De bloei is in mei-juni, 5 tot 10 

vuilwitte bloemen in groepjes bijeen, die later rode bessen vormen. 

 

 

 
Paard  
 

Het Holly-paard is statig, staat hoog op de benen en heeft een indrukwekkende 

bouw en uitstraling. Het heeft grote ogen en neusgaten en draagt het hoofd hoog. 

Het is een krachtig en zelfbewust paard, dat echter naar soortgenoot en mens snel 

aangebrand of zelfs agressief kan zijn Dit paard kan veel te heftig reageren. 

 

Het is een hoog in rang staand paard en kan heel goed de leider zijn, waar de 

groepsgenoten met respect op reageren. Dit imposante dier reageert snel en heftig, 

maar creëert daarmee wel rust in de kudde. Dit dier zal zich niet gemakkelijk aan de 

mens geven. Men zal zijn respect moeten verwerven door geconcentreerde en 

consequente aanpak, die bovenal rechtvaardig moet zijn. Lukt het om op deze 

manier wederzijds respect te verwerven, dan kan er een combinatie ontstaan die tot 

grote hoogte kan komen.  

 

De te verwachten problemen met dit paard liggen voor de hand: het kan (veel) 

sterker zijn dan de mens en hem dan ook geen enkele ruimte geven met hem te 

werken. Dat kan zelfs op een agressieve en gevaarlijke manier naar voren komen. 

De ruiter zal zich goed moeten afvragen of het wel verstandig is deze combinatie te 

willen. Vindt hij echter de kracht en bovenal het geestelijke overwicht die dit paard 

nodig heeft, dan kan er naar de sterren gereden worden… 

De mens kan dit bereiken met behulp van (in de eerste plaats) Robijn. Deze steen 

helpt hem het geestelijke overwicht te bereiken en de heerser van de situatie te zijn.  

Dit is echter voor de mens al gauw een te sterke steen: wellicht kan de mildere 

Robijn in Zoïsiet dan helpen. Bergkristal kan helderheid verschaffen in het eigen 

functioneren en Sneeuwvlokobsidiaan maakt het zelfbeeld vrijer, krachtiger en 

bovenal zelfstandiger. 

 

 
Mens  
 

De Holly-mens zou eigenlijk eerst een tijdje niet met dieren moeten bezig zijn: hij 

is slecht gehumeurd, wreed of zelfs agressief. De grondhouding van gekwetste 

kwaadheid kan een paard beschadigen of zelfs ziek maken. Vooral bij kinderen kan 

deze houding op het paard afgereageerd worden. 

Een ondersteunende steen voor het paard zal in eerste instantie moeten helpen 

zichzelf te beschermen: Zwarte Toermalijn ligt hier voor de hand. Tijgeroog geeft 

deze bescherming ook en helpt los te maken van de mens en zelfstandiger te zijn. 

Jaspis ten slotte helpt het paard zich los te zien van de mens en zich vrij op eigen 

kracht en aarding te ontwikkelen. 

 

 

 



 

Girasol 
 

Opaal is een kwartsvariëteit met veel ingesloten water (tot wel bijna 30%). Girasol 

is een halfopaal of kristalopaal met een watergehalte van ongeveer 13%. De steen is 

kleurloos, helder en licht melkachtig doorschijnend. De naam komt van Girare Sole 

hetgeen betekent: van de zon afgewend. Door zonlicht verdwijnt het water uit de 

steen en wordt daardoor minder mooi en soms brokkelig. Er komt erg mooie Girasol 

uit Madagaskar. 

 

 

 
Paard 
 

Dit is een van de stenen die slechts zelden bij een paard gebruikt mogen worden. 

Alleen een gespannen paard, dat sterk de indruk geeft graag te willen, maar angstig 

is en daardoor struikelt en zich afwendt, kan als eerste hulp Girasol gebruiken. Deze 

steen doet iets wat eigenlijk bij een paard nooit mag: hij brengt het paard een stukje 

terug ‘naar boven’, van de aarde af. Dus tegengesteld aan de beweging die paarden 

nu (moeten) maken: naar de aarde toe. Als het paard echter getraumatiseerd is door 

een te strenge en vooral onberekenbare behandeling, kan het nodig zijn met het 

paard even een stap terug te zetten. Na korte tijd moet dat dan gevolgd worden door 

een nieuwe start, met bv. Chrysocolla of, daaraan voorafgaand, Jaspis. Dit type 

paard vraagt van de partner veel geduld, veel aandacht en heel veel liefde. 

 

Bloesemremedies bij de mens: Cherry Plum (Kerspruim), Hornbeam (Haagbeuk), 

Mustard (Herik), en Sweet Chestnut (Tamme Kastanje). Deze bloesems helpen  

terug te gaan naar de basis, de eenvoud en het kind in zichzelf. Het 

ongecompliceerde genieten, spelen en plezier maken krijgt weer een kans. 

 

 

 
Mens 
 

Girasol maakt wat onverschilliger. Vastzittende ideeën en een rigide dagritme 

worden losser. Het nieuwe wordt niet meer zo als bedreiging ervaren, maar meer als 

een verrassende uitdaging. Hierdoor wordt een keurslijf afgelegd en ondervinden 

geestelijke en lichamelijke energieën minder weerstand. Dat is lichamelijk direct 

aan de darmwerking te merken. De enzymhuishouding wordt gestabiliseerd. 

Vrolijkheid neemt toe en de onbekende toekomst wordt met meer vreugde tegemoet 

gezien. Lichamelijke spanningen, die hun weerslag op het spierstelsel hebben 

(kramp, trillen, spierpijn), nemen af. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Centaury (Duizendguldenkruid), Larch (Lariks), 

Mustard (Herik), Oak (Eik) en Walnut (Walnoot). Deze bloesems helpen het paard 

op te komen voor zichzelf en zich meer te laten zien. Het toegenomen 

zelfvertrouwen maakt krachtiger en zekerder in zijn gehele optreden.  

 

 



 

Ik beleef veel plezier en voldoening met het schrijven van deze artikelen 

voor jullie. Het is een uitlaatklep geworden waarmee ik de mogelijkheid 

heb mijn ideeën te delen en naar buiten te brengen. Zo denk ik over het 

schrijven en maken van dit E-Magazine , maar zo denk ik ook over de 

fokkerij. Ik wil niet doen wat iedereen doet, nee, ik wil me onderscheiden 

in nieuwe ideeën en resultaten. Niet bang zijn het hoofd boven het 

maaiveld te steken. Dat gaat met vallen en opstaan, maar de voldoening 

is groot. Misschien niet de makkelijkste weg, maar wel mijn weg. 

Misschien dat dat een van de redenen is om mij bezig te houden met de 

Volbloed in de hedendaagse fokkerij van spring- en dressuurpaarden. Het 

is het Volbloedpaard waar de paarden van nu hun mogelijkheden en 

kwaliteiten aan te danken hebben en dan nog zegt men bang te zijn voor 

de resultaten als men weer naar de volbloed stapt voor de 

warmbloedfokkerij. 

Ik denk dat als je op safe wilt spelen, je je 

niet bezig moeten houden met de 

paardenfokkerij. Fokkerij gaat om 

vernieuwen en verbeteren zonder de 

essentie ervan te verliezen. Dat betekent 

niet dat het altijd raak is, maar daar leer 

je van, en een veulen wat eerst misschien 

tegen leek te vallen kan uitgroeien tot de 

beste van de jaargang. 

Faiga Romance Mansolein 2010 

Het is de kunst om dat wat goed is en bewezen  in de lijn en minder 

vernieuwd, mee te nemen naar iets onbekends en daarmee iets nieuws 

toe te voegen. Wat een stap terug lijkt hoeft dat niet te zijn. Het succes 

van onze Nederlandse paarden  is ergens door gekomen. Als we steeds 

blijven grijpen naar het bekende 

wat het nu goed doet, houdt het 

toch een keertje op. Je kunt met 

een bijna perfect product niet 

verwachten dat er iets nóg 

perfecter uit gaat komen. Je moet 

vernieuwen door nieuwe wegen in 

te slaan en dingen te kunnen 

helpen creëren die eerder 

onmogelijk leken te zijn.                   Fedor Mansolein 2010 



 

Als alles van te voren duidelijk zou zijn zouden er geen nieuwe dingen 

kunnen komen. Daarom is het zo van belang te blijven stimuleren nieuwe 

dingen te doen. Daarvoor moet in het beleid van de stamboeken plaats  

gemaakt worden. Dus niet roepen dat je iets nieuws wilt, als je in 

werkelijkheid dat nieuwe de kans niet geeft omdat het niet in de groep 

van nu past. 

      Atlantis Mansolein Z 2010 

                                                                Onder Vitesse Mansolein Z 



  

Ja, het was echt een verrassing om enkele weken geleden te horen dat Zonne Fleur 

inderdaad toch drachtig bleek te zijn 

van Rhodium. En daar hield de 

verrassing niet op. Onder camera en 

birthalarm toezicht wist Zonne Fleur 

het voor elkaar te krijgen zonder hulp 

of aanwezigheid van ons haar 

merrieveulen op de wereld te zetten. 

De camera ging in storing die nacht 

en de reden waarom de birthalarm 

niet is afgegaan weten we nog steeds 

niet. maar het belangrijkste is dat 

moeder en dochter het goed maken. 

Zonne Fleur heeft een chique, niet al te groot bruin merrieveulen op de wereld 

gebracht met een grote witte kol en drie sokjes. Een snittig fijn gebouwd veulen vol 

energie. Zonne Fleur heeft nauwelijks uier, maar geeft toch ruim voldoende melk. En 

de beste biest die we in jaren hebben gezien. Heel dik en ontzettend geel! Dat het 

een merrieveulen was verbaasde ons ook , want de merrie was ruim 15 dagen over 

tijd en dus hadden we een beetje op een hengst gerekend. Maar het belangrijkste is 

dat het goed gezond is. En dat is ze want ze is al aan het oefenen met galopperen 

door de stal en glimt als een spiegeltje.  



 

    Het aantal vaste leden van 

ons E-Magazine groeit gestaag. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Elke maand 

worden er zo'n twee werkdagen besteed om voor u een moo,i compleet en 

interessant blad te maken. Dat doen we met veel plezier. Zoals de vaste leden die al 

vanaf het begin af aan lid zijn hebben kunnen merken,  wordt het blad ook groter en 

groter. Telde het eerste nummer in maart 2010 nog 12 pagina's, inmiddels is het 

uitgegroeid naar zo'n 20 pagina's per aflevering. We schrijven elke maand diverse 

artikelen voor u en zouden het leuk vinden feedback te krijgen wat u als lezer van 

ons blad vindt. Dit kunt u  per mail aan ons doorzenden. Als u het leuk vindt willen we 

dat ook wel in het blad plaatsen. Wilt u dat liever niet, ook geen probleem. Het is de 

bedoeling dat het Mansolein's E-Magazine uitgroeit tot een begrip in de 

paardenwereld waar iedereen, en dan bedoel ik ook iedereen, de kans zal krijgen om 

mee te praten over de diverse onderwerpen of om een eigen mening/ reactie te 

geven hierop. Dus schroomt u niet, stomme of rare vragen bestaan niet! 

 

  Silexa, als laatste drachtige merrie van 

dit jaar, is niet ver van haar uitgerekende datum. Eind van deze maand verwacht ze 

haar eerste veulen en dus zijn we extra benieuwd. Het is de derde merrie dit jaar die 

haar eerste veulen verwacht. Dat is toch altijd extra spannend. Zal het allemaal goed 

gaan? Tot nu toe wel en ook Silexa lijkt een goede moeder te gaan worden. Haar 

uier is al redelijk gevuld en haar buik begint uit te zakken. Nog even en dan zal het 

laatste veulen van dit jaar geboren zijn! 

 

Bij de verkoop van Larimar 

Mansolein hebben we een inruil gehad van een bijzonder paard. De 

schimmelmerrie Verite is een KWPN afstammeling van Democraat 

uit een Whinny Jackson maal Ferro moeder. Verite, gefokt door 

Resim Dressage uit Harskamp, heeft op driejarige leeftijd het Ster 

predicaat gehaald op de keuring van het KWPN en heeft ook het 

Prok certificaat. Ze was in training voor het hoogste niveau, maar 

een blessure heeft roet in het eten gegooid.                               Verite 



Het is een fantastisch mooie merrie met veel kwaliteit in beweging en op papier ook 

nog eens zeer interessant. Ondanks de enorme kwaliteit van de merrie konden wij 

niet nog een fokmerrie in ons bestand opnemen, helaas. Om die reden is de merrie 

meteen verkocht. De nieuwe eigenaar is de heer Lemson uit Italie die reeds 

meerdere paarden bij ons heeft 

gekocht en gestald. 

Hij is zeer enthousiast over deze 

merrie en hoopt dat zijn fokkersdroom, 

het ultieme sportpaard en wellicht een 

goedgekeurde dekhengst te kunnen 

fokken, met deze merrie te kunnen 

waarmaken. Nog dit seizoen gaan we 

Verite insemineren en hopen, dat zij 

drachtig wil worden.  

Verite 

  We zijn weer volop aan het werk 

met de jonge paarden. Tien paarden in totaal moeten er zadelmak gemaakt worden 

en dat is niet een klusje van een week. Maar we zijn goed op weg. De eerste 

paarden lopen al weer netjes aan de longe en krijgen binnenkort het zadel op. Op dit 

moment wordt er nog volop gezocht naar goede hulp. Zodat er begonnen kan 

worden met het inrijden van alle paarden.  

 

  Volgende week is het zover. Larisse 

heeft haar eerste Franse lesklant. Het gaat om een fanatieke dressuuramazone die 

met haar KWPN ruin (van Rhodium) wedstrijden rijdt op Z niveau. Er zijn hier geen 

dressuurinstructeurs te vinden en dus ze heel blij dat ze Larisse heeft gevonden. We 

beginnen op een proefbasis. Voor Larisse is het een goede kans eens te kijken hoe 

het gaat om in het Frans les te  geven en Fanny wil daar graag proefkonijn voor zijn. 

Voor Larisse is het wel even blokken: voor het lesgeven moet ze o.a. 80 specifieke 

termen in het Frans leren! Alleen al om die te vinden is een hele klus, want voor het 

paardrijden geldt een geheel eigen terminologie.We zijn benieuwd hoe het zal gaan! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

Hartelijk dank voor uw interesse in het Mansolein’s E-Magazine. We 

hopen dat u ook deze aflevering met veel pleizer heeft gelezen. 

Mocht u opmerkingen, ideeën of suggesties hebben dan horen we die 

graag van u. Hopelijk 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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