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In september 2009 zat ik weer eens te kijken op de site van Sporthorses. Ik bekijk 

bijna dagelijks de verkoopsites om op de hoogte te blijven van de markt. Toen ik daar 

een wat onduidelijke,  van veraf genomen foto zag van een zwarte merrie die te koop 

werd aangeboden als fokmerrie was ik meteen geïnteresseerd. Ze had iets speciaals 

in haar uitstraling. De tweede foto die er bij stond was evenmin echt duidelijk, maar ik 

werd op slag verliefd op de zwarte Manhattan merrie. 

Zoals altijd als ik iets interessants zie, keek ik ook nu direct op HorseTelex om te 

kijken naar de moederlijn. Ze was niet ingevoerd, maar al snel had ik haar moeder 

gevonden. Een vluchtige blik op haar moederlijn maakte dat ik zowat van mijn stoel 

af stuiterde! Ze kwam uit dezelfde merrielijn als Hickstead! Na kort familie-beraad 

besloten we te bellen en meer informatie op te vragen. Omdat Renée en ik toch al 

naar Nederland zouden gaan om op bezoek bij familie te gaan, maakten we meteen 

een afspraak om Wendela te gaan bekijken. 

Eenmaal op het bedrijf van de familie Adema, de eigenaren en fokkers van Wendela, 

stond de merrie ons nog meer aan dan we al hadden gezien op de foto. Wendela 

heeft alles mee, ze is heet, ontzettend lief en bloedmooi en daarbij ook nog eens 

zwarter dan zwart en zonder wit. 

De moeder van Wendela, Fimke was ook nog aanwezig. Ze was al ruim in de twintig 

maar zag er voor haar leeftijd goed uit, al wel wat dik in het haar, maar verder een 

aansprekende merrie. Wendela werd losgelaten in de binnenbak om haar in 

beweging te kunnen zien. Ze was zenuwachtig dat de andere paarden er niet bij 

waren en liet zich wat moeilijk zien. Maar dat wat we zagen sprak ons zeer aan. 

We waren direct overtuigd 

dat deze merrie een hele 

goede aanvulling zou zijn 

op ons fokmerriebestand en 

deden direct een bod. Na 

een paar dagen was alles 

rond en zou Wendela met 

een transportbedrijf 

gebracht worden. 

 
Siko met Wendela-A de dag na 

haar aankomst. 



 

                                 

Wendela- A eerste 

dag buiten bij Stal 

Mansolein 

 

 

Ik zelf en mijn man Ben waren net op 

huwelijksreis toen Wendela werd gebracht. 

Ik vond het jammer dat ik er niet bij was, 

maar Wendela had een goede reis gehad 

en was veilig aangekomen. Ook Siko was 

onder de indruk van de jonge merrie. Na 

een paar dagen bij komen van de reis 

mocht ze dan eindelijk de groep in, en dat 

klikte al heel snel goed. Wendela is een 

heel sociale merrie en was direct zeer 

geliefd bij de hoog in rang staande merries 

en dat is altijd handig natuurlijk! 

 

Onze ervaring met nieuwe merries is dat ze 

meestal het eerste jaar niet drachtig willen worden. 

Wendela was de eerste uitzondering op die 

ervaring. Na één keer insemineren was ze  

drachtig. En ook de hele dracht daarna verliep 

vlekkenloos. 

Aangezien Wendela best een apart karakter heeft, 

heet kan zijn en een tikje onstuimig waren we een 

beetje sceptisch of ze haar eerste veulen meteen 

zou accepteren of niet. Ook deze bezorgdheid 

bleek niet nodig.  

Wendela beviel in maart van dit jaar 

zonder probleem van een gezond zwart 

merrieveulen van Eurocommerce 

Vigaro. Ze deed het vanaf de eerste 

minuut super goed en dat doet ze nog 

steeds. Een betere fokmerrie kan je je 

niet wensen.      Wendela met haar veulen 

Gem Mansolein. 



 

Oud verhaal:iedereen roept om volbloed. In de springpaardenwereld al helemaal. 

Maar ook in de dressuurwereld is bloed nodig. Ik merk alleen sterk dat men daar als 

dressuurruiter/ amazone nog banger voor is dan de gemiddelde fokker. Men is  bang 

voor te explosieve paarden. Begrijpelijk aan de ene kant, maar om de hoogste 

scores te halen heb je die elektriciteit en intelligentie ook nodig.  

Nu is een hengst als bijv Jazz wel een soort van garantie voor genoeg "go" in 

een paard, maar dat is niet hetzelfde als bloed voeren. 

                               Faiga Romance Mansolein ruim 60 % volbloed 

De stamboeken schreeuwen  zowat van de daken dat er meer bloed moet komen in 

zowel de spring- als dressuurpaarden, maar de fokkers en ruiters blijven  over het 

algemeen stilletjes aan de kant staan.  

Grappig om te zien is dat de Fransen er anders over denken. De Selle Francais 

paarden voeren wel regelmatig meer bloed, maar staan over het algemeen niet 

bekend als paarden die bloed tonen of uiblinken in rijdbaarheid . Evenmin staan de 

Fransen bekend om hun dressuurpaarden. Toch wordt er door de Franse 

paardenmensen over gepraat en naar gezocht. Zelfs de amateurruiters, dat is zoals 

ze zichzelf noemen als ze rond de NL klasse M of Z rijden, roepen om paarden met 



bloed. Ze zeggen al snel; ja mijn paard is goed maar heeft niet genoeg bloed om 

naar een  hoger niveau te komen. Ze zoeken dus dressuurpaarden die echt veel 

volbloed voeren en zijn niet bang voor de gevolgen ervan. Misschien dat het 

rijtechnisch iets lastiger is, maar als je het in de goede banen leidt heb je er alleen 

maar voordeel aan. Interessant om te zien dat twee landen die zo dichtbij elkaar 

liggen toch zulke verschillende ideeën hebben over sport en welk type paard je daar 

voor nodig hebt. 

 

Je kunt veel zeggen over de 

Fransen, maar dit vind ik een 

leuke eigenschap van ze die mij 

wel aanspreekt! Hoe 

chauvinistisch ze ook zijn, toch 

durven ze buiten de grenzen te 

kijken en op zoek te gaan naar de 

kwaliteiten en mogelijkheden die 

anderen niet aandurven. 

Wie weet kunnen ze een 

voorbeeld vormen voor andere 

ruiters en fokkers! 

 

 

 

Leander Mansolein ruim 51 % 

volbloed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantis Mansolein Z 

60 % volbloed. 



 

Nieuw dit jaar, alle veulens geboren in 2011 zijn op aanvraag 

beschikbaar voor de verkoop. 

Een unieke kans voor u om dit uitzondelrijk kwaliteitsvolle 

merrieveulen aan te schaffen buiten een veiling om! 

Voor een video klik hier: 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/2/n2gNsiwWYc4 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/2/n2gNsiwWYc4


Onderlinge dressuurwedstrijd met Chakra 

Mansolein en Mansoleins' Danser 

Vorige maand hebben Chakra en Danser hun wedstrijddebuut gemaakt tijdens de 

onderlinge dressuurwedstrijd bij ons op stal. 

Er werd een staldag georganiseerd waarbij Natalie met Danser, (mv Carlo en 

verzorgpaard Ulivie, v.Olivi) en ikzelf met Chakra Mansolein, (v.Disconto) ons 

hadden opgegeven voor een B-proefje. Natalie heeft wel de ambitie om wedstrijden 

te gaan rijden en had al een compleet tenue in de kast klaar hangen.  Ik heb niet echt 

wedstrijdambities, maar zo'n informele wedstrijd bij ons op stal leek me wel leuk en 

wie weet zou ik ook de smaak te pakken krijgen. Ik hield het dus wat eenvoudiger 

qua aankleding, wel in zwart-wit, maar een poloshirt i.p.v. een jasje (het was ook 

behoorlijk warm weer, dus dat speelde ook wel mee).  

Twee weken voor de 

grote dag zijn we met 

de voorbereidingen 

begonnen, zoals de 

aanschaf van witte 

dekjes en ik had zelf 

mooie frontriemen voor 

Danser en Chakra 

gemaakt. Én natuurlijk 

de proef geoefend, 

want de vele voltes in 

de B zijn niet zo 

moeilijk, maar wel het 

laatste stukje van de 

proef, waar nogal wat wendingen en overgangen kort achter elkaar zaten. Op de dag 

zelf kwamen we -uiteraard- toch weer tijd tekort, en hoewel ik Chakra's manen de 

dag van tevoren al in de vlechten had gezet, lukte het niet meer om er hele mooie 

knotjes van te maken.                      Marja en Chakra  

 

 

 

 

 



Danser, wiens manen we niet wilden afknippen, kreeg een mooi matje erin, wat hem 

heel netjes stond. De wedstrijd werd gehouden in de buitenbak en terwijl het erg druk 

met mensen, kinderen en paarden/pony's was op het terrein van de stal, waren 

Danser en Chakra ontzettend braaf tijdens het poetsen, opzadelen en inrijden. Ook 

de proefjes gingen goed, al was Chakra wat onrustig in de aanleuning, wat behalve 

aan mijn eigen spanning, ook te wijten was aan de korte inrijtijd en het warme weer. 

Ook het laatste, meest lastige deel van de proef ging goed bij allebei. De uitslag was 

als volgt: Natalie eindigde op de 2e plaats met haar bijrijdpaard Ulivie en op de 5e 

plaats met Danser (die pas net zadelmak is!), en ikzelf eindigde op de 4e plaats met 

181 punten, dus goed voor een winstpunt als het voor het echt zou zijn geweest.  

Familie Geerts van stal en Anouk van Gerven, jurylid: bedankt voor deze gezellige 

dag! Tessa en Ben bedankt voor de mooie foto's, en stal Mansolein natuurlijk voor 

die twee prachtige zwarte parels van ons! 

                                               

 Natalie met Mansoleins Danser 



                                     Marja met Chakra Mansolein 



 

Goed bloed verloochend zich niet! Afkomstig uit de merrielijn 

van Hickstead en met een bloedopbouw van internationale 

toppers. Gem Mansolein laat keer op keer zien dat haar 

vermogen en talent in haar genen zit. Een veulen met power en 

karakter uit een goudennest! 

Alle veulens geboren in 2011 zijn op aanvraag beschikbaar 

voor verkoop. 

 

Klik hier voor de meest recente video: 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/u/3/zKQa0451qK4 

 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/u/3/zKQa0451qK4


 



 

Guilliver K, ofwel Dribbel is verhuist 

De zwart bonte D-pony ruin 

Dribbel is begin maart 

vertrokken naar zijn nieuwe 

eigenares Sophie. De familie 

Duckes uit Nederland kocht de 

jonge westrijdruin voor hun 

dochter Sophie. Het is haar 

eerste eigen pony en dus moet 

er nog veel geleerd worden. 

Maar Dribbel doet alles graag. 

Na een hun bezoekje aan onze 

stoeterij in februari was het 

begin maart dan zover. Dribbel 

verhuisde mee naar Zeeland. De 

jonge combinatie doet het goed 

en is lekker aan het rijden. 

Onder goede begeleiding maken ze al progressie. We zijn benieuwd of we Sophie en 

Dribbel wellicht dit jaar al in de wedstrijdring zullen terug zien! 

 

Balthazar Mansolein doorverkocht naar Duitsland 

We proberen altijd contact te houden met de mensen waar wij paarden aan 

verkopen. Zo ook met Nicky, die samen met 

haar jongere zus onze 3 jarige D-pony ruin 

Balthazar Mansolein (v. Savoij van de 

Krommehoek x Carlo x Briljant) kochten. Nicky 

maakte hem zadelmak en haar zusje zou hem 

uitbrengen op wedstrijden. Helaas verloor ze 

haar interesse voor de paarden en dus reed 

Nicky Balthazar Mansolein. Ze roemde hem 

om zijn super fijne karakter en talent als 

sportpony, maar zelf mocht ze niet met hem 

starten omdat ze al bij de paarden uitkwam. 

Balthazar Mansolein onder het zadel van Nicky 



Zodoende kwam Balthazar Mansolein te 

koop te staan. Enkele weken geleden  

verhuisde hij net over de grens bij Limburg, 

naar Duitsland. Hij zal ingezet worden als 

wedstrijdpony voor een jong meisje wat 

fanatiek rijdt. 

We hopen binnenkort contact met hen te 

maken om bij te houden hoe het verder met 

Balthazar Mansolein gaat. 

Balthazar Mansolein bij Stal Mansolein 

 

 

 

Leander Mansolein zadelmak 

De zwarte hengst Leander 

Mansolein (v. Leonardo da Vinci 

x Balzflug x Pretendent) die we in 

de zomer van 2010 naar Belgie 

verkochten is nu zadelmak. Hij 

wordt binnenkort vier jaar . Zijn 

eigenaar Laurent heeft hem de 

afgelopen winter heel rustig aan 

zadelmak gemaakt. Het is een 

zeer talentvolle hengst en dus 

neemt hij alle tijd.  Het beleren 

verliep voorspoedig en Leander 

Mansolein leert heel snel. Hijn wil 

graag werken en pakt alles super 

aan. 

Laurent is helemaal verlief op zijn 

Leander, ze hebben in de tussentijd 

een sterke band opgebouwd en 

werken met veel plezier samen. 

Wij en Laurent hebben hoge 

verwachtingen van deze zwarte 

schoonheid waarvoor zodra wij hem 

te koop zetten, veel belangstelling 

voor was.We zullen u op de hoogte 

houden van zijn vorderingen. 



Larimar Mansolein doet het super 

Larimar Mansolein (v. Leonardo da Vinci x Balzflug x Seclusive xx) doet het super goed bij 

zijn nieuwe eigenaar. Monsieur Vesin (uit Frankrijk) kocht hem enkele weken geleden om op 

te leiden voor de hoge dressuursport en om hem goedgekeurd als dekhengst te krijgen in 

Frankrijk. Ruim twee weken na de verkoop belde Monsieur Vesin ons op met een update. Ze 

hadden die dag voor het eerst even 

op Larimar Mansolein gezeten en 

dat ging erg goed. Bij ons had 

Larimar alleen nog maar longe 

werk gedaan met het zadel erop, 

maar meer nog niet. Hij pakte het 

werk heel goed op en was totaal 

niet angstig of onzeker. Werkwillig 

en nieuwsgierig als altijd was hij blij 

met het werk en accepteerde hij 

zijn ruiter zonder probleem. 

De komende weken zullen in het 

teken staan van hem rustig verder 

zadelmak maken. Monsieur Vesin 

is zeer enthousiast over de hengst 

en vertelde ons dat hij super braaf 

is op stal ook naar de andere 

paarden. “Hij is hengst, maar een 

eerlijke hengst´ aldus Monsieur 

Vesin. Binnenkort komen er enkele 

foto’s van de hengst aan het werk. 

Foto’s volgen zodra we die binnen 

hebben. 

 

 

Amazone gevonden voor beleren van onze paarden 

Het was een lange zoektocht, maar eindelijk denken we dan een geschikte amazone 

gevonden te hebben om ons te helpen met het beleren van de jonge paarden. Anne-Laure is 

haar naam en ze heeft redelijk veel ervaring met het inrijden van paarden. Ook heeft ze altijd 

een voorkeur gehad voor hoog in het bloed staande paarden. Zelf heeft ze een veel 

volbloedvoerende merrie die erg heet en lastig is onder het zadel. Ze vindt het een uitdaging 

en is het gewend. En dat is van belang bij het beleren van jonge paarden. Goed kunnen 

zitten, niet bang zijn en snel kunnen reageren. We hebben dan ook alle vertrouwen in onze 

samenwerking.Binnenkort zal ze op de eerste paarden stappen. 

Zowel Wishfull Thinking, die in 2007 al beleerd was, maar daarna niet meer heeft gewerkt, 

als Bashira Mansolein en Hera Mansolein zijn klaar voor het dragen van de ruiter. We 

houden jullie op de hoogte van de vorderingen. 



Eerste Franse les is een succes 

Zondag 22 mei was het zover. Mijn eerste lesklant in Frankrijk en dus mijn eerste les. Een 

beetje zenuwachtig was ik wel. Ik had de geplande les in mijn hoofd al diverse keren 

gegeven en had een spiekbriefje bij de hand. Maar toch, hoe zal het gaan., kom ik uit mijn 

woorden? Het moeilijkste zou het zijn onder woorden te brengen wat een ruiter voelt en hoe 

de reactie van het paard daarop is. 

Ook Fanny, en haar Rhodium ruin vonden het spannend. De Fransen hebben een andere 

manier van dressuurrijden dan we in Nederland kennen. Ze rijden minder precies en zijn niet 

zo gewend om op hun houding te letten. Fanny rijdt met haar ruin op het Nederlandse M-2 

niveau ongeveer en is een fanatieke wedstrijdamazone. 

Aangezien ze al jaren geen les heeft gehad omdat er hier niemand te vinden is die 

dressuurinstructie geeft, was Fanny best wat gespannen wat ik van haar rijstijl en van haar 

paard zou vinden. 

Ze rijdt heel aardig, maar kan zeker hulp gebruiken. We gingen aan de slag en dat verliep 

best goed! Ik kon beter vertellen en uitleggen wat ik van haar en haar paard wilde, dan ik me 

had kunnen voorstellen en ook Fanny was heel tevreden. Na een 45 min. les sloten we af. Ik 

vroeg aan haar wat ze er van vond; ‘nou vertelde ze, ik heb nu dingen gevoeld bij mijn paard 

die ik nog niet ken. Dat smaakt naar meer!´ Het is een combinatie die zeker potentie heeft 

voor de hogere sport, maar ze hebben nog wel werk voor de boeg. Daarom zal ik haar de 

komende tijd blijven begeleiden. Ik heb er zin in! 

 

 

 

 



 

Pittig van karakter nieuwsgierig en lief. Brinn Mansolein is een 

veulen met  een sterke wil. Vliegens vlug en attent gaat ze alle 

uitdagingen aan. Met deze eigenschappen en haar geweldige 

afstamming heeft ze grote mogelijkheden voor de sport. 

 

Alle veulens geboren in 2011 zijn op aanvraag beschikbaar 

voor de verkoop. 

 

Klik hier voor een van haar filmpjes: 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/1/dpQwHrh0N-s 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/1/dpQwHrh0N-s


 

Waar gaat het heen met de dressuurfokkerij? Wat willen we met z'n allen 

en wat hebben we nu eigenlijk. Dingen ik die ik me regelmatig afvraag, 

omdat er een duidelijke tweedeling lijkt te zijn onder de dressuurpaarden 

die in de sub of top lopen. Niet alleen qua type maar ook qua beweging. 

Dit is een soortgelijk onderwerp als wat ik al eerder onder de aandacht 

heb gebracht, maar toch heb ik het gevoel dat dat niet voldoende was. 

Daarom nu een andere kijk op deze zaak vanuit een ander oogpunt. 

De selectie van dressuurpaarden is de laatste jaren gespitst op 

hoogbenige,  langelijnde luxe types, het liefst met een lang voorbeen. 

Waarom is dat lange voorbeen gewild? Om de spectaculaire vliegende 

voorbenen die voorbij de borst gaan.  

Natuurlijk is dat spektakel, maar is dat de essentie waar het om gaat? 

Nee, dressuur moet zijn: natuurlijke kracht die vanuit gedragenheid kan 

spelen met de natuurwetten Dat kan zelfs nog mooier zijn dan alleen een 

vliegend voorbeen met een achterhand die niet bijzonder veel doet. Het 

leidt af van de eigenlijke bedoeling van dressuur. Daarmee wil ik niet 

zeggen dat de mooie voorbenen uit de fokkerij moeten, zeker niet. Maar 

ik denk niet dat er zoveel concessies moeten worden gedaan op het 

hebben van deze type paarden. Als je eerlijk kijkt naar de meest 

succesvolle dressuurtoppers die al jaren meedraaien in die top en het 

blijven doen. dan zijn dat niet die langgelijnde langbenige type paarden. 

nee het zijn de zwaarder gebouwde paarden met een grote kont en een 

minder lang voorbeen. Toch brengen deze paarden het spektakel ook, 

maar op een iets andere manier. Hoe is dat mogelijk? Dit is mogelijk om 

dat de ruiters gebruik kunnen maken van de natuurlijke mogelijkheden 

van dat paard. een paard wat met kracht van achteruit kan bewegen. En 

dan heeft hij de mogelijkheid om met spektakel in het voorbeen zijn werk 

te doen. Dit heeft niets met de lengte ervan te maken. 

Neem paarden als Salinero, Totilas, Ferro, Scandic en veel van de 

paarden uit de Duitse top, en niet te vergeten Briar. Dit zijn paarden die 

ver af staan van de types die geprefereerd worden door de NL fokkers 



en KWPN, maar het zijn wel de paarden die het nog steeds maken in de 

top. Daarom denk ik dat het een verruiming van de NL visie zou zijn als 

de stamboeken hier in hun selectie rekening mee gaan houden. 

De potentie om mee te draaien in de top is niet af te lezen aan de meest 

spectaculaire bewegers. Het zijn de paarden die minder opvallen, maar 

vanuit kracht en balans makkelijk bewegen. Niet het meest bijzonder nu, 

maar dat hoeft ook niet. Een paard  moet heel gehouden worden om uit 

te kunnen groeien tot een topper. Laat men hem maar sparen en simpel 

rondrijden. Als de kracht gebundeld is kan het spektakel beginnen. 

Het zou goed zijn als fokkers meer aandacht zouden geven aan deze 

types, want aan de top blijven staan doe je niet door bezig te blijven 

waarmee je er gekomen bent. Aan de top blijven betekent nieuwe dingen 

doen. Uitdagingen aangaan en innovatie willen. 

En dat betekent kijken buiten de massa,  buiten de groep en echt 

DURVEN KIJKEN. 

Wendela (rechts) boven een paard wat 

met natuurlijke kracht en gemak heel 

elegant beweegt 

Attentia (links onder) die geen moeite 

hoeft te doen om zo te kunnen 

bewegen. 



 

Félice Mansolein Z een veulen met kracht en 

lichaamsbeheersing. Schakelvermogen en gemak dat is wat 

haar bijzonder maakt. 

Alle veulen geboren in 2011 zijn op aanvraag beschikbaar voor 

verkoop. 

Voor een video klik 

hier:http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/0/3wzGOoVSEPI 

http://www.youtube.com/user/StalMansolein#p/a/u/0/3wzGOoVSEPI


 

Granaat  

 

 

Granaat is niet zo zeer een steen als wel een groep van stenen. Het zijn silicaten, 

dus maken kwarts en zuurstof er altijd deel van uit. Afhankelijk van de talrijke 

metaalvermengingen die mogelijk zijn, kan de kleur variëren van geel, groen, zwart 

tot de meest bekende soort: de diep roodbruine. De chemische samenstellingen zijn 

sterk verschillend, maar alle hebben ze de grote complexiteit gemeen. Het zijn altijd 

‘krachtstenen’. De ontstaansgeschiedenis heeft daar ook mee te maken: enorme 

krachten die de vermengingen deden ontstaan. Het is een steen vol leven en vuur. 

 

 
Paard 
 

Granaat is een steen die het paard over een barrière in zijn ontwikkeling heen kan 

helpen. Een welwillend paard dat bepaalde, soms heel eenvoudige, dingen maar niet 

kan leren en daar echt geblokkeerd in lijkt, kan met granaat vooruit geholpen 

worden. Opeens lijkt het of er een ontwikkelingssprong plaatsvindt. Het paard gaat 

zijn nek vrijer bewegen en strekt zich meer. De benen worden wat hoger opgetild, 

de stap wordt zekerder. Het doorbreken van zijn barrière helpt zijn zelfbewustzijn 

en de houding krijgt trotse, koninklijke trekken. De menspartner doet hem groot 

plezier met het veelvuldig herhalen van nieuwe verworvenheden.  

De gewrichten worden taaier en sterker. De rug strekt zich en scheve wervels 

krijgen ruimte. De achterbenen komen beter in het ritme. Het paard maakt als het 

ware een grote sprong vooruit. 

 

Bloesemremedies voor de mens: Beech (Beuk), Holly (Hulst), Impatiens  

(Reuzenbalsemien), Red Chestnut (Rode Kastanje), Rock Rose (Zonneroosje) en 

Vine (Wijnstok). Deze bloesems helpen om van het voetstuk af te komen en 

anderen te respecteren. De eigen situatie wordt minder belangrijk en er komt meer 

oog voor anderen. Jaloezie, ongeduld en dwang naar anderen toe kunnen 

verdwijnen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe relatie met het paard, gebaseerd op 

respect en vertrouwen. 

 

 
Mens 
 

Door alle tijden heen was Granaat voor de mens een steen tegen vermoeidheid en 

uitputting. Hij stimuleert (tegen de verdrukking in) het zelfvertrouwen en maakt 

meer tevreden met het huidige leven. Het onbereikbare hoeft niet meer nagejaagd te 

worden en er komt oog voor alles wat er wél is. Daardoor worden relaties en 

vriendschappen dieper en onbaatzuchtiger. Door het toegenomen gevoel van 

autonomie en trots op de eigen vermogens, wordt het hele lichaam gestrekter en 

flexibeler. Door een nieuw gevoel van eigen kunnen, krijgen anderen de ruimte 

zichzelf te zijn. Dus ook het paard! 

 

Bloesemremedies voor het paard: Elm (Veldiep), Hornbeam (Haagbeuk), Mustard 

(Herik), Oak (Eik), White Chestnut (Paardenkastanje) en Wild Rose (Hondsroos). 

Deze bloesems helpen het paard een betere balans te vinden in de emoties. De 

beweging komt beter onder controle. Hierdoor kan er meer plezier gemaakt worden 

in de relatie met de mensenpartner. Er ontstaat een tevreden rust in de relatie. 

 



 

Honeysuckle/kamperfoelie  

 

 

Kamperfoelie is een van nature veel voorkomende plant in onze bossen. Hij 

verspreidt een heerlijke zoete geur die vooral in de avond opvalt. De plant 

verstrengelt zich tot hoog in de bomen als een liaan. De bloemen bloeien weelderig, 

vooral op zonnige plaatsen, aan bv. bosranden, de hele zomer door.  

 

 

 
Paard 
 

Het Honeysuckle-paard heeft weinig uithoudingsvermogen en lijkt niet helemaal 

wakker. Maakt een wat afwezige indruk, maar is geen somber dier. Hij leeft een 

beetje teruggetrokken in zijn eigen wereld. Hij is lichamelijk minder ontwikkeld en 

heeft veelal een kenmerkende verdikking tussen de ogen en heeft grote oren. 

 

Het paard leeft in harmonie met zijn soortgenoten, maar omdat hij ze niet kan 

bijbenen, laten ze hem wat links liggen. Dat is voor dit paard weer een reden zich 

verder terug te trekken en de aandacht niet meer bij het gebeuren om hem hen te 

hebben. Voor zijn menspartner is dit een moeilijk paard. Hij heeft lang niet het 

uithoudingsvermogen wat de meeste andere paarden hebben en is snel met de 

aandacht ergens anders. Dit dier is wel willig, maar heeft noch de kracht, noch 

voldoende concentratie om „bij de les te blijven‟. 

 

Dit type paard, lichamelijk aan de zwakke kant ontwikkeld en op een dromerige 

manier niet aanwezig, is eigenlijk nooit goed op aarde aangekomen. Het hele aardse 

gedoe om hem heen ervaart hij als door een mist en dat raakt hem eigenlijk 

nauwelijks. Dit dier bewijs je echt een dienst met een sterk aardende aanpak.  

De partner kan het proces ondersteunen met verhelderende en opvrolijkende stenen: 

Citrien voor heldere concentratie, bergkristal voor licht in de relatie mens/dier en 

Jaspis, om alles wat ingewikkeld lijkt eenvoudig te maken in goedgeefse onbaat- 

zuchtigheid. 

 

 
Mens  
 

Mensen met dit beeld blijven in het verleden hangen. Ze zijn niet in staat oude 

ervaringen, vooral de vervelende, los te laten. Heimwee en nostalgie zijn 

trefwoorden, evenals spijt om alles wat verkeerd is gelopen. Hier wordt echter geen 

kracht uit geput om nu te veranderen. De toekomst die open zou moeten zijn wordt 

doorlopend overstemd door het verleden en door hoe de dingen hadden moeten zijn. 

Voor het paard is dit een moeilijke levenshouding. Het werkt sterk remmend op zijn 

spontaniteit en het vermogen gelukkig te zijn in het hier en nu. Paarden kunnen daar 

sterk op reageren, lichamelijk vooral in de spijsvertering: Koliek! Maar ook met een 

overmatige gevoeligheid voor parasieten.  

Het Paard kan het proces bij de mens ondersteunen met Jaspis voor een 

onbaatzuchtige houding en een grotere eenvoud, met Rodochrosiet voor balans in 

de gehele spijsvertering (en de geest) en Labradoriet, want: “Labradoriet helpt dit 

paard wakker te worden, maar dat lukt alleen als de partner durft wakker te worden 

op aarde…” Aragoniet kan meer levensvreugde geven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wishfull Thinking wordt op dit 

moment opnieuw beleerd. Ze 

loopt heel netjes aan de longe 

met bijzet. Wishfull, ofwel 

Sterre genoemd bij ons is een 

paard wat misschien niet gelijk 

de mooiste is op stand, maar 

in het werk is deze imposante 

merrie heel speciaal. Ze werkt 

heel graag, is fanatiek en wil 

alles doen. Ze heeft een 

schitterende aanleuning en 

danst zo licht als een veertje 

door de baan. Ze kan heel 

simpel schakelen en heeft 

daarbij een bijzonder mooi 

voorbeen gebruik. Ze is heel 

sterk van achter en treed zeer 

goed door. 

Sterre is een paard met de wil 

en potentie omn uit te groeien 

tot een echte topper! 

Voor meer informatie klik op:       

www.mansolein.com 

 

 

 

 

 

 

 

Dylan Mansolein een 

imposante jonge krachtpatser 

die veel gelijkenis toont met 

zijn vader Scandic. Dylan 

Mansolein is spectaculair als 

hij het wil. Hij smijt niet met zijn 

energie maar heefd wel heel 

veel kracht en een schitterend 

beengebruik,  zowel voor als 

achter. Een hengst die nu al 

aanleg toont voor het 

verzamelwerk.  

Dit alles gecombineerd met 

een aansprekend type en  met 

een hart van goud en de wil 

om te werken maken hem een 

bijzonder fijn sportpaard voor 

de toekomst. Binnenkort zullen 

we hem rustig aan gaan 

beleren! 

Voor meer informatie klik op:       

www.mansolein.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evander Mansolein is een 

speciale hengst. Hij is 

onzettend intelligent en leert 

heel makkelijk. Hij doet de 

dingen graag op zijn eigen 

manier en wil absoluut in zijn 

waarde gelaten worden. 

Evander beweegt met veel 

gemak en souplesse, hij is een 

speler en gaat maar door en 

door. Zijn energie lijkt 

eindeloos en zijn inzet is 

onmeetbaar. 

Een nog jonge maar 

bijzondere kwaliteitsvolle 

hengst die alles mee heeft om 

uit te groeien tot een zeer fijn 

sportpaard! 

Voor meer informatie klik op:       

www.mansolein.com 

 

www.mansolein.com
www.mansolein.com
www.mansolein.com


Grace Mansolein en Zonne Fleur 

 

 

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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