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In deze aflevering stellen we wederom een fokmerrie voor als paard van de maand.  

Deze keer aandacht voor de KWPN merrie 

Ulicator de Fauntane ( roepnaam Ullie ). Een 

merrie die niet snel op de voorgrond treedt, maar 

beslist een bijzonder verhaal heeft. 

Ullie zag het levenslicht in de stallen van de 

bekende fokker Cees Klaver uit Schoorl. Hij is 

o.a. de fokker van de beroemde hengst Taloubet 

Z die onder Christian Ahlmann grote 

internationale successen heeft geboekt.  

De moeder van Ullie was de Frans gefokte 

KWPN merrie Diana D'Anjou, afstammend van 

Jalisco B x Espoir D'Escla. De merrie behaalde 

het sportpredikaat en heeft later zelfs op 1.50 

mtr. niveau gesprongen.  

Ulicator de Fauntane  

De vader van Ullie is de Franse hengst Alligator de Fontaine. Een zeer gewaardeerde 

halfbloed hengst die internationaal op Grand-Prix niveau 

heeft gesprongen en de hoogste fokwaarde ooit in Frankrijk 

scoorde. 

Ullie groeide op bij Cees Klaver en werd vervolgens 

verkocht als onbeleerde driejarige aan een mevrouw uit 

noord-Holland. Deze liet haar beleren en kort na het 

zadelmak maken werd ze voor het eerst uitgebracht door 

een Belgische ruiter op een Cross. Ullie deed het dat heel 

goed, maar de jonge merrie, inmiddels bijna vier jaar oud 

en net onder het zadel, kwam op één van de laatste 

hindernissen ten val. Daarbij blesseerde ze haar schouder . 

Een foto werd er niet gemaakt, maar het vermoeden was 

sterk dat er een breuk aanwezig zou zijn. Geadviseerd 

werd de merrie een jaar op rust te zetten om te zien hoe 

het zou gaan. Na enige tijd rust werd ze weer wat bereden 

met wisselend resultaat;de ene dag goed, de andere dag 

slecht. Omdat de eigenaresse niet kon met Ullie wat ze 

wilde, besloot ze haar te koop aan te bieden.         

                                                                                                   Alligator de Fontaine 

Ik kwam de advertentie tegen op  Marktplaats en zag iets speciaals in de merrie. Er was iets 

in haar uitstraling wat me aangreep. Ik liet haar zien aan Renée en die zag hetzelfde wat ik  

zag. We spraken het een en ander door en besloten Frank eens te vragen wat hij er van 

vond. Hij was meteen positief en na overleg besloot ik te reageren op de advertentie. Daar 

kwam een afspraak uit en dus reisde ik af naar Noord-Holland.  



Ook in levende lijve sprak Ullie me meteen aan, ze was niet al te groot, wat iel in de bouw en 

bespiering, maar ze was toch speciaal. Er werd me gevraagd of ik een rondje buiten wilde op 

haar en dus deden we dat.  

Vrij direct bleek dat Ullie geen goede dag had en dus liep ze niet fijn, ik voelde me schuldig 

er op te zitten en na een kleine stukje draf en galop besloot ik allen nog maar te stappen. Het 

stukje galop beviel trouwens heel goed, ze deed me denken aan mijn eerste paard Isis, die 

had zulke fenomenale gangen en dat had Ullie precies zo. 

Na een middagje nadenken en overleggen met het thuisfront besloten we een bod uit te 

brengen. Dit bod lag aanzienlijk lager dan haar vraagprijs, maar gezien het feit dat Ullie 

alleen nog geschikt zou zijn als fokmerrie, vonden we het zelf een goed bod. De eigenaresse 

wilde er even over na denken, want ze had telefonisch  een bod van twee keer zoveel gehad 

van een mevrouw die de merrie nog niet eens had gezien. Na een extra dag belde terug om 

te vertellen dat ze ons de merrie gunde omdat we haar  zo'n perfecte plek  konden bieden.  

Een week later haalden we Ullie  met de trailer op en 

namen haar mee naar Frankrijk. Ullie lag vrij snel goed in 

de groep, maar wilde helaas het eerste seizoen niet 

drachtig worden. Enkele maanden na haar aankomst 

ontdekte ik,  toen ik een aflevering van een werdeldbeker 

wedstrijd springen op Eurosport zat te kijken, dat Ullie 

een driekwart zus bleek te zijn van de zeer succesvolle 

merrie Jalisca Solier die onder Steve Guerdat wedstrijd 

na wedstrijd wist te winnen. Ik zat op mijn stoel te 

stuiteren want dat had ik niet geweten! Een super 

verrassing was dat!   

  Links: Ullie eerste dag bij ons.                 Onder:  Jalisca Solier 

Het jaar daarop 

insemineerden we haar 

opnieuw en nu werd ze 

gelukkig wel drachtig. In 

2009 beviel ze van het 

merrieveulen Lorraine 

Mansolein Z, een dochter 

van de Oldenburgse 

hengst Loverfever III. Een 

chique hoogbenige 

merrieveulen. Deze 

Lorraine Mansolein Z 

werd enkele maanden 

later verkocht aan onze Italiaanse relatie de 

heer Lemson. Lorraine bleef bij ons in de opfok. 

 

Ullie met de een dag oude Lorraine Mansolein Z 



Hetzelfde seizoen werd Ullie nogmaals 

geïnsemineerd en nu van de Zangersheide 

hengst V Alba R. De hengst zou maar tot eind 

juli beschikbaar zijn voor de fokkerij, omdat hij 

daarna de sport in zou gaan. Gelukkig werd 

Ullie drachtig bevonden op de dag voor het 

vertrek van de hengst. Resultaat was het 

schitterende schimmel merrieveulen Vitesse 

Mansolein Z.  

 

Boven: V Alba R .    Rechts Ullie met de een dag oude       

Vitesse Mansolein Z 

 

Dit jaar heeft Ullie  vrijgekregen en zal ze in 

2012  weer geïnsemineerd worden. Wat tot 

nu toe opvalt bij haar twee nakomelingen, 

is de lichtvoetigheid, kracht en gemak 

waarmee ze bewegen. Het zijn fijne 

merries met een goed karakter en veel kwaliteit. Lorraine Mansolein Z laat al zien over een 

behoorlijke portie springtalent te bezitten. Iets wat haar moeder, Ullie, zelf ook erg goed kan. 

Ze springt los, met veel souplesse vermogen en een super techniek. Helaas kunnen we Ullie 

niet echt ver doortesten want dat willen we de dappere merrie niet aandoen i.v.m. haar 

schouderblessure.  Ze heeft daar zo geen pijn van maar kan niet belast worden. 

Beide nakomelingen zijn heel cool van karakter en het zijn zeer fijne paarden om mee te 

werken. Ze zijn luxe van bouw en wat hoogbeniger dan hun moeder.We hebben groot 

vertrouwen in de kwaliteiten van beide merries en kijken uit naar de toekomstige veulens van 

Ullie. 

                                                                                     De foto  rechts onder  is uit haar springvideo gehaald. Helaas is de 

kwalitiet daardoor niet zo goed, maar het toont duidelijk de enorme 

kwaliteit die Ullie heeft in onder andere haar draf! De onderste foto is 

van de eerste dag bij ons op stal. 



 

Te koop een dressuurmerrie pur sang! Wishfull Thinking is een 

paard met allure, ze is imposant en beweegt met veel kracht en 

souplesse. Ze is een echte werker en houdt  van uitdagingen. Braaf 

gereden en netjes aan de hulpen. Zeker een paard met 

mogelijkheden voor de hogere sport. Vader is Obelisk die ook dit 

jaar wederom de wereldkampioen jonge dressuurpaarden bracht! 

Voor meer informatie mail of bel ons. 



 

Enkele weken geleden is het zwarte merrieveulen Gem Mansolein verkocht. Ze is de 

eerste nakomeling  van onze jonge fokmerrie Wendela-A. De vader van Gem  is de 

Grand-Prix hengst Eurocommerce Vigaro die onder het zadel loopt van Geco 

Schröder. Gem Mansolein kreeg niet voor niets deze naam, zij is werkelijk een juweel 

van een veulen, super chique, zeer correct gebouwd en met haar prachtige donkere 

vacht en nieuwsgierig uitstraling steelt ze ieders hart. 

We kregen telefoon uit het Franse Normandië, mevrouw Bordez had onlangs haar 

veulen verloren, tot haar grote verdriet, en was nu op zoek naar een nieuw 

merrieveulen. Het aanbod was groot en ze had een zeer mooi veulen aangeboden 

gekregen van Haras Du Hus, de bekende stoeterij van Xavier Marie, die een paar 

jaar geleden de wereldberoemde dressuurkamipoene Poëtin kocht.  

Dat veulen kon ze voor een nette prijs krijgen, maar iets in de uitstraling van onze 

Gem Mansolein sprak haar meer aan. Gezien het feit dat ons veulen wel wat duurder 

was dan de veulens op haar lijst besloot ze toch even te overleggen met haar gezin. 

Een dag later belde ze ons terug om te vragen of ze een afspraak mocht maken om 

Gem Mansolein in het echt te komen bekijken.  



Haar artswas het niet echt eens 

met de lange reis die mevrouw 

Bordez wilde maken aangezien 

ze ruim 8 maanden zwanger 

was. Maar dat deerde haar niet 

en ze stapte na het weekend 

met haar moeder en drie 

dochtertjes de auto in om de reis 

van zo'n 850 km. naar onze 

stoeterij te maken. Eenmaal 

aangekomen bleek de reis zeker 

niet voor niets te zijn geweest, 

ze werd opslag verliefd op de 

zwarte schoonheid. De koop 

was snel gesloten. 

Gem Mansolein blijft voorlopig  

bij haar moeder. Ze zal begin 

oktober worden afgespeend en 

zal dan eind oktober verhuizen 

naar haar nieuwe stal. Mevrouw 

Bordez heeft eigen stallen en 

land en heeft meerdere paarden 

staan. Ze wil Gem Mansolein 

rustig laten opgroeien en zal 

haar later zelf gaan beleren en 

uitbrengen in de sport. Ze heeft 

altijd fanatiek in de springsport 

gereden en het  is ook de 

bedoeling om dat met Gem Mansolein te gaan doen. We kijken uit naar wat de 

toekomst zal gaan brengen voor onze Gem Mansolein en hebben veel vertrouwen in 

de nieuwe combinatie. We zullen ongetwijfeld nog veel van ze gaan horen. Maar op 

dit moment is het belangrijkste dat onze Gem Mansolein, eerste veulen van 

Wendala, terecht komt op een plek waar veel van haar gehouden wordt! 

 



 

Te koop; een uniek paard. Hera Mansolein Z, onbegrenst vermogen 

en een geweldige techniek en belangrijker nog de wil om te 

presteren. Op deze foto is zij pas vier weken zadelmak. Een paard 

voor het grote werk. Nu nog de juiste ruiter... Voor meer informatie 

mail of bel ons. 



 

Mijn leerling Fanny vroeg mij afgelopen weekend of ik zin had mee te gaan naar een Franse 

" dressuur- stage " zoals ze dat hier noemen. De bekende Franse Grand-Prix ruiter Jean 

Noel Mychalysin gaf op een stal hier in de buurt een meerdaagse stage, waar mensen zich 

voor konden aanmelden om met hun eigen paard 3 dagen lang 45 min. les te krijgen per 

keer. Vroeger stelde hij jonge paarden voor tijdens het WK voor jonge dressuurpaarden in 

Verden en heeft meerdere paarden op Grand-Prix niveau uitgebracht. 

Een interessante bijeenkomst en die wilde ik niet missen. We gingen zaterdag 13 aug. mee 

met Fanny om te kijken naar haar les. Leerzaam voor mijn taal en ik was ook benieuwd hoe 

de Franse instructeurs lesgeven. Wat opviel was dat er wel erg op de houding en prestatie 

van het paard zelf werd gelet, maar nauwelijks op de houding en inwerking van de ruiter, net 

zoals dat in Nederland over het algemeen het geval is.Gelukkig kon ik qua taal alles redelijk 

goed volgen. Wat mij het meeste opviel was dat zijn les aan Fanny op veel punten overeen 

kwam met mijn aanwijzingen aan Fanny bij eerdere lessen. 

Na afloop kwam Fanny naar mij toe en vertelde dat ze het zo grappig vond dat hij veel 

dezelfde dingen tegen haar had gezegd als ik had gedaan. Een leuk compliment zo vind ik 

zelf. Zo kom ik stukje bij beetje meer in de paardenwereld terecht hier in Frankrijk. Ik ben nog 

steeds druk bezig met het Ministerie van Sport om Franse erkende diploma's te verkrijgen op 

basis van mijn Nederlandse en Amerikaanse diploma's. Hopelijk zal alles zijn doorgang 

weten te vinden, dan kan ook ik beginnen met officieel les geven in Frankrijk. Klanten 

genoeg als ik dat zo eens bekijk! 



 

 

Te koop, eerlijke, werkwillige en bovenal zeer lieve dressuurmerrie. 

Bashira Mansolein is een groot imposant paard met een hart van 

goud. Ze heeft een mooi front en beweegt altijd bergopwaarts. Een 

paard met mogelijkheden voor de dressuursport en een absoluut 

topmentaliteit. Voor meer informatie mail of bel ons. 



 

De koppen van nieuwsbladen en de diverse internetsites hebben er allemaal 

uitgebreid over bericht. De nieuwe Totilas is verkocht; schreeuwen ze. Maar is dat 

wel zo? Ik zet er mijn vraagtekens bij .Iedereen weet dat grootmeester Totilas zelf als 

jong paard niet erg opvallend was. Bretton Woods was wel direct spectaculair toen hij 

op het toneel verscheen. Hoeveel waarde kan men hechten aan de vergelijking van 

beide zwarte hengsten? En misschien nog belangrijker, waarom de een met de 

andere vergelijken? Bretton Woods is een hengst zoals men die tegenwoordig graag 

ziet. Extra hoge stokmaat, hoog op de benen, langgelijnd en bovenal zwart van kleur. 

Hij beweegt met veel spektakel in het voorbeen en doet menig dressuurhart sneller 

kloppen. Het is een hengst die van jongs af aan alle mogelijkheden heeft gehad om 

te komen waar hij nu is. Natuurlijk kon goedkeuring bij het KWPN niet lang op zich 

laten wachten en zodoende slaagde hij met hoge cijfers. Achterblijven was geen 

optie.  

Bretton Woods links en rechts 

Ook de fokkers wilden niet de nieuwe trend aan zich voorbij laten gaan en dus werd 

er afgelopen jaar massaal achter de hengst aangelopen. In één van de artikelen 

stond zelfs dat de jonge, vrij onbewezen hengst, dit jaar alleen al zo'n 600 merrie te 

bedienen had! Dat zijn flinke inkomsten geweest. Ik denk dat iedereen er een beetje 

vanuit is gegaan dat hij zeer hoge ogen zou gaan gooien in Verden dit jaar, maar 

daar vielen de resultaten helaas wat tegen met  slechts een 10e(?) plek. 

Nu is hij dus verkocht aan Paul Schöckemüle, die alles wat in zijn macht ligt zal doen 

om een grote hit te maken van de jonge zwarte hengst. Gezien de leeftijd van 

Bretton Woods zullen we moeten afwachten in hoeverre de kwaliteiten die hij nu laat 

zien werkelijk natuurlijke aanleg is of aangetraind talent. 

Naar mijn mening is de vergelijking tussen beide hengsten echt onzin. Iedereen kan 

versteld staan van talent wat een paard op jonge leeftijd kan tonen, maar zoals we 

op de Europese kampioenschappen in Rotterdam hebben gezien is de juiste 

combinatie tussen paard en ruiter een bepalende factor voor toekomstige prestaties. 



Het gaat niet om de mooiste plaatjes die gemaakt worden tijdens voorstellingen, 

shows en een paar competities;  het gaat om het dagelijkse werk wat een paard  

doet. Ik ben niet in de gelegenheid geweest om Bretton Woods of Totilas te zien door 

de jaren heen, thuis aan het werk. Daarom kan ik zeker geen volledig beeld geven, 

maar ik ben wel op de hoogte van commercieële waarden en hypes, en dat laatste is 

naar mijn mening zeker van toepassing op dit circus waarin Totilas en Bretton Woods 

de publiekstrekkers zijn. Totilas links 

en rechts.             Onder Bretton  Woods 



x 

 

Broer van Silexa krijgt 

internationale faam 

Dat onze merrie Silexa uit een zeer 

goed nest komt mag inmiddels wel 

bekend zijn. Toch was ik aangenaam 

verrast toen ik enkele weken geleden 

een nieuwsbericht tegenkwam waar 

er gesproken werd over Cian 

O'Conner met zijn nieuwe paard Phin 

Phin's Shooting Star. Een bruine ruin 

afstammend van Phin Phin uit de 

KWPN merrie Filexa, de moeder van 

onze Silexa.  

Cian O'Conner is een wereldberoemde springruiter die bijna altijd op de grootste 

concoursen uitkomt. Het is dan ook heel erg leuk te weten dat de halfbroer van 

"onze" Silexa naam gaat maken in de internationale sport.  

Ik trok de stoute schoenen aan en mailde de heer O'Conner. Tot mijn verbazing 

kreeg ik een dag later al persoonlijk antwoord van hem. Hij vertelde zeer te spreken 

te zijn over zijn nieuwe ruin Shooting Star. Bovendien was hij geïnteresserd in de 

nakomelingen van Silex en wilde graag op de hoogte worden gehouden.Een leuk 

nieuw contact dus. Ik zal met grote interesse de vorderingen gaan volgen van de 

nieuwe combinatie die meteen na hun debuut al goede resultaten hebben neergezet. 

Sikexa is door ons begin 2009 

aangekocht voor de fokkerij. Ze had 

nog niet eerder een veulen gehad. 

Na twee moeilijke dekseizoenen lukte 

het om haar in 2010 toch uiteindelijk 

drachtig te krijgen. Dit jaar bracht ze 

dus haar allereerste veulen. Het vos 

merrieveulen Brinn Mansolein is een 

dochter van Kaloubet D'Tourelle een 

Franse hengst afstammend van 

Galoubet A. Een heel best eerste 

veulen. Volgend jaar willen we Silexa 

opnieuw insemineren. 



Dempsey aangekomen in Frankrijk 

De KWPN merrie Dempsey V, die sinds kort op onze site te koop word aangeboden, 

is naar onze stallen in Frankrijk verhuisd. De driejarige merrie is in bezit van Christel 

Deugd en staat hier met het oog op de verkoop. De markt in Frankrijk is voor 

Dempsey beter dan in Nederland, en nu ze netjes zadelmak is gemaakt hopen we 

snel een goede nieuwe baas voor haar te kunnen vinden. Dempsey is ontzettend 

braaf voor een driejarige. Ze is netjes opgevoed, nergens bang voor, heel sociaal en 

vrolijk. Ze heeft drie goede basisgangen en laat zien dat haar kwaliteiten als 

springpaard zeker niet verloren zijn gegaan in haar uitmuntende afstamming. 

 

Computercrash veroorzaakt problemen 

Onlangs is de computer van Siko, die niet alleen onze site onderhoudt en doorlopend 

vernieuwingen aanbrengt, maar ook alle Mansolein's E- Magazines voor ons 

verstuurd, volledig gecrasht.  

Dit heeft tot gevolg dat we helaas alle emailadressen van mensen die zich na 

februari 2011 hebben aangemeld verloren zijn. Heeft u zich onlangs aangemeld en 

krijgt u het E-Magazine niet meer? Mail dan s.v.p.voor een nieuwe aanmelding! 

 

Larimar Mansolein boekt progressie 

We hebben regelmatig telefonisch contact met de franse Grand-Prix dressuurruiter 

Jean Vesin, die de hengst Larimar Mansolein afgelopen mei bij ons heeft gekocht.  

In het Mansolein's E-Magazine van juli, meldden we al dat Larimar Mansolein nu 

goed zadelmak is. Inmiddels zijn we nog een maand verder en is Larimar Mansolein 

een volwaardig dressuurpaard aan het worden. Hij wordt zo'n drie tot vier keer per 

week gereden en zet altijd zijn beste beentje voor. Hij is zeer werkwillig en leert heel 

snel. Ze blijven heel voorzichtig met hem, want hij doet het zo goed, dat ze niet willen 

dat hij te snel gaat. Als alles zo rustig doorgaat zoals nu gaan ze aan het eind van dit 

jaar beginnen met de competities.  



Jean Vesin heeft zijn pijlen gericht op de Franse kampioenschappen voor jonge 

dressuurpaarden volgend jaar. Larimar Mansolein zal dan vijf jaar oud zijn en dat is 

een mooie leeftijd om te beginnen met deze competities. En wie weet als zijn 

resultaten goed zullen zijn zal hij ook voor de hengstenkeuring van het Selle 

Francaise gaan! Een spannende agenda dus. Maar eerst nu rustig verder met het 

zorgzaam opleiden van deze talentvolle jonge hengst! 

 

 

Latere uitgave van het augustus nummer 

Door omstandigheden is de uitgave van augustus later verzonden dan u normaal 

gewend bent van ons. Excuus voor het ongemak. Het nummer van september zal 

eerder uitkomen, zo rond de derde week van september. 

 

Ook Delios en Dylan Mansolein in training 

Ook Delios en Dylan Mansolein zijn vorige week in training gegaan voor het 

zadelmak maken. Beide paarden pakken het werk goed op. Ze kenden nog niets aan 

longewerk, maar toch kon Delios al binnen een week braaf een ruiter dragen aan de 

longe. Dylan heeft  iets meer tijd nodig maar accepteert al wel een hangende ruiter 

over zijn rug.  In het volgende nummer zal er uitgebreid aandacht besteed worden 

aan beide paarden. 



 

Hematiet 
 

 

Hematiet is een ijzer/zuurstofverbinding. Het is een veelvoorkomend mineraal, 

maar voor de werking is de Braziliaanse de beste. Dit mineraal wordt nog al eens 

door middel van elektriciteit magnetisch gemaakt en verkocht als Magnetiet. Deze 

te sterk magnetische namaak verstoort meer dan dat het goed doet. Magnetiet heeft 

een andere verhouding tussen ijzer en zuurstof en is doffer en donkerder van kleur. 

 

 
Paard 
 

IJzer is op aarde het meest voorkomende metaal: ongeveer 7% van de buitenste 

aardschil. Hematiet (2 ijzeratomen gebonden aan 3 zuurstofatomen) wordt bij het 

slijpen bloedrood en wordt daarom ook Bloedsteen genoemd. Maar ook om de 

belangrijke functie die deze steen voor het bloed van mens en dier heeft. Het 

stimuleert de zuurstofopname in ons bloed. Hierdoor zorgt Hematiet voor een 

betere harmonie en gezondheid in alle organen. Daarnaast helpt het rugklachten bij 

paarden op te lossen. Spanningen aan de bovenzijde van de ruggenwervels worden 

verzacht en overgevoeligheid van de rug verdwijnt. Het paard wordt vitaler en meer 

gestrekt. De uitstraling wordt edeler. Bij merries komt de voortplantingscyclus beter 

in harmonie. Bij het begin van het werken met Hematiet krijgt de gehele 

spijsvertering meer ‘vuur’. Daardoor komen met name de hoeven 

verhoudingsgewijs wat te kort. Dat is op te vangen met bv. Aragoniet.  

  

Bloesemremedies voor de mens: Beech (Beuk), Chestnut Bud (Knop van de 

Paardenkastanje), Crab Apple (Wilde Appel), Heather (Struikheide), Holly  

(Hulst) en Red Chestnut (Rode Kastanje). Deze bloesems helpen om daadkracht te 

ontwikkelen en om op eigen benen te gaan staan. Het leven kan meer in eigen hand  

genomen worden om er echt wat mee te gaan doen.  
 

 
Mens 
 

Hematiet heeft voor de mens een sterke vitaliteitbevorderende werking. De 

zuurstofopname wordt beter en de spijsvertering harmonieuzer. Het lymfestelsel 

werkt krachtiger: de gehele afweer wordt gestimuleerd. Door het verbeteren van de 

verticale energiestromen, verdwijnen beenkrampen en spier- en peesproblemen in 

de hielen en voeten. De nek wordt losser en soepeler. De tevredenheid neemt toe en 

het (geestelijke) uithoudingsvermogen wordt groter. De dag wordt meer wakker 

ervaren en de slaap is dieper en rustiger. Doordat het bloed voller en rijker gaat 

stromen worden de ik-krachten sterker en dieper beleefd. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Cerato (Loodkruid), Clematis (Bosrank), 

Mimulus (Maskerbloem), Pine (Den), Walnut (Walnoot) en White Chestnut  

(Paardenkastanje). Deze bloesems geven het paard de mogelijkheid stapje voor 

stapje zich in het leven te ontwikkelen, zich niet meer te verschuilen achter anderen 

en minder bang te zijn voor het onbekende. 

 



 

Impatiens/Reuzenbalsemien  
 

 

De Reuzenbalsemien komt voor op vochtige en liefst schaduwrijke plaatsen 

en kan tot twee meter hoog worden. Hij heeft holle stengels met op de 

knopen zijstengels en gepaard puntige ovale bladeren met diepliggende 

nerven. De wortels gaan breeduit en ondiep.  De bloei is in juli-augustus met 

grote karakteristieke rozewitte bloemen die in de herfst openspringende 

zaaddozen vormen.  

 

 
Paard  

 

Het hoog in het bloedstaande Impatiens-paard is zelfstandig en 

ondernemend. Het is altijd in de weer en beweegt graag. Dit paard is sterk en 

krachtig gebouwd met veel uithoudingsvermogen, strak bespierd en hoog op 

de benen. Dit snel reagerende dier heeft een wakkere blik en is doorlopend 

alert.  

 

Het paard kan voor onrust in de groep zorgen, het is doorlopend gespannen 

en reageert op alles. Dit zelfstandige dier zal altijd wat alleen in de groep 

staan, de andere paarden moeten niet zoveel van zijn onrust hebben. Ook 

naar de mens toe houdt hij zich wat afzijdig, tot hij ontdekt dat contact toch 

wel plezierig kan zijn. Voor zijn menspartner is dit een druk en moeilijk dier, 

steeds in beweging en snel met de aandacht ergens anders.  

 

Het probleem met dit paard is zijn energie en zijn krachtige werklust. 

Hierdoor kan hij al gauw over zijn grenzen heen gaan en geblesseerd raken. 

Dit paard zal ook haast gedwongen moeten worden de dingen met rust te 

doen, om te voorkomen dat pezen en botten geforceerd worden en er 

(ernstige) blessures ontstaan. Dit in principe getalenteerde paard loopt het 

risico al op jonge leeftijd stuk gereden te worden. De bloesem helpt hem zich 

te ontspannen en de dingen meer met overleg en vooral geduld te doen. 

Hierdoor kan er innerlijke rust ontstaan met meer gevoel voor de eigen 

grenzen. 

 

De mens kan dit ondersteunen met Agaat voor zelfvertrouwen en rust, 

Aragoniet om aarding te ontwikkelen met meer soepele en vloeiende 

bewegingen en Citrien kan helpen de concentratie te vinden die nodig is om 

dit paard te helpen ontspannen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Mens  

 

Impatiens helpt de snel geïrriteerde mens om meer geduld en tolerantie naar 

het paard toe te ontwikkelen. Niet zijn eigen ideeën over hoe de dingen 

moeten gaan staan centraal, maar de werkelijkheid van het paard met al zijn 

(on-) mogelijkheden wordt het uitgangspunt. Met deze remedie leert de mens 

samen werken.  

 

Voor het paard kunnen de volgende stenen daarbij helpen: Granaat, voor 

zelfbewuste trots en minder afhankelijkheid van de mens, Hematiet voor het 

helpen afvoeren van lichamelijke en geestelijke spanningen die van de mens 

afkomen en Jade om zich tevreden in zichzelf te voelen en zich te kunnen 

afsluiten voor het menselijke ongeduld en onbegrip. 
 

 

 

 

 



Deze maand een latere uitgave, maar hopelijk wel weer één die jullie met plezier 

gelezen hebben. Het volgende nummer zal dikker worden met een paar interessante 

artikelen. Zo komen er verhalen in te staan over de paarden die nu onder het zadel 

zijn en zal er weer een actueel onderwerp worden uitgelicht. (Foto onder van Delios) 

 Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, mail dan gerust. 

Voor nu, bedankt voor het lezen en 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. 
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