
 

      Mansolein’s  E-Magazine 

nummer 18                                                           sept-okt.2011 

   In deze aflevering: 

2. Kogel door de kerk 

3. Advertentie 

4-9.Training jonge paarden 

10. Advertentie 

11-13. Drachtige merries 

14. Advertentie 

15. Nieuwe merrie 

16-17. Renovatie stal 

18. Advertentie 

19-20. Werkbezoek 

21-22. Achten cultuur 

23-26. Mansolein Nieuws 

27-28 Jade en Lariks 

29. Colofon 

www.mansolein.com 



 

Ja, eindelijk was het zover!  Woensdagmiddag 26 oktober kreeg ik het verlossende 

telefoontje dat mijn Nederlandse en Amerikaanse diploma's hier in Frankrijk  worden 

geaccepteerd , waardoor ik eindelijk mag gaan beginnen met lessen geven in 

Frankrijk. Het heeft bijna 6 maanden gekost en ontzettend veel uren, maar dat is nu 

niet meer van belang. Ik mag mij een officieel erkende, gespecialiseerde 

dressuurinstructrice noemen!  

En dat is bijzonder, zeker in Frankrijk. In de hele Haute-Saône ben ik de enige met 

deze professie en  zelfs een van de weinige in heel Frankrijk.  Dressuur is enorm in 

opkomst  en ook zeker in deze regio, ondanks dat het niet een echte paardenregio is, 

zoals Normandië aan de west-kust. 

Van alle kanten horen we dat mensen 

op zoek zijn naar een goede instructeur. 

Niet alleen voor hen die dressuur willen 

rijden, maar ook voor de springruiters 

die hier wel ruim vertegenwoordigd zijn. 

Dressuur vormt de basis van al het 

rijden ongeacht de discipline. Het 

afgelopen jaar hebben diverse mensen 

mij gevraagd of ik lessen gaf, maar 

telkens moest ik ze naar huis sturen 

omdat ik geen bevoegdheid had. 

Daar is deze week dus verandering in gekomen. Nog een aantal contracten invullen 

en ondertekenen en ik mag aan de slag.  

Ik sprong zowat een gat in de lucht  toen ik dat telefoontje kreeg. Ik vertelde de 

medewerker van het ministerie van sport, dat hij geen idee had hoe blij ik hier mee 

was; nou zei hij; u heeft geen idee hoe blij ik ben dit dossier straks te kunnen sluiten! 

Het was een hoofdpijn-dossier voor de Franse Ministerie van sport en de Fédération 

Française d'Equitation. Want nog niet eerder had een buitenlander aan deze kant 

van het land om deze erkenning gevraagd! 

Nu kunnen we beginnen met adverteren om aan klanten te komen. Ik vind het 

spannend, zo in een andere taal waarvan ik nog niet alle termen ken. Maar ik heb 

vertrouwen in mijn kunnen en weet zeker dat het goed gaat komen. De komende 

weken ga ik me bezig houden met het maken van advertenties en flyers, en dan 

maar eens zien wie daar op af komen!      (Wordt vervolgd.) 



 



 

In plaats van de maandelijkse rubriek Paard van de Maand, deze keer een kleine 

verandering. In dit artikel ga ik uitgebreid aandacht geven aan de jonge paarden 

waar ik nu mee werk. 

Afgelopen zomer zijn de paarden, Dorinthe Mansolein, Cerise Mansolein, Hera 

Mansolein Z, Bashira Mansolein, Wishfull Thinking, Delios en Dylan Mansolein 

zadelmak gemaakt op een trainingsstal in Vesoul, zo’n 40 km. ten zuiden van ons. 

Op Cerise Mansolein na, waren alle paarden snel en probleemloos zadelmak. 

Inmiddels zijn ze allemaal al weer enige tijd thuis en werk ik, Larisse, met ze. 

Ondanks de problemen met mijn been, na mijn ongeluk in 2008, besloot ik het rijden 

niet op te geven en de sprong te wagen om met deze jonge paarden aan de gang te 

gaan. Geen makkelijke klus als je een slecht aanstuurbaar en slap been hebt met 

geen bewegingsruimte in het enkelgewricht, maar oefening maakt sterk en baart 

kunst dacht ik zo. 

 

Dorinthe Mansolein is nadat ze beleerd is 

de kudde weer ingegaan om alles eens 

rustig te laten bezinken.  Ik ben onlangs begonnen het  longeerwerk weer op te 

pakken. Ze doet het goed, maar heeft even tijd nodig weer in het werk te komen. Na 

een paar dagen longeren wilde ik proberen haar te rijden, maar ik vermoed dat er iets 

in haar mond niet lekker zit, want ze neemt het bit niet zo makkelijk aan als daarvoor. 

Met opstijgen schrok ze en zijn we gestopt. Eerst maar eens de veearts naar haar 

wisselende kiezen laten kijken. 

Tijdens het beleren was Dorinthe 

Mansolein super braaf. Binnen een 

week hadden we een paard wat 

slechts na 1 keer longeren al 

bereden werd aan de longe. Na 3 

weken was ze zadelmak en netjes 

rond te sturen in de bak. Ze heeft 

een fijn karakter, maar is nog erg 

jong met haar 3 jaar en tussen de 

oren nog niet helemaal klaar. We 

geven haar de tijd. Het is een goede 

merrie die veel potentie laat zien op de sprong, ze zal zeker een fijn sportpaard 

worden. 



    

Cerise Mansolein is een verhaal apart. De 

grote nog jeugdige 4 jarige merrie vindt alles 

nog een beetje spannend. Ze wil graag 

werken , maar laat zich snel afleiden door 

alles uit haar omgeving. Het ene moment is 

ze braaf , het andere moment is ze onzeker 

en wat angstig. Tijdens het beleren in 

Vesoul zorgde dat voor lastige situaties. De 

ene dag konden ze na het longeren met het 

zadel erop rijden aan de longe, de volgende 

dag was ze te onzeker over het zadel en  

kon ze niet bereden worden. Na 

enkele weken besloten we haar terug 

naar huis te halen. Ze is pas 4 jaar en 

al zo ontzettend groot. We zijn er van 

overtuigd dat ze meer tijd nodig heeft 

volwassen te worden. Ik longeer haar 

zo af en toe om haar routine en 

vertrouwen te geven en dat doet ze 

heel braaf. Met een beetje extra tijd , 

geduld en liefde zal ze er zeker gaan 

komen. 

 

 

 

Ik begon met Wishfull Thinking, beter 

bekend bij ons onder de naam Sterre. Ik 

had haar zelf al zadelmak gemaakt in 

2007,  maar na die tijd is ze niet meer 

onder het zadel gereden. Omdat ik haar 

dus uit het verleden al een beetje kende 

besloot ik met haar te beginnen. Met een 

glimlach van oor tot oor zat ik weer op 

Sterre. Deze merrie geeft zo’n ontzettend 

fijn gevoel.  



Haar gangen zijn ruim met een goede actie, maar ze zit makkelijk. Zo sloom als ze is 

in de omgang, ze ontzettend werkwillig is ze in de bak. Licht aan de hulpen en met 

veel energie reed ik haar in het rond. We zijn nu een aantal weken verder en Sterre 

is met de dag fijner te rijden. We zijn begonnen met het wijken voor kuitdruk en dat 

pakt ze goed op. Ook al wordt ze er wel wat loperig van, maar beter voorwaarts dan 

op de rem zeg ik maar altijd. 

Haar draf is haar 

sterkste gang, 

haar galop is 

goed, maar door 

haar 

opleidingsniveau 

van dit moment 

kan die af en toe 

nog een beetje 

op de voorhand 

zijn. Toch wil ze 

steeds meer op 

de kont gaan 

zitten en wordt 

haar galop meer 

bergopwaarts. 

Het gemak waarmee ze haar werk doet en de enorme progressie die ze steeds weer 

boekt, overtuigt mij ervan dat deze merrie een heel eind kan komen in de sport. Haar 

instelling is super en met haar imposante voorkomen kan ze zeker heel wat punten 

scoren! 

 

 

 

Bashira Mansolein:  een beter 

en fijner paard kan ik me niet 

voorstellen. In slechts drie 

weken was ze zadelmak. Van 

begin af aan een dankbaar 

paard om mee te werken. Ze 

leert snel en doet altijd wat je 

van haar vraagt. 



 Een merrie met een 

gouden instelling en ook 

nog een een flinke dosis 

talent.  

Hoe wel ze in vrije beweging 

niet de meest opvallenste is, 

laat ze zich onder het zadel 

extra zien. Ze heeft veel 

actie in het voorbeen en een 

goed achterbeen gebruik. 

Ook al moet ze nog aan 

kracht winnen, toch loopt ze 

altijd mooi rond. 

Eenmaal thuis ben ik haar 

zelf gaan rijden. Best 

spannend, want het is een 

erg groot paard. Ze gaf me direct een vertrouwd gevoel. Ze let de hele tijd op je en 

haar oren gaan actief op en neer. Je voelt hoe ze steeds weer de aandacht bij je 

heeft, ze doet haat uiterste best om alles te begrijpen en dat geeft een speciaal 

gevoel. De aanleuning werd al snel beter en dan voel je, ook al is ze nog maar net 

onder het zadel, een zeer compleet paard onder je bewegen. Haar galop is haar 

beste gang. Ze springt heel mooi bergop en heeft de mogelijkheid te schakelen. Ze 

komt makkelijk terug en blijft fijn in de hand. Toch extra knap als je het mij vraagt 

voor zo’n groot paard! 

In de tijd dat ik nu met haar werk heeft ze nog geen stap verkeerd gezet. Als ik met 

haar aan het werk ben gaat het kriebelen, wat een eer zou het zijn met dit paard 

wedstrijden te gaan rijden! 

 

 

Hera Mansolein Z, wat moet ik hier nog over 

schrijven.. Een paard met een ongekend talent, 

niet alleen in haar basisgangen en het werk in 

het algemeen. Maar ook op de sprong onder de 

man. Ook zij was in slechts 3 weken zadelmak 

en sprong al een meter onder de man. Ze trekt 

op het hout aan en laat dezelfde kwaliteiten zien 

als bij het vrijspringen. Een geweldige techniek 

en veel vermogen. Ze doet alles met speels gemak en wil echt wat doen. Van het 

simpele werk is ze niet gecharmeerd, ze wil uitgedaagd worden en aan het werk zijn. 



 Als snel ben ik er zelf opgestapt en wat een gevoel! Alles zo makkelijk met zoveel 

souplesse en veer. Ook een kleine sprongetjes( ivm mijn been ) gaan goed. 

Dit is een paard 

voor het grote 

werk. Ik zie het als 

een eer dat ik 

haar de basis heb 

mogen bij 

brengen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delios, met zijn net drie jaar en vele volbloed is hij 

nog lang niet klaar met groeien. De afgelopen 

maanden ontwikkelde hij zich zo goed dat we toch besloten hem zadelmak te laten 

maken. Ook bij hem was het zowat opstappen en wegrijden. Zonder enige twijfel en 

met veel gemak leerde hij een ruiter te dragen. Eenmaal thuis heeft hij nog een 

aantal keren gewerkt. Hij doet zijn werk 

met zichtbaar veel plezier en 

leergierigheid. Hij voelt licht en makkelijk 

aan onder het zadel. Hij leert snel en zit zo 

fijn! Hij heeft een super goede draf met 

veel activiteit maar een stille rug. De galop 

voelt fijn. Netjes bergopwaarts en goed 

doorsprongen en ook hier weer die 

heerlijke stille rug. Delios is een dankbaar 

paard om mee te werken, eerlijk en vrolijk 

van aard als hij is.  

Al is hij hengst, toch laat hij zich ook naast de merries fijn bewerken. Hij spiekt wel 

eens een keer maar laat zich verder niet afleiden. Gezien zijn leeftijd en 

ontwikkelingen heeft hij nu vrij gekregen. Eerst maar eens door met groeien en 

spelen! 



 

De laatste in de rij. Dylan Mansolein. De 

grote driejarige vos ruin. Altijd al een macho geweest maar met een klein hartje. Hij 

had even moeite met de singeldruk, maar dat was na een week  voorbij. Hij neemt 

alles goed aan en zet zijn beste beentje voor, maar zo nu en dan laat hij wel even 

weten dat hij zo zijn eigen ideeen heeft. Dat uit hij niet door vervelend te doen maar 

even en beetje trekken zo nu en dan doet hij nog wel. Maar dat is gezien zijn leeftijd 

ook niet zo gek. Dylan Mansolein is voor mij moeilijker te rijden. Hij heeft ontzettend 

veel afdruk en kracht in zijn bewegingen. Al is dat vanaf de grond niet erg opvallend, 

onder het zadel is dit een waar kenmerk van hem. Met mijn geringe kracht door mijn 

slechte been zit dat moeilijker. Je hebt echt je beenkracht nodig om stabiel te kunnen 

zitten en dat is nu juist mijn zwakke punt. Toch stap ik er met vertrouwen op.  

Dylan Mansolein is werkwillig en leergierig en eerlijk. Ook al vind hij het soms 

spannender dan hij wil laten merken, toch denkt hij met je mee en doet hij zijn best 

alle nieuwe stof goed uit te voeren. Helaas heeft hij een bemerking op de foto die 

een grote carrière in de sport in de weg staat. Als we geen goede plek voor hem 

vinden, zal hij bij ons blijven als les paard. 

Maar voor nu heeft ook Dylan Mansolein vrij. De eerste basis zit er in en nu eerst 

maar weer eens verder met groeien! 



 



 

2011 was een moeilijk jaar om merries drachtig te krijgen. Het weer was erg 

wisselvallig en dat is altijd terug te merken in de resultaten van de dekkingen. Omdat 

wij ons dit jaar op het inkrimpen van ons paardenbestand wilden toeleggen, besloten 

we slechts één merrie te insemineren. Helaas bleef Carmen gust. We zullen het 

volgend jaar opnieuw met haar gaan proberen. Omdat het er op ging lijken dat het 

met Carmen niet ging lukken besloten we Wendela  te insemineren. Ook dat ging niet 

meteen zoals we van haar verwachtten, maar na enige moeite wilde ze dan toch 

drachtig worden.  

 

De Franse hengst Kaloubet D Tourelle werd 

de keuze voor Wendela, wiens eerste veulen 

Gem Mansolein deze zomer is verkocht. 

Kaloubet D'Tourelle was niet onze eerste 

keus voor Wendela, maar we hebben veel 

vertrouwen in de combinatie. Silexa bracht 

dit jaar een merrieveulen van deze hengst en 

dat is een heel knap veulen geworden. We 

kijken dan ook uit naar het resultaat van deze 

combinatie.  

 

Kalouet D Tourelle geeft  wakkere veulens 

met veel zelfhouding die overal op af gaan 

en nergens voor terugschikken. Ze zijn vroeg 

zelfstandig en onderzoekend. Zijn 

nakomelingen staan alom bekend dat het 

vechters zijn die willen werken en het 

springen met veel plezier doen.We 

verwachten uit deze combinatie een actief 

veulen, die netjes aan de maat is, over een 

imposant front beschikt en spectaculair in 

beweging zal zijn. 

 

 



De andere drie drachtige merrie zijn niet van ons, maar van onze relatie de heer 

Matthieu Lemson uit Italië. De inseminatie periode, dracht en geboorte gebeuren 

onder onze begeleiding en verzorging.  

De door ons gefokte True Romance Mansolein afstammend van Totoche du Banney 

x Ti King xx x Dom Racin xx, is drachtig geworden van Fidjy of Colors. De BWP 

gekeurde zoon van Le Tot de Semilly x Royal Feu. Zijn mooie afstamming 

combineert goed met de hoog in het bloedstaande True Romance Mansolein. De 

verwachting is een chique gebouwd veulen, die ondanks de iets compactere bouw 

toch langgelijnd zal zijn. Een veulen met een zeer goede galop en veel bloed 

uitstraling. 

 

 Ook de Ster prok KWPN merrie Vertie is drachtig geworden en wel van de veelzijdig 

aangelegde hengst Tangelo van de Zuuthoeve. In eerste instantie lijkt Verite ,die 

afstamt van Democraat x Whinney Jackson x Ferro meer dressuurgericht gefokt te 

zijn, maar alle vaders in haar afstamming zijn van oorprong gefokt in de 

springrichting. Bekend is dat Tangelo van de Zuuthoeve ook goede bewegers brengt. 

Gezien het feit dat Verite best een hete merrie is, leek ook qua karakter deze keuze 

een goede te zijn voor een eerste veulen. We verwachten een zeer modern gelijnd 

groot veulen met een aansprekend front en zeer goede, vloeiende bewegingen. 



En als laatste de KWPN merrie Jobette van Jasper x Kibrahim x First Trial xx. 

Verderop in dit E-Magazine staat een artikel over Jobette. Ze is drachtig geworden bij 

haar vorige eigenaar van de KWPN hengst Indorado. Uit deze combinatie wordt een 

veulen verwacht met meer maat, formaat en veel vermogen. 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort zal alle informatie op de site te vinden zijn onder het kopje 

Hengstenkeuze 2011/ 2012 

Het volgende dekseizoen, 2012 verwachten wij zelf weer meer merries drachtig te 

krijgen. Soms moet je even een stapje terug doen en dat was voor ons dit jaarhet 

geval. 

 

We gaan de komende maanden ons richten op het volgende dekseizoen en op ons 

gemak uitzoeken welke merries we willen insemineren en met welke hengst. 



 

Onze Italiaanse relatie de heer Lemson heeft onlangs de 20- jarige fokmerrie Jobette 

aangekocht. Deze oudere dame zal zijn fokmerrie-bestand verder aanvullen. Hij 

beschikt nu over vijf fokmerries. Namelijk de inmiddels 4,5 jarige True Romance 

Mansolein, die hij op 1,5 jarige leeftijd bij ons aankocht. Daarna volgde de aankoop 

van het merrieveulen Lorraine Mansolein Z, die aankomend voorjaar drie jaar wordt 

en voor het eerst gedekt zal worden. 

Afgelopen winter nam hij de moeder van True Romance Mansolein, I’ll Take 

Romance over. Ook Verite, een Ster Prok merrie kocht hij bij ons. 

Terug naar Jobette. De KWPN merrie stamt af  van Jasper uit een moeder van 

Kibrahim x First Trial xx. Ze bracht zelf een internationaal 1.60 mtr. Springpaard, 

Sorbette die afstamt van Kannan. 

Jobette komt uit fokfamilie 1942. Uit deze lijn komt ook de in Duitsland goedgekeurde 

hengst Cedric. 

Jobette is nog bij haar vorige eigenaresse geïnsemineerd en drachtig geworden van 

de bekende KWPN hengst Indorado.  

Ze staat nu sinds begin september bij ons op stal. Het is een makkelijke en brave 

merrie die goed is met de andere paarden. Ze heeft een fijn karakter en kan netjes 

bewegen. We zijn benieuwd naar haar veulen. 



 

 

We steken het niet onder stoelen of banken: Mansolein heeft grote 

toekomstplannen! 

 Naast het willen starten van een kleine pensionstal met binnenbak, zijn we volop 

bezig de oude stal up to date te maken. Een poosje geleden konden we dankzij Ben, 

aan tweedehands ramen komen die de oude vieze ondoorzichtige golfplaten in de 

stal konden vervangen. Er zat aardig wat werk aan om alles schoon te maken, te 

schilderen en te plaatsen, maar het resultaat is fantastisch. Een bak met licht komt er 

binnen en de stal voelt ruimtelijk. Nog niet alle vakken met oude platen zijn 

vervangen, maar we zijn een eind op weg. 

Maar dat was nog niet alles. Renée en ik zijn ook aan het schilderen geweest in de 

stal zelf. De stenen boxen en de vier houten boxen zijn blauw-grijs geworden 

waardoor ze een mooie eenheid vormen met de tralie boxen. Het resultaat is fris, 

schoon en best wel chique! Hierbij enkele foto’s. 

 

Het oude aanzicht op de stal links 

boven. Rechts boven en links onder 

tijdens het plaatsen van de ramen. 

 

 

 

 



 

Eerste foto is het resultaat van 

de voorzijde van de stal.  

Tweede foto de achterzijde van 

de stal met de nieuwe ramen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde en vierde  foto, de voormuren van de 

stenenboxen zijn opnieuw in de verf gezet, net als de 

houten boxen. 



 



 

Ja, een gezellige boel was het, maar we hebben ook hard gewerkt hoor! Van 17 t/m 

22 oktober zijn Christel en Marja, klanten en vooral ook vrienden van ons een paar 

dagen komen helpen met het rijden van de jonge paarden. Een echte meidenboel 

met veel gekheid, plezier, veel thee drinken, veel eten  maar vooral ook paardrijden! 

Christel kocht bij ons in het verleden de hengst Adonis Mansolein die vorig jaar 

helaas aan koliek is overleden. Christel is door de jaren heen een echte vriendin 

geworden. Ze heeft vroeger op Z-1 niveau gereden en rijdt zeer netjes.  

Marja is al meer bekend bij onze vaste kring. Ooit begonnen aan een stage bij ons, is 

ze een beetje zoals het gras op de weides, ze komt (gelukkig) altijd terug! Ze kocht 

haar grote paardenliefde hier bij ons: Chakra Mansolein en een paar jaar later 

Mansoleins Danser voor dochter Natalie. 

Marja is bij ons weer begonnen met rijden na jarenlang niet op een paard te hebben 

gezeten en is inmiddels uitgegroeid tot een goede amazone.Vandaar dat beide 

dames mochten meehelpen met het rijden van de jonge paarden. Iets wat ik niet 

zomaar toe vertrouw aan iedereen die een beetje kan rijden.... 

Foto onder; Marja met Wishfull Thinking 

 



Christel en Marja hebben beiden een keer op Bashira gereden. Christel had daar al 

eerder opgezeten maar voor Marja was het de eerste keer,. iets waar ze naar uit 

keek want ze heeft beslist een zwak voor Het Kasteel (1.78m!) zoals we Bashira ook 

wel noemen. Daarna heeft Marja Dylan Mansolein gereden en werd Wishfull Thinking 

haar vaste paard voor die dagen. Christel heeft naast Dylan Mansolein, Delios en 

Hera Mansolein Z gereden. 

Een beetje spannend was het wel toen ik haar vroeg Hera Mansolein Z voor te rijden 

tijdens een onverwacht bezoek van een scout van een Franse Grand-Prix ruiter en 

internationale handelaar. Maar Hera Mansolein Z liet zich fijn rijden, Christel vond het 

erg jammer dat ze eraf moest, maar de scout wilde Hera ook nog even zien 

vrijspringen. 

Ook Cerise Mansolein is nog twee keer in handen gekomen van Christel, die haar 

heeft gelongeerd. De laatste twee dagen reden we met z'n drieën tegelijk in de bak, 

heel gezellig en een uitdaging met jonge grote paarden die het sturen nog niet altijd 

zo snel oppakken als je zou willen! Het was  een geslaagd weekje met veel plezier. 

Zeker voor herhaling waard! Foto onder:  

Van links naar rechts:  Larisse op  Bashira, Christel op Hera en  Marja op Wishfull Thinking 



 

Het Najaars verrichtingsonderzoek van het KWPN is in volle gang. Naar de video's 

op de site kijkend, is er al een voorzichtige conclusie te trekken. 

De laatste paar jaar is mij opgevallen dat er een achten cultuur verschenen is binnen 

het beleid van de hengstenkeuringscommissie. Het lijkt wel of er bijna alleen 

hengsten worden goedgekeurd die louter 8 op hun lijstje hebben staan of in elk geval 

veel hoge cijfers. Hengsten die het net ietsjes minder deden zeg maar de 6 en 7 

middenmoot hengsten, lijken voor het einde van het verrichtingsonderzoek al de stal 

uitgeveegd te worden. 

Wat gebeurt er met deze hengsten? Waarom niet toch goedkeuren? De fokkers 

kiezen toch wel voor die hengst die zij het beste vinden en meningen verschillen hier 

nou eenmaal over, gelukkig maar anders zou het een saaie boel worden. 

Waar er vroeger ook een deel 6 en 7 cijfer hengsten werd goedgekeurd lijkt dit 

tegenwoordig niet meer mogelijk. Maar zijn het altijd de hengsten met de hoogste 

cijfers die op de lange termijn ook de beste blijken te zijn? Je kan met  een wat 

mindere hengst juist een extra speciaal veulen verwachten. Als dit niet het geval zou 

zijn zouden er nu immers alleen maar Totilassen rondlopen..... 

 

Kijk bijv. eens naar een 

hengst  als Burggraaf : 

Slechts een 6 voor de 

stap, de draf een 6,5 

en de galop een 7. 

Natuurlijk, voor het 

springen behaalde hij 

goede cijfers. Maar 

hoeveel goede 

dressuurpaarden heeft 

hij wel niet gebracht!  

 

 

 

En Voltaire (foto onder) met een 6 voor de stap en een 7 voor de draf. Ook dit is een 

fokhengst van wereldformaat geworden. En zo zijn er nog meer oudere hengsten die 

op soort- gelijke basis zijn goedgekeurd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jonger voorbeeld Ultimo (foto onder): ook deze hengst haalde slechts 6,5 voor 

de stap, draf en voor de galop een 7. Toch staat hij reeds als jonge vererver bekend 

als een hengst die mooie types met zeer goede bewegingen brengt. 

 

Dit is maar een greep uit 

hengsten die geen super hoge 

cijfers kregen maar wel die een 

stempel hebben weten te 

drukken op de fokkerij! 

Wordt het niet weer eens tijd 

wat meer durf te tonen? Of zou 

de goedkeurings-commissie 

een beetje bang zijn vanwege 

de hoge reputatie die ze graag 

willen behouden...? En liever op 

safe spelen..... 

 

 



 

Gezocht:  investeerder voor jonge hengst 

Wij zijn op zoek naar iemand die mede-

eigenaar wil worden van onze tweejarige 

hengst Vivre Mansolein Z.  

Deze royaal ontwikkelde hengst, die 

afstamt van Holsteinerstam 4025, heeft 

alles mee om een kans te maken voor de 

Hengstenkeuring.  

Doordat wij zelf momenteel niet in staat 

zijn de voorbereidingen en training 

hiervoor te doen, zoeken wij iemand die 

samen met ons deze jonge hengst de 

kans geeft die hij verdiend.  

Er zijn verschillende opties en we staan 

dan ook open diverse ideeën. Wilt u meer 

informatie dan horen wij graag van u. 

 

 

 

 

Toekomstplannen Stoeterij Mansolein 

Een professioneel paardenbedrijf kan eigenlijk niet zonder: de binnenbak. Een lang 

gekoesterde droom voor Stoeterij Mansolein, maar dromen komen zo nu en dan uit. 

Of dat in dit geval ook zo zal zijn weten we nog niet 100% zeker, maar na een 

gesprek bij onze bank, gaat het er op lijken dat deze droom toch gerealiseerd kan 

gaan worden. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan een definitief plan. Er 

worden tekeningen gemaakt en informatie aangevraagd. Het idee is om niet alleen 

een binnenbak ( 20 mtr. x 40 mtr. ) neer te zetten, maar tevens boxen te plaatsen 

zodat er middels pension optimaal gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe 

accommodatie. Hierdoor zullen wij in de toekomst makkelijker in staat zijn onze 

paarden te trainen, internationale verkoop van paarden het hele jaar rond te 

realiseren enruiters en hun paarden bij ons thuis te trainen. 



Lothar en Nisha doen het goed 

Vorige week had ik contact met de familie Zante, die afgelopen januari Lothar 

Mansolein en Nisha Mansolein van ons kochten. Lothar Mansolein is inmiddels 4 jaar  

en ze zijn onlangs begonnen hem te beleren. Hij vindt het leuk en pakt het werk goed 

op. Maar net als zijn vader Savoy (Stippels voor de insiders) heeft hij liever geen bit 

in zijn mond. En dus wordt hij bitloos gereden. Hij gaat inmiddels mee met de andere 

paarden het bos in en ook al vindt hij het af en toe spannend, toch laat hij zich braaf 

rijden. Ook Nisha Mansolein wordt beleerd. Ze is nu bijna 3,5 jaar en men doet het 

rustig aan met de zwarte merrie. Haar karakter is heel anders dan dat van Lothar 

Mansolein, ze maakt zich niet druk, is nergens bang voor en heeft bewezen ook 

goed te kunnen springen. Enkele malen sprong ze van puur plezier de longeer cirkel 

uit. Gelukkig bleef ze ongedeerd. Ze vindt het werk wel erg leuk en doet alles netjes. 

We zijn blij te horen dat het zo goed met hun gaat! De familie Zante heeft beloofd wat 

foto's én een videotje te sturen, welke laatste op de site te zien zal zijn. 

Safira is gelukkig net als Marie 

Afgelopen tijd heb ik contact gehad met Marie, de nieuwe eigenares van Safira. Ze 

maken het heel goed. Na het moeilijke begin van het beleren lijkt het erop dat Safira 

echt haar maatje heeft gevonden in Marie. Ze vertrouwd haar volledig en werkt graag 

voor haar. Ze is pas net onder het zadel natuurlijk, maar laat zich al braaf rijden. 

Safira blijft wat onder de indruk van haar omgeving en als Marie er eens niet is dan 

merkt Marie het meteen als ze weer terug is in het gedrag van Safira. Ze is dan 

wantrouwiger op haar omgeving. Op één valpartij na gaat alles goed. Ze zijn veel 

samen aan het rijden in de bak. Binnenkort zal Safira naar en stal in zuid- Duitsland 

verhuizen. Dat is voor Marie wat verder weg, maar de omstandigheden zijn er beter 

voor Safira. Ze kan daar meer naar buiten en de mensen zijn een stuk vriendelijker. 

En dat is voor Safira van groot belang. Al met al is het dus een groot succes 

geworden en hebben zowel Safira als Marie hun vriend voor het leven gevonden! 

 

Aankomst Grace Q 

Onze relatie de heer Lemson heeft onlangs een bijzonder merrieveulen aangekocht. 

Het gaat om Grance Q,  een zilverappel veulen van Cream on Top x Uncle Sam. Ze 

komt uit de enige echte door DNA bewezen zilverappelstam binnen het KWPN. Een 

bijzonder feit. Het Z-gen veroorzaakt een bijzondere kleur, zilverappel. Dit gen is 

zeldzaam, en wordt soms gevonden in IJslanders, KWPN'ers, Groningers, Welsh 

pony's, Falabellas, Rocky Mountains en Shetlanders. Dit gen zorgt voor een diepe, 

chocoladebruine kleur met appels (net als bij een appelschimmel), met zilverwitte of 

zilvergrijze manen en staart. Het gen vererft dominant, maar het werkt alleen als er 

minstens 1 dominant allel van het E-gen aanwezig is. Daarom kan je de 

aanwezigheid van dit gen bij een vos dus niet zien. Een zwart paard wordt 



zilverappel zwart, en krijgt een diepe, geappelde 

blauwbruine vacht met witte manen en staart. Een 

zilverappel bruine heeft een kastanjebruine vacht met 

witte manen en staart met grijze of witte vetlokken. 

Ook kan het Z-gen voorkomen bij verdunningen van 

andere kleuren, daarbij zijn ze lichter dan hun kleur 

zonder verdunning of met verdunning of allebei, en ze 

hebben weer witte manen en staart. Het kan ook zijn 

dat de kleur gelig kan worden, een zilverappel valk en 

een zilverappel wildkleur bruin lijken bijna palomino's, 

behalve dat ze appels kunnen hebben. 

Dit tezamen met de afstamming van Grace Q 

maakt haar extra interessant. Ze is aangekocht 

door de heer Lemson met het oog op de fokkerij. 

Ze zal in opfok blijven bij ons en als alles goed 

gaat op 3 jarige leeftijd ingezet gaan worden voor 

de fokkerij. Later meer over dit bijzondere 

merrieveulen. 

Inmiddels is Grace Q veilig aangekomen in 

Frankrijk en maakt het goed.  

Op de bovenste foto Grace Q met haar moeder nog bij 

haar fokker in Nederland. Foto onder bij Mansolein. 

 

Nieuwe video’s online op YouTube 

Afgelopen week zijn er nieuwe video’s geplaatst van het rijden met Bashira 

Mansolein en Hera Mansolein Z. Binnenkort zullen er nog meer nieuwe video’s online 

komen. Wilt u op de hoogte blijven van de door ons geplaatste video’s ? Schrijf u dan 

nu in als lid van ons videokanaal. 

 

Nieuw bij de referenties 

Er zijn weer vier nieuwe paarden toegvoegd bij de referenties. Het gaat om de bonte 

pony Dribbel die afgelopen voorjaar al vertrok. Safira, die afgelopen zomer een 

nieuw huis vond, net als de door ons gefokte tweejarige hengst Elixer Mansolein. En 

de laatste in de rij, Gem Mansolein het zwarte merrieveulen die afgelopen week 

verhuisde naar Normandië Frankrijk. 

 



Dylan Mansolein nieuw in de kudde 

Dylan Mansolein, die afgelopen voorjaar gecastreerd is stond tot op heden nog altijd 

in de hengstengroep. Maar omdat hij de oudste en dominantste was konden de 

andere hengsten moeilijk bij het voer. Daarom besloten we hem in de grote kudde te 

zetten.  

Best even spannend, om te 

zien hoe de stoere ruin zich 

zou houden tussen merries, 

maar het ging heel goed. 

Een groepje hengstige 

merries schaarde om hem 

heen en accepteerde hem 

direct. We zijn trots op hoe 

hij zich gedraagt en zich 

gedraagt in de grote kudde, 

want makkelijk is het niet 

voor hem, met zoveel 

dominante en zeker niet 

altijd aardige merries!               Foto boven Dylan met Lovely onder Dylan met Riannin 



 

Jade 

 
 

De meest gewilde Jade is doorschijnend diepgroen, maar kan ook in alle andere 

kleuren voorkomen. Jade voelt een beetje vettig aan en heeft een egale matglans. 

In alle culturen en werelddelen was Jade de steen die stond voor de belang-rijkste 

deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, bescheidenheid en moed. 

Daarmee is Jade altijd een verzachtende en milder makende steen geweest. 

 

 

 

Paard 
 

Jade vormt rond het paard als het ware een zachte cocon waardoor hij minder met 

de wereld botst. Hij kan zich meer in zichzelf terugtrekken en hoeft niet meer haast 

allergisch op zijn omgeving te reageren. Een teveel naar buiten gericht paard vindt 

hiermee rust. Vooral paarden die overdreven aan het vechten zijn voor hun plaats in 

de groep en daar mee aan de gang blijven, krijgen met Jade meer rust. Alle energie 

die eerst naar het hoofd (bijten en dreigen) en de benen (schoppen en aanvallen) 

ging, kan nu naar het centrum toe: de ritmische processen en spijsvertering. 

Hierdoor kunnen de afvalstoffen beter afgevoerd worden en wordt de druk op de 

nieren minder. Het paard hoeft niet meer doorlopend overal op te reageren en van 

alles strijd te maken. Een gespannen en argwanend paard kan zich door Jade beter 

ontspannen en toelaten dat hij aangeraakt en geknuffeld wordt. 

 

Bloesemremedies bij de mens: Crab Apple (Wilde Appel), Heather (Struikhei), 

Olive (Olijf), Rock Rose (Zonneroosje) en Willow (Wilg). Deze bloesems helpen 

met ontspanning en aarding. De kijk op het leven wordt helderder en meer door 

daadkracht gedragen. Hierdoor wordt het leidinggeven vanzelfsprekend en komt er 

ruimte voor plezier in de samenwerking.  

 

 

 

Mens 
 

Voor de mens betekent Jade een oproep om uit de ivoren toren tevoorschijn te 

komen, om minder te piekeren en meer te genieten van het gewone dagelijkse 

leven. Angst niet goed genoeg te zijn wordt vervangen door het gevoel ‘er te mogen 

zijn’. Door het uit de schulp kruipen, wordt ook het lichaam vrijer en losser. Het 

contact met de omgeving gaat minder stroef en ook binnen het lichaam ontstaat 

meer vrijheid. Hierdoor kunnen klachten aan de blaas en de urinewegen verdwijnen 

en krijgen de nieren ruimte. Door deze lichamelijke reiniging kan het piekeren 

afnemen en komt het keelgebied vrij. Hierdoor kan het gevoel verdwijnen dat er een 

brok in de keel zit en kan het gevoel beter geuit worden. Affectie en warmte kunnen 

beter ontvangen èn gegeven worden. 

 

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

Water (Bronwater), Star of Bethlehem (Vogelmelk), Water Violet (Water Violier) 

en Wild Rose (Hondsroos). Deze bloesems helpen het paard los te komen van het 

verleden en een nieuwe start te maken. Het kan zelfverzekerd overbodige regeltjes 

uit het verleden vergeten en vreugde vinden in een nieuwe band met de mens. 



 

Larch/Lariks  

 

 
De Lariks (of Lork) is een tot 30m hoge naaldboom met een roodgrijze, gespleten 

bast. De bosjes naalden verschijnen na de bloei die in april/mei plaatsvindt. In onze 

noordelijke omgeving altijd aangeplant, dus niet inheems. De mannelijke bloemen 

zijn geelgroene katjes en de vrouwelijke vormen mooie purperrode kegels. 

 

 

 

Paard  
 
Het Larch-paard is een mooi en teer gebouwd dier, dat echter een ingezakte indruk 

maakt. Het lijkt alsof dit paard in zichzelf is opgesloten en te weinig zelfvertrouwen 

heeft om daar uit te komen. Dit van oorsprong wakkere en nieuwsgierige dier is 

door mishandeling en/of verwaarlozing zo afgesloten geworden. 

 

Het paard leeft afgesloten van de groep, het is niet in staat er bij te horen. Het 

reageert nauwelijks op initiatieven van zijn soortgenoten, en laat alles gelaten aan 

zich voorbij gaan. Naar de mens toe is dit dier wel nieuwsgierig, maar durft dat 

amper te laten merken. Als het zijn partner werkelijk lukt contact met hem te 

maken, dan zal hij zich wel kunnen geven en zich sterk aan hem hechten. Dit dier 

heeft het nodig doorlopend bevestigd en gestimuleerd te worden, wellicht dat dan 

zijn kwaliteiten en talenten naar voren komen.  

 

Dit gekwetste en mishandelde paard heeft erg veel moeite zich bij de wereld om 

hem heen betrokken te voelen. De Lariks bloesemremedie helpt hem op te bloeien 

en meer vertrouwen te krijgen in zijn soortgenoten en in zijn menspartner. Hij zal 

dan weer deel uit kunnen gaan maken van de kudde en initiatief tot contact gaan 

maken. De mens kan met spiegelende stenenwerking een grote steun zijn. 

Toermalijn helpt het beeld te geven overal doorheen te kunnen komen, Sugeliet kan 

helpen het crisisachtige in de situatie te overwinnen en Manganocalciet voor het 

kunnen hanteren van verdriet en het versterken van de wil om opnieuw te beginnen. 

 

 

Mens  
 
De Lariks bloesemremedie helpt zelfvertrouwen te ontwikkelen en minder bang te 

zijn voor mislukkingen. De eigen talenten kunnen weer gezien worden en 

spanningen voor bijvoorbeeld een examen of een moeilijk gesprek, nemen af. Er 

komt vastberadenheid en het eigen kunnen wordt realistischer ingeschat. Paarden 

die met mensen te maken hebben met dit beeld, zijn extra gevoelig voor struikelen, 

hoefproblemen en peesblessures. Deze dieren zitten vaak onder de kleine wondjes 

door ongelukjes, ergens tegen aanlopen bij voorbeeld. Turkoois kan helpen de 

voeten steviger op de grond te zetten en zich meer geaard te voelen, los van de 

mens.  

Smaragd helpt af te sluiten voor de onzekerheid en verdriet van de mens en het 

ontwikkelen van de eigen kracht. Groene Calciet helpt de verbinding met de aarde 

sterker te maken en creëert duidelijker grenzen naar groepsgenoten en mens toe. 

Deze steen werkt op de hier genoemde spiegelbeelden, maar ook bij hoefproblemen 

en peesblessures.  



 

Hopelijk heeft u weer genoten van deze aflevering van het Mansolein E-Magazine. 

Helaas moet ik jullie melden, dat het me niet meer lukt elke maand ern uitgebreid 

magazine voor jullie te schrijven en vorm te geven. Daarom heb ik moeten besluiten 

er een twee maandelijkse uitgave van te maken. 

Toch hoop ik dat jullie allemaal zullen blijven genieten van dit prachtige magazine.  

Ik hoop tot de volgende aflevering, die rond kerst verwacht mag worden! 

Het Mansolein Team 

 

Foto onder: Evander Mansolein en Vivre Mansolein Z genieten van het groomen 

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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