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Welkom bij deze nieuwe editie van het Mansolein E-

Magazine. Elke keer probeer ik het magazine weer 

mooier, beter en completer te maken voor jullie. Ik krijg 

veel reacties van vaste lezers van het magazine hoe mooi 

ze het vinden en interessant om te lezen. Fijn! 

Hoewel ik steeds meer ander werk krijg en het schrijven 

vormgeven en uitbrengen van het magazine intensief en 

veel werk is doe ik het nog steeds met veel plezier.Ik 

hoop dan ook dat de uitgave van één keer per twee 

maanden goed zal bevallen. 

In dit nummer weer aandacht voor het nieuws rond ons 

bedrijf. Hoewel de Nederlandse en Belgische 

paardenmarkt nagenoeg stil ligt, gaat het in Frankrijk nog 

redelijk goed. We krijgen veel informatie-aanvragen over 

onze paarden. En daar zijn we blij mee. 

Ik hoop dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan het 

lezen en bekijken van deze uitgave. Mocht je vragen of 

opmerkingen hebben mail ons dan gerust! 
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Hera Mansolein Z een merrie met het hoogste aan kwaliteit en inzet. Super instelling 

en door iedereen te rijden. 

Springen is haar passie maar ook in de dressuurring zal ze niet misstaan. 

 



 

Nog ruim een week te gaan en het einde van het jaar is een feit. Om dit jaar af te 

sluiten voor het begin van het Nieuwjaar, leek het me leuk jullie mee te nemen door 

het verhaal van 2011. Wat is er allemaal gebeurd, wat hebben we gedaan in 2011? 

Bijna alles komt nog eens in het kort voorbij. Om het verhaal echt compleet te maken 

moeten we zelfs een klein stukje terug naar december 2010. De maand dat Frank 

overleed. Het verlies is groot geweest voor ons persoonlijk, maar ook voor heel veel 

anderen.  Begin 2011 was voor ons dan ook geen makkelijke tijd met alles nog vers 

in het geheugen.  

Het gemis van Frank blijft als een rode draad door ons leven lopen. Er is geen dag  

dat we niet aan hem terugdenken en hem missen. 

 

Begin januari was voor ons ook een drukke tijd, want 

na  twee maanden rust op de verkoopmarkt van de 

paarden, was het begin januari 2011 druk te noemen. 

Doordat we na het overlijden van Frank alles op alles moesten zetten om door te 

kunnen gaan met het werken en leven hier in Frankrijk, was het tijd voor een 

grondige inkrimping van het paardenbestand. Het begon met  Fleury Mansolein, het 

stoere Phin Phin merrieveulen uit Riannin 

Mansolein die eind december werd 

verkocht naar Normandië Frankrijk, maar  

pas in januari werd opgehaald. Toch 

spannend als zo'n veulen, net halstermak, 

dan helemaal alleen de reis van 12 uur op 

de trailer moet doorstaan, in slechte 

winterse omstandigheden. Gelukkig ging 

het allemaal prima en kwam ze veilig aan 

bij haar nieuwe eigenaresse waar we nog 

steeds contact mee hebben.  

                                                                                         Fleury Mansolein 

Niet alleen Fleury Mansolein vertrok. Twee weken later was het de beurt aan de bijna 

4 jarige Appaloosaruin Lothar Mansolein, van Savoij uit Nina, en de beeldschone 

zwarte, bijna 3 jarige Nisha Mansolein van Bazra van Welh uit de New Forest merrie 

Tara. Beide pony's vertrokken naar de Jura in Frankrijk. Dat ligt zo'n 200 km. ten 

zuiden van ons. Inmiddels is Lothar volledig beleerd en maakt hij veel plezier met de 

kinderen daar op stal. Nisha wordt op dit moment nog rustig beleerd en doet het ook 

super goed. Ze wandelen met haar door de dorpen en door de bossen.  We zijn blij 

dat ze samen konden blijven en het zo goed hebben daar. 



 

 

                                    Links Lothar, in het midden Nisha en rechts Romance 

 Dezelfde maand was de bezichtiging voor Dribbel, de bonte pony van onze relatie 

dhr. Lemson uit Italië die bij ons in pension stond. De mensen die hem kwamen 

bekijken reden vanuit Zeeland in één dag even naar ons toe om in de sneeuw en 

koude harde wind naar de pony te komen kijken. De jonge Sophie vond hem 

geweldig en zou later de trotse eigenaresse worden van Dribbel.  

Onder Dribbel met Sophie in het zadel. 

 

En ook I'll Take Romance ging over in andere handen. De merrie die we van de 

dierenbescherming ter adoptie  hadden  ging over naar de heer Lemson  voor de 

fokkerij. Ze blijft bij ons op stal en onder onze hoede. 

Ook de bezichtiging van Safira was deze maand. De merrie was niet van ons maar 

van een goede vriend die begin 2010 was overleden. Aangezien zijn familie niets met 

de merrie te maken wilde hebben en het pensiongeld  al een jaar niet was betaald,  

zagen we geen andere optie dan de merrie te verkopen. Na lang zoeken vonden we 

de geschikte persoon voor haar. Safira was beslist een paardje met een 

gebruiksaanwijzing (reden waarom ze bij ons werd gebracht) en het moest wel 

helemaal goed voelen. We leerden Marie kennen, een franse dame met veel ervaring 

en liefde voor het paard, en het was wederzijds liefde op het eerste gezicht!  



De band die Safira met Marie, die een aantal 

keren langs kwam in de volgende twee 

maanden, was heel speciaal. Daar waren we 

erg blij mee. 

Op persoonlijk én paardengebied was januari 

een veelbewogen maand.  

Rechts Safira bij haar nieuwe eigenaresse. 

 

  

 

In februari ging de drukte door. 

Deze maand vertrokken met 

veel pijn in ons hart de 

fokmerries Isis en Michou naar een nieuwe eigenaar in België 

die er mee wilde gaan fokken. Een moeilijke beslissing die we 

liever niet hadden gemaakt, maar 

helaas hadden we geen keus. 

We hopen dat het goed met ze 

gaat. Ook voor Dribbel, de bonte 

pony ruin een belangrijke maand 

want hij moest nog gekeurd 

worden door de veearts. Gelukkig kwam hij er goed 

doorheen en vertrok de eerste week van maart naar zijn 

nieuwe stal.  

Een minder leuke gebeurtenis was die met Silexa. Ze kwam heel vroeg in de morgen 

vast te liggen in haar box waarbij ze haar drinkbakje stuk trapte. Toen Siko rond 7 

uur die ochtend in de stal kwam lag de merrie vast, half op haar rug in de hoek in het 

water te beven met een dikke straal ijskoud water over haar heen spuitend. Ze was 

gewond aan haar benen en boven haar oog had ze een gemene diepe wond. Met 

vereende kracht kregen we haar uit haar benarde positie. Ze was ijskoud en 

doorweekt en hoog drachtig ook nog eens. Terwijl Siko de schade herstelde en haar 

box leeghaalde en opstrooide, stapten Larisse en Renée langdurig  met Silexa in de 

paddock en langs de weg, in dekens gewikkeld om droog, warm en rustig te worden. 

De merrie was erg in paniek en verstijfd van kou, maar onder de begeleiding 

kalmeerde ze snel. Onze zorg was niet alleen voor haar, maar ook voor haar 

ongeboren veulen. We hielden Silexa de volgende dagen extra goed in de gaten en 

toen ze drie weken later nog steeds gezond én drachtig was , waren we gerust dat 

het veulen niets mankeerde en er geen abortus zou volgen. Een spannende 

gebeurtenis die gelukkig goed was afgelopen. 



 In de maanden januari en februari was Siko veel van huis. Hij werkte in de bouw en 

renovatie om ons bedrijf mede financieel te kunnen ondersteunen. Daardoor had 

Larisse het meeste werk bij de paarden en was Elinne veel bij Renée. Daarbij was er 

nog de winkel in Luxeuil, waar Renée de zorg en het werk voor had. Ook februari 

was een moeilijke maand met veel onzekerheden en drukte. 

 

Nu was maart aangebroken. De eerste week van 

maart verhuisde Dribbel naar Nederland. Maar er 

gebeurde meer. Het was ook de eerste maand dat er 

veulens werden verwacht. Dat betekent waken! Dat doen we via uurschema's 

verdeeld onder Siko, Larisse en Renée. In de beginjaren moesten we daarvoor 

meermalen per nacht uit ons warme bed de kou in, om in de stal te kijken hoe het er 

voor stond, maar de laatste jaren hebben we de BirthAlarm, die om de buik van de 

aanstaande moeder zit en een alarm geeft als de merrie gaat liggen, én 

bewakingscamera's die op onze pc's zijn aangesloten. Vanuit die comfortabele 

positie kunnen we zien hoe de zaken er voor staan en of het al zo ver is dat we naar 

stal moeten.  Het eerste was Wendela aan de beurt. Ze zou vrijdagnacht 11 maart  

na enige hulp bevallen van het zwarte merrieveulen Gem Mansolein. Voor het eerst 

moeder, maar daar was weinig van te merken, want wát deed ze alles goed! Precies 

een week later, op 18 maart om 4 uur 's morgens,  was het de beurt aan Attentia. Ze 

beviel zoals altijd makkelijk van haar merrieveulen Félice Mansolein Z. Gelukkig zat 

het weer in deze maand ook aardig mee en 

konden de veulens al snel bijna dagelijks naar 

buiten toe. Siko had zijn zinnen gezet op het 

schoonmaken van de aankomst weg die door 

de jaren heen helemaal onder een dikke 

modderlaag was komen te zitten. Na drie 

weken buffelen had hij de weg weer schoon. 

Niet alleen een hele prestatie maar ook een 

grote verbetering. 

 



  

 

Uniek is niet alleen een naam in de afstamming van dit paard. Sterre is een 

bijzondere merrie. In het werk spat de energie en werkwilligeheid er aan alle kanten 

vanaf. Een bijzonder paard met bijzondere kwaliteiten! 

 



 



 

Paard van de maand is 

deze keer een zeer 

bijzondere merrie, Carmen-

Ikaria Z. Een merrie die 

voor ons grote betekenis 

heeft en niet alleen omdat 

ze al vanaf het begin van 

onze fokkerij aanwezig is. 

Haar verhaal krijgt u hier. 

Carmen was de eerste 

merrie die we aanschaften 

speciaal voor de fokkerij. Ik 

zag haar op internet rond 

midden oktober 2002 staan 

bij een handelsstal. De foto 

was slecht maar toch kon ik 

zien dat dit een bloedmooie 

en bijzondere merrie was. 

Na een blik op de 

afstamming wist ik het 

zeker, deze moesten we 

kopen! Dus belde ik de 

handelsstal op, maar kreeg  

de voicemail en ik besloot 

niet in te spreken.   

 

 

                                                 Carmen zelf als net geboren veulen. Onder Camen met haar 

moeder tijdens de Zangersheide veulenkeuring waar ze hoge cijfers haalde. 

 

 

 

 

 



En dag later belde de vrouw terug, om te vragen wat ik precies zocht. Ik vertelde 

haar interesse te hebben in de Zangersheide merrie, tja zei ze, die is al direct 

verkocht. Ze vroeg of ik een ander paard had gezien die ik interessant vond, maar 

nee zei ik, het ging mij alleen om de Zangersheide merrie. Nou, zegt ze, als dat zo is 

heb ik wel het nummer van de man die haar gekocht heeft, die wil hem vast wel door 

verkopen. Ik vond het een beetje vreemd, maar besloot deze man toch maar te 

bellen want die merrie bleef ons door het hoofd spoken. De man bleek zelf ook een 

handelsstal te hebben en was meteen bereid de merrie aan ons door te verkopen. 

Wel voor een hogere prijs overigens, dan die eerder werd gevraagd.Zijn stal zat in 

midden Limburg, een aardig eindje vanaf Texel dus. Maar Renée en ik  besloten toch  

te gaan kijken, nou zei Frank nog; koppel dan gelijk de trailer aan dan kunnen jullie 

haar meteen meenemen. Zo gezegd zo gedaan. Na een lange rit kwamen we aan in 

Limburg. Carmen sprak ons meteen aan en na een telefonische overboeking was de 

koop gesloten. De reis verliep voorspoedig en gelukkig had de stal waar wij met onze 

paarden in pension stonden diezelfde dag nog een extra box voor ons bijgemaakt. 

Bij haar vorige eigenaar die haar aan de handelsstal had verkocht, kreeg Carmen in 

2001 en 2002 een hengstveulen van de KWPN dressuurhengst Nero, Unique en 

Vedor genaamd. Toen wij Carmen kochten was haar veulen van 2002, Vedor, net 

afgespeend. De dochter van de oud eigenaresse bracht beide paarden uit in de sport 

zo bleek nadat we op onderzoek waren uitgegaan via de adressen die in Carmen 

haar paspoort stonden. De vrouw had haar van de fokker gekocht, maar omdat 

Carmen niet makkelijk te houden was bij andere paarden wilde ze er vanaf.   

Carmen samen met haar tweede veulen bij de vorige eigenaresse. Vedor van Nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ze schopte alles en iedereen het land uit op een niet bepaald zachtaardige manier. 

Ook op stal was Carmen erg zuur. Ook de fokker van Carmen spraken we aan de 

telefoon, hij vertelde over de moeder van Carmen en de andere nakomelingen uit 

deze lijn. Hij had eigenlijk wel spijt gehad van de verkoop van Carmen maar ze 

waren pas net begonnen en toen de mogelijkheid zich voordeed  wilden ze die kans 

niet laten schieten. Hij vertelde dat Ikaria, de moeder van Carmen een echte stempel 

merrie was en steeds weer haar uiterlijk en talent wist door te vererven. 

 Hierboven Carmen bij haar oud eigenaresse 

Zoals gezegd, was Carmen op stal inderdaad erg zuur. Zelfs zo erg dat in het begin 

Renée haar kort moest vasthouden door de tralies van de box zodat ik de box in kon 

om haar dek op of af te doen. Ze sloeg me zowat de box uit en als je niet uitkeek 

probeerde ze je ook nog eens te bijten! Zodra ze een van ons zag, begon ze al te 

tandenknarsen en liet het wit van haar ogen zien. De oren plat in de nek, de 

achterbenen klaar om te trappen, en het plaatje van een nachtmerrie was 

compleet!Gelukkig werd dat met de loop der tijd steeds een beetje beter en  wij 

begonnen Carmen steeds beter te kennen. Een groot deel van deze uitingen waren 

meer dreigementen die op niets uitliepen. Uiteindelijk bleek Carmen, als je je niet van 

de wijs liet brengen, dól te zijn op geaaid en geborsteld te worden. We praten 

onophoudelijk met haar, zeiden op lieve zachte toon dat ze een vreselijke aanstelster 

was, een zure bitch, maar dat we heus wel wisten, dat ze heel erg lief was, diep van 

binnen. En dat klopt! We zijn dol op haar.  



De eerste tijd stond ze alleen op het land naast de andere paarden, maar na een 

paar maanden was ze braaf genoeg om bij de andere te zetten. Dat ging heel goed, 

uiteraard was ze wel de leider en had iedereen een heilig respect voor haar! 

In het voorjaar van 2003 brachten we Carmen samen met Mirre naar het dekstation 

van Jan Boeve in Heerde. We hadden daar een jonge hengst zien staan waar we 

helemaal weg van waren. De net in Duitsland goedgekeurde Caricello. Dat zou de 

match worden met Carmen. Ze werd vlot drachtig en toen ook Mirre drachtig was 

kwamen beide merries weer naar huis, naar Texel. De dracht van Carmen ( en Mirre 

ook ) verliep goed en rustig. Enige spannend onderdeel was de grote verhuizing eind 

februari 2004 naar Frankrijk. Dat was een kleine twee maanden voor de uitgerekende 

datum van Carmen. Ook deze vooral lange reis doorstond ze goed. Links onder  

Carmen hoogdrachtig van Cadans Mansolein. 

Op 16 mei 2004 

kwam het gezonde 

hengstveulen 

Cadans M ter 

wereld. De 

bevalling verliep 

simpel, Carmen 

was tenslotte ook 

al een ervaren 

merrie. Rechts 

onder Cadans M een 

dag oud. 

 

 

 

Het hengstje Cadans M., langgelijnd, 

bloedmooi als zijn moeder en 

spectaculair van bewegen, zou 

voorspoedig opgroeien en op 5 jarige 

leeftijd verkocht worden naar 

Zweden. Onlangs is Cadans M. van 

eigenaar veranderd. Hij is nu in het 

bezit van mevrouw van Putten die de 

zeer getalenteerde hengst verder 

gaat uitbrengen in de sport. Ze roemt 

hem om zijn goede karakter en grote 

vermogen op de sprong. Hij liep voorheen enkele internationaal 1.25 mtr. parcoursen 

maar was verder nog niet uitgebracht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cadans een maand of 3 oud. 

Daar gaat mevrouw van Putten verandering in brengen. Ze heeft hem pas twee 

weken op stal en zal zich dus eerst gaan richten op het vormen van een goede 

combinatie. Binnenkort zullen ze een paar 1.10 en 1.20 mtr. parcoursen starten om 

daarna aan het grotere werk te beginnen. Onder Cadans tijden de keuring van het NRPS. 

 

In 2005 werd Carmen opnieuw geïnsemineerd en nu van de KWPN hengst Haarlem. 

Ook deze dracht verliep voorspoedig en op 22 april 2006 kwam het eerste 

merrieveulen van Carmen ter wereld, Hera Mansolein Z genaamd. Een merkwaardig 

veulen in de zin van karakter en instelling. Naar buiten gericht, zeer zelfbewust, 

nergens bang voor en doelgericht. En zo is Hera Mansolein Z nog steeds.  



Ze gaat overal op af en houdt van uitdagingen. Een merrie met extreem veel kwaliteit 

in beweging maar ook op de sprong. Daarbij is ze super elegant en modern gelijnd. 

Een plaatje!De nu 5 jarige merrie staat te koop. Onder links Hera als veulen rechts als 4 

jarige. 

 

Dit zou tot nu toe ook het enige merrieveulen van 

Carmen blijken te zijn, want na Hera Mansolein Z 

kwamen er weer twee hengstveulens. In 2007 werd 

Carmen geïnsemineerd met Scandic. Een uitstapje 

naar de dressuur aangezien haar halfbroer Vinci-

Ikaria Z Z-2 dressuur liep en alle paarden uit deze 

moeder heel goed konden bewegen leek het ons 

leuk eens voor een dressuurhengst te kiezen. Het 

resultaat was een buffel van een hengstveulen 

Dylan Mansolein die in april 2008 geboren werd.  

Rechts Carmen met Dylan. 

 

Hij heeft helaas door een ongevalletje in de wei een bemerking op de foto en staat 

nog bij ons op stal. De nu 3 jarige ruin is afgelopen zomer beleerd. In 2009 werd 

Carmen wederom geïnsemineerd. Nu met de halfbloed Zangersheide hengst Amiro 

Z. In 2010 kwam daar het royale bloedmooie hengstveulen Atlantis Mansolein Z uit 

voort. Hij is inmiddels 1,5 jaar oud en ontwikkeld zich bijzonder mooi. Hij is niet de 

grootste van het stel, maar heeft een uitdrukking en uitstraling waar je u tegen zegt. 

Ook zeker een paard waar we hoge verwachtingen van hebben. Het afgelopen jaar 

hadden we minder geluk met Carmen. Ondanks meermalen insemineren bleef ze 

helaas gust. We hopen dat het aankomend seizoen wel weer gaat lukken haar 

drachtig te krijgen. 

 



 

Carmen met Atlantis. Net een dag oud. 

Gedurende de 9 jaar dat we Carmen op stal hebben, heeft ze ons 4 talentvolle 

nakomelingen gebracht. Het blijft een merrie met een gebruiksaanwijzing, maar is 

bovenal een ontzettend lief paard dat steeds weer haar kwaliteiten weet door te 

stempelen. Voor ons is de fokkerij min of meer met haar begonnen en we zijn uiterst 

trots dat we van zo'n goede fokmerrie mogen genieten! Onder Carmen met Atlantis. 



 



 

 

 

Bashira Mansolein een merrie met een hart van goud en een instelling die 

onbegrensd is. Ze wil altijd voor je werken en is zeer alert op haar ruiter. Ze wil leren 

en heeft alle talent mee om uit te kunnen groeien tot een buitengewoon goed 

dressuurpaard. 



 

Ook april was een bewogen maand. Safira werd in de 

eerste week van april opgehaald door Marie. Het was 

de eerste keer voor Safira dat ze werd vervoerd met de 

trailer. Vroeger was dat wel eens gelukt bij een oud eigenaar alleen hield dié er een 

gebroken pols aan over... Dat bleek dus niet helemaal goed te zijn gegaan. Mede 

daardoor was het spannend hoe het nu zou gaan met het laden van Safira. Maar 

nadat ik de weken ervoor veel met haar had geoefend, liep ze zo de trailer in. De 

stang werd er voorzichtig achter gedaan en de klep ging dicht. Safira vond het 

spannend maar bleef heel braaf. Wat waren we trots op de kleine merrie!Haar 

proefperiode van een maand zou nu in gaan bij Marie. 

De minst leuke dagen van april waren wel toen Riannin beviel van een in eerste 

instantie gezond ogend hengstveulen. Een bloedmooie chique hengst maar na ruim 

12 uur bleek hij erg ziek te zijn. Ondanks onze volle inzet en die van de veearts 

mocht het allemaal niet meer baten en overleed hij toen hij nog geen 48 uur oud was. 

Doodzonde van zo'n mooi veulen wat zo hard heeft gevochten om te leven. Rhiannin 

had al snel door dat het niet goed was met haar veulentje en bleef bij alles wat we 

deden, heel rustig en ontspannen. Haar melk droogde al snel op, en daarna mocht 

ze de heuvel op, het gras en de groep weer in! Een goed afleiding voor de jonge 

merrie. Maar het was niet alleen verdriet, toen bleek dat Zonne Fleur tot onze 

verbazing tóch drachtig was! 

Na de inseminaties en contrôles van de veearts in voorjaar 2010 bleek ze gust te zijn 

en zagen we haar ook niet meer hengstig. Toen ik echter bij de paarden op het land 

liep op 9 april 2011, zat ik zo eens naar de vorm van de buik van Fleur te kijken en 

dacht, hm lijkt wel een heel 

klein drachtigheidsbuikje. Toen 

de veearts er een dag later was 

en de merrie opvoelde bleek 

dat inderdaad het geval te zijn! 

Ze had iedereen dus voor de 

gek weten te houden al die 

maanden ervoor! Over een 

kleine twee weken zou ze al 

uitgerekend moeten zijn.                

Zonne Fleur met de een dag oude 

Grace Mansolein 



 

Toen eind april het chique merrieveulen Grace Mansolein geboren werd, werden we 

wederom verrast! Omdat ze toch overtijd was hadden we eigenlijk een hengstje 

verwacht! Ook met de bevalling hield ze ons voor de gek, want ondanks dat ze de 

Birthalarm droeg ging die deze nacht op mysterieuze wijze niet af. Gelukkig voelde 

Renée het goed aan en keek ze 's nachts extra op de pc naar hoe het ging bij Fleur, 

en zag dat die net met de bevalling was begonnen. Zo zie je maar weer, het instinct 

en gevoel van Renée kan je niet om de tuin leiden! Grace is het eerste veulen van 

ons Fleurtje, die een heel goede moeder blijkt te zijn. Onder Grace twee maand oud 

 

Deze maand bracht ook een nieuw en 

mooi contact. De Franse Grand-Prix 

ruiter Jean Vesin belde ons op voor 

informatie over de te koop staande 

hengst Larimar Mansolein. Binnen een 

week kwam hij kijken en kijken deed hij! 

Want Larimar liet zich super zien met 

veel afdruk, kracht en souplesse in 

beweging. Jean wist het meteen, dit zou 

zijn nieuwe Grand-Prix paard gaan 

worden. Daarbij hoopt hij Larimar naar 

de hengstenkeuring van het Selle 

Francais te kunnen voorbrengen.Na een 

kleine week onderhandelen was de 

koop gesloten.                                            Larimar Mansolein vlak voor de verkoop 



Andere zaken op het programma waren het vinden van een ruiter die ons kon helpen 

met het beleren van de jonge paarden. Een intensieve zoektocht die de komende 

maanden nog zou doorgaan. 

 

Toen werd het al weer mei. Precies op de eerste dag 

kwam Jean Vesin om Larimar Mansolein op te halen 

en de inruil fokmerrie Verite te brengen. Deze merrie 

hadden we graag zelf gehouden, maar omdat we 

wilden inkrimpen verkochten we haar aan meneer Lemson uit Italië. Larimar schrok 

wel even op de trailer toen de klep dichtging. Maar na even flink bokken en schoppen 

gaf hij de strijd op en stond de rest van de 3 uur reistijd heel braaf op de trailer. Hij 

kwam goed aan op zijn nieuwe stal en was heel braaf. Jean Vesin was vol lof over 

het gedrag van de jonge hengst.  

Onder Larimar onder het zadel van zijn nieuwe eigenaar Jean Vesin. Net zadelmak. 

 

Verder deze maand begonnen we met het werken met de jonge paarden aan de 

longe als voorbereiding op het zadelmak maken. Zowel Hera, Bashira, Cerise als 

Dorinthe Mansolein kwam allemaal een paar keer per week aan de longe. Ook een 

spannende gebeurtenis waren de eerste lessen die ik gaf als test, aan een Franse 

dressuuramazone. Ik zou deze maand beginnen met de procedure om Franse 

erkenning te krijgen voor mijn instructeursdiploma's en was benieuwd hoe het zou 

zijn om in het Frans les te geven. Het werd een succes want toen de amazone 

enkele weken later les kreeg van een Grand-Prix dressuur-r uiter vertelde ze me dat 



mijn les net zo goed was! Een mooi compliment. Deze maand was ook het begin van 

het hooiseizoen. Dat was geen makkelijke job want Siko werkte nog steeds veel 

buitenshuis. En dus zat Larisse regelmatig op de trekker om het hooi te schudden. 

 

Op naar de volgende maand, juni. Op de tweede dag 

van deze zomermaand kwam het veulen Brinn 

Mansolein ter wereld. Het lang verwachte eerste 

veulen van Silexa die in 2009 maar niet drachtig wilde 

worden en in 2010 pas op het állerlaatste moment! Brinn werd vlot geboren. Een 

kittig veulen, heel zelfstandig en wijs. Ze klein als ze was liep ze meteen voorop. 

Moeder Silexa deed alles geweldig goed, alsof het haar zoveelste veulen was!  

Onder Silexa met Brinn net een dag oud. 

 

Half juni hadden we een bezichtiging voor Elixer Mansolein, onze tweejarige hengst 

van Mermus R uit Attentia. De 14 jarige Sanne uit Limburg Nederland zocht een jong 

springpaard dat ze zelf zou gaan beleren. Ook al was ze in eerste instantie niet voor 

Elixer gekomen, toen ze hem zag was ze direct verkocht. De twee waren niet bij 

elkaar weg te houden. Een directe klik! Een dag later besloot ze dat hij haar nieuwe 

paard zou worden. Nu nog de keuring en dan was ook deze verkoop rond. 

Eind juni was Elixer zijn röntgenkeuring . Dus moesten we met de grote, onervaren 

hengst naar de kliniek toe. Een hele happening als je een trailer moet lenen die ook 

nog eens te zwaar is voor je auto!  Maar alles ging goed. De keuring duurde erg lang, 

maar na 2,5 uur bleken alle 22 foto's super te zijn. Hij kreeg de hoogste waardering 

in Frankrijk namelijk 5 sterren.! Excellent! En daar waren we natuurlijk heel trots op. 

We kregen nog een extra compliment, dat de jonge hengst zich zo voorbeeldig 

gedroeg. Dat maakte men op de kliniek wel eens anders mee...Ach ja, een 

Mansolein paard hè, dat zijn speciale....!En zo kon ik de 14 jarige Sanne blij maken 

met het telefoontje dat de koop door kon gaan en dat Elixer kon worden opgehaald. 



 

Elixer Mansolein net aangeomen bij zijn nieuwe eignaresse In Nederland. 

Siko was tussendoor weer aan het werk op het land. De paddocks bij de weg, waar 

we vaak de nieuwe paarden inzetten, moesten nog voorzien worden van drinkbakjes. 

Eigenlijk kleine klussen van een paar uur, want de waterleiding had hij het jaar 

daarvoor al ingegraven,  maar een grote verbetering qua werkdruk. Het in de zomer 

dagelijks meermalen met zware emmers water sjouwen was hiermee van de baan. 

En ja ook het vernoemen waard was 15 juni, de dag van de allereerste verjaardag 

van Elinne. Een mooie zonnige dag met visite, cadeautjes en lekkere taart! Geslaagd 

eerste feestje, dat er nog 

vele moge volgen. 



 

 

 

 

Cerise Mansolein een ontzettend lief paard, maar geen makkelijk paard. Ze beschikt 

over veel bloed en is sensibel. Ze is licht zadelmak, maar alleen geschikt voor een 

ruiter die stevig in zijn schoenen staat. Gezien haar kwaliteiten en afstamming ook 

interessant als fokmerrie. 

 



 

 

Evander Mansolein een krachtpatser en matcho. Een bewegings kunsternaar met 

souplesse en kracht. Wat zoekt u nog meer? 



 

Deze maand niet alleen Carmen als paard van de maand, maar ook een extra 

beschrijving van de veulens van de jaargang  2010, namelijk  de merries Faiga 

Romance Mansolein en Vitesse Mansolein Z en de twee hengsten Fedor Mansolein 

en Atlantis Mansolein Z. Van het voorjaar zullen ze alle vier twee jaar worden. Over 

het algemeen zijn paarden op 1,5 jarige leeftijd niet al te mooi in verband met hun 

groei. Toch bewijzen wij met deze vier 1,5 jarigen het tegendeel. Ze hebben zich de 

afgelopen weken mooi ontwikkeld. Omdat er alleen veulenfoto's stonden op de site, 

besloten we een nieuwe fotoreeks te maken van deze vier Mansolein paarden. Het 

was de eerste keer dat ze stuk voor stuk alleen in de bak kwamen om vrij te 

bewegen. Dat vonden ze best een beetje spannend, maar ze deden het goed.  

We begonnen met de bruinschimmel merrie 

Vitesse Mansolein Z. Ze is een dochter van 

Rubert R-zoon V Alba R  en komt uit Ulicator de 

Fauntane K afstammend van Alligator de 

Fontaine x Jalisco B. Ze beschikt over een 

volbloedpercentage van 54,11 %. Vitesse 

Mansolein Z is erg groot voor haar leeftijd, maar 

is toch evenwichtig gebouwd. Ze heeft een heel 

mooi hoofdje en een lieve uitstraling. Het is leuk 

om te zien hoe de jonge paarden veranderen als 

ze iets alleen moeten doen in plaats van met de 

anderen. Dan begin je hun werkelijke karakter en 

eigenheid goed te zien. 

Vitesse Mansolein Z was voorzichtig maar liet 

zich makkelijk leiden. Na één rondje  de bak 

verkennen ging het gas er lekker op. De 

jonge merrie beweegt continu met veel afdruk 

en souplesse. Ze heeft een beentechniek en 

kracht waar je van versteld staat. Ze is 

makkelijk en soepel in beweging en niet één 

of twee rondjes maar de hele tijd door. We 

waren verrast door van haar kwaliteit, 

houding en balans, en dan nog wel te 

bedenken dat ze volledig springgericht gefokt 

is!  Wat een kwaliteit heeft deze merrie! We 

zijn heel benieuwd hoe ze er van het voorjaar 

uit zal zien als ze weer uit de vacht is en nog meer ontwikkeld. 



De volgende was Faiga Romance 

Mansolein. De vosmerrie afstammend van 

Kojak uit Iĺl Take Romance van Ti King xx x 

Dom Racin xx. Deze merrie heeft een 

volbloedpercentage van 60,55 %. De 

halfbloed merrie is mooi ontwikkeld en is  

wat kleiner dan Vitesse Mansolein Z. Ze 

heeft een zeer mooi hoofd en is in haar 

bouw iets ronder en korter. Ze vond het 

zichtbaar spannend, maar na een paar 

rondjes had ze door wat de bedoeling was 

en ging ze helemaal los. Ze genoot 

zichtbaar van de aandacht en de ruimte! 

Faiga Romance Mansolein heeft zeer snelle 

reflexen en schakelt gemakkelijk. Ze 

beschikt over een sterk achterbeengebruik 

en een mooi voorbeengebruik en is iets 

vlakker in het voorbeen vanuit de knie. 

Galopperen is helemaal haar ding en ze 

wendt op een dubbeltje! Ze kijkt heel goed 

om zich heen en is alert. Ze is een 

ontzettende knuffel. 

 

Daarna kwam de zwarte hengst Fedor 

Mansolein in de piste. Hij stamt af van 

Leonardo Da Vinci en komt uit Mevonia 

van Balzflug x Pretendent. Hij beschikt 

over een volbloedpercentage van 51,37 

%. Hij is de volle broer van Leander 

Mansolein en Evander Mansolein. Van de 

drie broers is Fedor Mansolein beslist de 

grootste en ook de meest langgelijnde van 

het stel. Hij heeft een apart karakter en zet 

zich voor de volle 100% in voor diegene 

die met hem samenwerken wil.  

 

Hij liep heel braaf met me mee en vond de aandacht in 

de piste geweldig. Hij vond het zo gezellig dat hij het fijn 

vond om in een kleine volte om ons heen te lopen, wat 

voor het maken van foto's niet altijd even handig is!  



 

Toch liet deze extra grote luxe 

zwarte hengst hele goede 

bewegingen zien. Hij heeft veel 

veer in de beweging en een heel 

speciaal voorbeengebruik. Er zit 

veel souplesse in en het lijkt zo 

nu en dan of hij kan toveren met 

z'n lange benen, want zomaar 

uit het niets gooit hij ze zonder 

probleem voorbij zijn eigen oren! 

Hij galoppeert goed en makkelijk 

en ook hier is zijn kracht en 

souplesse opvallend. Een 

veelbelovende jonge hengst, dat 

is zeker. 

 

De laatste in de ring was de grote favoriet van Siko, Atlantis Mansolein Z. Deze 

hengst afstammend van Amiro Z, uit paard van deze maand Carmen-Ikaria Z van 

Centauer Z x Daimler. Atlantis beschikt over een volbloedpercentage van 59,97% en 

staat dus eveneens hoog in het bloed. Hij is extreem luxe met veel  

hengstenuitdrukking. Hij heeft een zeer cool karakter en laat zich niet van zijn stuk 

brengen. Hij liep braaf mee naar de piste en liet zich goed zien.  Zonder teveel te 

doen maakte hij toch plezier. Opvallend bij deze royaal gelijnde hengst is het grote 

gemak waarop hij beweegt. Hij weet precies hoe hij met zijn lichaam moet om gaan. 

Hij toont souplesse en veer in beweging en zo nu en dan pronkt hij met zijn kracht. 

Een luxe hengst waar we hoge verwachting van hebben voor de toekomst! 



 

 



 

 

 

De fantastisch springende Dorinthe Mansolein afkomstig uit Holsteinerstam 4025 is 

verkocht naar de Jura in Frankrijk. Ze zal een actieve carriere in de sport tegemoet 

gaan. 



 

Hoogzomer in juli, gasten in de gîte en dus een gezellige 

boel op het erf. Alle veulens zijn geboren en staan 

dagelijks op de wei te eten en lekker te spelen. Op de eerste dag van juli vertrokken 

Cerise en Dorinthe Mansolein  naar een trainigsstal in Vesoul. Eindelijk hadden we 

de juiste persoon gevonden die het zadelmak maken van de jonge paarden voor ons 

kon doen. We waren dan ook heel benieuwd hoe het zou verlopen met de eerste 

twee paarden. Een week later gingen we kijken en 

konden ze Dorinthe al onder het zadel laten zien. Ze 

kende toen ze vertrok nog niets; geen singel, zadel 

of hoofdstel. Toch liet de driejarige merrie zich rustig 

berijden, natuurlijk nog heel groen maar wel 

ontzettend braaf.  

 

 

Cerise was een ander verhaal. Die had nog veel 

moeite de singeldruk te accepteren en zou dus meer 

tijd nodig hebben. Juli zou een hele drukke maand 

worden, want naast de paarden en het hooien wilde 

Siko, tussen zijn werk door buitenshuis, het erf graag 

verder aanpakken.Het slordige, tijdelijk afgezette 

weitje bij de vijver, en het onhandige scheve middenpad vanuit de grote 

winterpaddock naar de heuvel toe, stonden al jaren bovenaan het lijstje om grondig 

aan te pakken. Het middenpad was volgens de oude opstelling van de vorige 

eigenaar in het midden een stuk breder. Hierdoor konden de paarden altijd makkelijk 

omdraaien en terugrennen naar de heuvel als we ze verweiden. Het pad werd  

aangepakt zodat het overal ongeveer 7 meter breed zou zijn. Hierdoor kwam er extra 

ruimte bij het weitje aan de vijver. Nu alles netjes met houten palen en goed draad 

was afgezet hadden we daar een echte mooie wei bij en zag het looppad er mooi 

strak en netter uit. 

In de laatste anderhalf week van juli 

kwam de familie Bordez uit Bretagne, 

Frankrijk kijken naar Gem Mansolein. 

Het zwarte merrieveulen van 

Eurocommerce Vigaro uit Wendela.  

Wendela en Gem tijdens de bezichtiging 

 



Zowel Coralie als haar drie dochters waren meteen weg van het chique merrieveulen 

en Coralie wist meteen dat dit haar veulen zou worden. Natuurlijk moest Gem nog bij 

haar moeder blijven en dus zou ze pas vertrekken in de herfst als ze goed was 

afgespeend. 

 In deze week kwam ook Dorinthe Mansolein terug van de trainingsstal in Vesoul. In 

een krappe 3,5 week was ze braaf gereden en klaar om naar huis te komen en de 

zomer verder op het land te genieten en te groeien. Met haar thuiskomst was het 

tevens  het moment dat Hera Mansolein Z, Bashira Mansolein en Sterre ofwel 

Wishfull Thingking naar Vesoul vertrokken. Sterre was al in 2007 zadelmak gemaakt 

thuis, maar had die jaren erna niets meer gedaan dus ook zij ging voor de zekerheid 

mee. Bashira Mansolein en Hera Mansolein Z kenden al wel het longewerk met het 

zadel op en dus zou het verder zadelmak maken van die twee geen grote klus zijn. 

 

Toen werd het augustus. Ook deze maand lieve gasten 

die hun vakantie bij ons kwamen vieren. Vaak lekker 

eten en drinken en kletsen met elkaar en 's avonds werd 

er nog al eens een kampvuurtje gemaakt. Deze maand 

reisden Renée en Larisse vaak naar Vesoul om naar de vorderingen te kijken van de 

merries die zadelmak gemaakt werden. Net na de eerste week van deze maand 

kwam er een nieuwe merrie op stal. De Zidane Heartbreaker merrie Dempsey V van 

klant en vriendin Christel kwam bij ons voor de verkoop. Vanaf het begin was er 

goede animo voor de merrie maar tot een verkoop zou het nog niet snel leiden. Maar 

de rust en goede omgeving hadden een positieve uitwerking op Dempsey die goed 

begon te groeien.  Siko was ondertussen maar eens begonnen met het stukje land 

wat we twee jaar eerder hadden gekocht schoon te maken. Er hadden vroeger 

bomen op gestaan en we hadden door een bedrijf de stronken al laten verpulveren, 

maar toch was het stukje land nog niet geschikt voor paarden. Nu het een tijd braak 

had gelegen kon het  klaar gemaakt gaan worden voor de paarden. Alles maaien en 

de randen die overgroeid waren met bramen en struiken wegmaaien en palen 

plaatsen. Na een paar dagen flink zwoegen in de hitte had Siko het voor elkaar en 

konden de paarden erop. Een feestje natuurlijk. Het nieuwe stuk van net geen 

hectare was natuurlijk gelijk een speelgrond voor de jonge paarden die nieuwsgierig 

op onderzoek gingen. Altijd mooi om te zien hoe de paarden ervan genieten als ze 

een nieuw stuk krijgen. En wat een mooi werk van Siko! En daar was zijn werk nog 

niet mee klaar, want ook de afwateringsgeul tussen de vijver en de oude weg naar 

de heuvel toe groef hij opnieuw helemaal uit. Het meeste werk moest met de hand, 

loodzware klei.....Maar nodig was het en het gaf een mooi resultaat toen het eenmaal 

klaar was. Zodra het regent en het water van het heuvelpad en de heuvel stroomt, 

klatert er een prachtig helder beekje langs het weggetje.Genieten is dat! 



Eind van de maand kwamen zowel 

Bashira als Sterre weer naar huis 

omdat ze netjes zadelmak waren. Hera 

bleef nog even staan, ze deed het 

goed en ze waren begonnen met het 

springen onder de man en dus zou ze 

nog een weekje extra blijven. Nadat de 

andere twee merries weer thuis waren, 

vertrokken de driejarige hengst Delios 

en driejarige ruin Dylan Mansolein naar 

Vesoul  voor het zadelmak maken. 

Beide paarden kenden nog niets maar 

zouden zonder enig probleem beleerd worden. Op de laatste dag van deze maand 

kwam ook Hera Mansolein Z weer thuis en kon ze genieten van een welverdiende 

vakantie. Rechts boven Dylan net drie dagen onder het zadel 

 

September was 

aangebroken, altijd een 

mooie maand met Indian summer plaatjes van oranje, 

geel en rood gekleurde bomen en struiken. En over het 

algemeen heel mooi weer. In deze maand werd  de 

fokmerrie Jobette,aangekocht door meneer Lemson uit 

Italië en bij ons op stal gebracht. De oudere merrie, 

drachtig van Indorado, zal hier haar laatste veulens 

brengen en welverdiende oude dag slijten.  Ook het 

eerder geplande feest ging deze maand van start. Op 15 

sept. was het zover. Zo'n 40 man was naar Mansolein 

gekomen voor een meerdaags feest. In nagedachtenis 

van Frank en het vieren van het leven, samenzijn, dankbaar en gelukkig voor alles 

om ons heen. Ook al was het niet aldoor even mooi weer, toch hadden we veel 

plezier. Er werd gedanst  en veel muziek 

geluisterd, lekker gegeten en veel gepraat, maar 

ook voor diverse liefhebbers werd er met de 

paarden gewerkt en waren er zelfs nog wat 

mensen die een lesje wilde hebben op één van 

de paarden. Het was een geslaagd langweekend.  

 

 

 



De week erna trakteerden Renée en Larisse zich op een bezoek aan het 

wereldkampioenschap van Zangersheide te Lanaken. Een evenement wat we nog 

niet eerder hadden meegemaakt. We genoten van de mooie sport en de 

hengstenkeuring en zaten zo nu en dan met verbazing te kijken en te luisteren 

tijdens de eerste avond van de Z auction veulenveiling. Niet alleen vanwege de 

kwaliteit die niet  bijzonder was voor een deel van de veulens, maar ook vanwege de 

geboden prijzen. Grote namen in de afstamming waren ook nu weer niet altijd een 

garantie voor kwaliteit in onze ogen. De hengstenkeuring was weer mooi om te zien. 

De maand werd afgesloten met de thuiskomst van Dylan en Delios uit Vesoul. 



 

 

 

De lieve en stoere ruin Dylan Mansolein is een echte schat. Netjes zadelmak 

gemaakt en door iedereen te rijden. Wel nog groen, hij moet veel leren maar doet 

alles met plezier. Helaas door een kleine bemerking op de foto niet geschikt voor de 

hoge sport. 

 



 

 

 

Delios is een ontzettend lieve hengst. Hij heeft een speels en leergierig karakter. Hij 

is netjes zadelmak gemaakt. Hij beschikt over drie ruime gangen met veel souplesse. 

Laat een goede techniek op de sprong zien. En toont altijd inzet. Gezien zijn 

bewegingskwaliteit en mentalitiet zou Delios zeer geschikt zijn voor een jeugdruiter of 

amazone. 

 

 



 

Mansolein petjes te koop 

We hebben een bedrijf gevonden in Saint Loup sur Semouse die kleding en diversen 

kan borduren met teksten en logo's. We waren al langere tijd op zoek naar een goed 

bedrijf dat kleding enz. kan voorzien van ons logo. We hebben nu een aantal jassen 

en petjes laten borduren en het resultaat is erg mooi geworden! Omdat we 

regelmatig vraag kregen naar bijv. petjes hebben we besloten deze nu voor iedereen 

aan te bieden. De petjes zijn verkrijgbaar voor €11,50  per stuk excl. verzendkosten. 

Dus mocht u een een exclusief Mansolein petje willen hebben bestel dan nu!  

 

Dorinthe Mansolein verkocht 

Zo'n drie weken geleden kregen we contact met Camille, een jonge vrouw uit de 

Jura, een departement ten zuiden van de Haute-Saône waar wij wonen. Ze was op 

zoek naar een jong, veelzijdig en groot Nederlands (KWPN) gefokt paard. Doel van 

haar zoektocht was een paard te vinden dat zowel in springen als in de dressuur 

goed zou kunnen presteren.In eerste instantie viel haar oog op de beeldschone 1,5 

jarige merries Faiga Romance Mansolein en Vitesse Mansolein Z. Twee talentvolle 

jonge merries die qua type, beweging en budget alles waren waar ze naar op zoek 

was. Toch wilde ze de 3,5 jarige Dorinthe Mansolein ook graag even zien. 

Toen Dorinthe Mansolein in de piste verscheen om vrij te bewegen en een paar 

sprongetjes te maken was de vrouw gelijk verliefd op de elegante merrie.Ondanks 

dat Dorinthe buiten haar budget viel kon ze de jonge talentvolle merrie niet uit haar 

hoofd krijgen. Daarom besloot ze toch voor haar te gaan. Een kleine week later 

waren de onderhandelingen afgerond en was het tijd voor de keuring. Deze kon door 

omstandigheden pas afgelopen zaterdag plaats vinden. Camille en haar vriend 

kwamen naar Stal Mansolein, een rit van zo'n 2,5 uur rijden. De veearts was net 

gearriveerd en de keuring kon beginnen. Na een 

lange en zeer uitgebreide klinische keuring die 

Dorinthe met vlag en wimpel doorstond was het 

tijd voor de röntgenologische keuring. Dorinthe 

was zo braaf en bleef zo netjes stilstaan tijdens 

het maken van de opnamen, dat het niet nodig 

was haar eerst, zoals gebruikelijk, te sederen.  



Een echt Mansolein paard dus, vol vertrouwen in de mens en zijn vaak vreemde 

gedoe! We waren natuurlijk supertrots op haar... 

Omdat de veearts niet alle foto's in één keer kon maken, moest hij tussendoor nog 

een keer terugrijden naar de kliniek. Zo'n 2,5 uur na het beginnen van de complete 

keuring was het dan zover. De uitslag. Eenmaal aangekomen op de kliniek bleek 

alles in orde te zijn. De foto's zagen er zeer goed uit. Dorinthe werd zonder enige 

bemerking goedgekeurd voor de sport. En daarmee was de koop natuurlijk definitief 

rond! Camille, haar nieuwe eigenaresse, was er erg gelukkig mee. En wij ook, want 

we zijn er zeker van dat die twee een mooie combinatie zijn. 

Terug op stal was er nog tijd om even te knuffelen met Dorinthe en wat nieuw 

gekochte spullen zoals een hoofdstel en dekens te passen. Dorinthe liet alles 

opgewekt over zich heen komen en was braaf, rustig en nieuwsgierig zoals altijd.Na 

nog een paar extra foto's met ons, Dorinthe en de nieuwe eigenaresse was het tijd 

voor hen om huiswaarts te keren. Dorinthe zal nog tot half januari bij ons op stal 

blijven, om daarna te verhuizen naar de Jura. 

Camille heeft grote plannen met de net zadelmakke merrie. Ze zal haar later 

aankomend jaar gaan starten in de jonge paarden competities en vandaaruit rustig 

aan de sport in. Ze heeft er veel zin en wil graag samen met Dorinthe Stal Mansolein 

promoten! 

Kortom een geslaagde dag en een geslaagde verkoop. We kijken uit naar de 

vorderingen van Camille samen met haar nieuwe paard Dorinthe Mansolein.  



Hengstenkeuze online 

De mensen die onze site 

regelmatig bezoeken hebben al 

kunnen zien dat de hengstenkeuze 

van 2011-2012 online staat. In het 

vorige Mansolein's E-Magazine 

stond een uitgebreid artikel over de 

drachtige merries. Onder het kopje 

Hengstenkeuze op onze site, kan je 

nu alle informatie vinden over de 

hengstenkeuze voor Wendela met 

Kaloubet D'Tourelle. Na een jaartje 

wat stappen terugdoen, verwachten we aankomend seizoen meer merries te kunnen 

insemineren. We hopen op zo'n 5 à 6 merries. Wendela zal in elk geval niet 

geïnsemineerd worden, want zij heeft in 2012 haar tweede achtereen volgende 

veulen aan de voet. Dus is het tijd voor een jaartje rust. Merries die zeker op de lijst 

staan om geïnsemineerd te worden zijn: Attentia, Carmen-Ikaria Z, Riannin 

Mansolein, Silexa, Ulicator de Fauntane en Zonne Fleur. Of we Lovely Romance 

Mansolein al gaan inzetten is nog niet zeker. Afgezien van het feit dat ze zeer hoog 

in het bloed staat en dus later rijp is, zal ze van het voorjaar pas 3 jaar worden. 

Misschien dat we met haar nog een extra jaartje zullen wachten. Voor nu zijn er nog 

geen vaste keuzes gemaakt. Zodra die er zijn zult u dat terug kunnen lezen in dit 

magazine! 

 

Stalseizoen begonnen 

Een nieuw record dit jaar. De paarden staan sinds 3 december op stal.  Nooit eerder 

hadden we de paarden nog zo lang fulltime op het land staan, maar de weergoden 

waren ons goedgezind dit jaar! Tot aan 3 december was het fantastisch weer met 

bijna dagelijks zon en temperaturen van zo'n 12 graden overdag. Nog een primeur 

was dat we dit najaar 

voor het eerst paarden in 

de kersenboomgaard 

hadden staan. Dit land 

ligt grotendeels buiten 

het zicht van onze 

huizen en werd daarom 

alleen als hooiland 

gebruikt.  

 



 

Dit jaar stond er echter nog zoveel gras op en was de bodem zo mooi droog dat we 

besloten alles af te zetten en doordeweeks de paarden er overdag te laten grazen.  

In het weekend durfden we dat niet aan in verband met de jacht op groot wild. De 

paarden hebben genoten van het dikke gras en hebben zich goed rond gegeten. Het 

land ligt er mooi bij, netjes afgegeten maar niet te kort, ideaal om zo de winter in te 

gaan.  

Goed, terug naar het stalseizoen. Na bijna 3 weken in de boomgaard kwam er 

slechter weer aan en besloten we de paarden binnen te halen. Een hele organisatie 

die vooraf veel planning behoeft om uit te maken wie waar en naast wie komt te 

staan! Gelukkig is het allemaal weer gelukt en staan de 36 paarden, waarvan 6 in 

pension, weer allemaal in hun boxen. Al snel bleek de indeling goed te zijn, want ook 

tijdens het voeren heerst er absolute rust! We hopen uiteraard op een mooi voorjaar 

zodat de paarden lekker vroeg weer het land op kunnen!   

  

 Franse stagiaire 

Onlangs kregen we een aanvraag voor stage van Alison, een frans meisje hier uit de 

buurt. Eerder konden wij niet met franse stagiaires werken omdat wij daartoe niet 

bevoegd waren. Maar nu Larisse de erkenning heeeft gekregen voor het 

instructeursschap is de weg geopend om met franse stagiaires te gaan werken. In 

hoeverre we daar in de toekomst gebruik van zullen maken weten we nog niet, maar 

Alison mag in elk geval ons team komen versterken. Ze zal begin januari beginnen 

aan de fulltime stage van 3 weken. 



 

Dempsey V een sensibele  maar zeer brave merrie die graag werkt. Potentie voor 

zowel springen als dressuur voor die persoon die op zoek is naar een kleiner paard. 

Netjes ingereden. 



 

 

Vivre Mansolein Z een hengst met uitstraling en luxe die ook nog eens uitblinkt in 

beweging. Hij springt graag en laat zien over veel vermogen te beschikken. Een 

veelzijdige jonge hengst! 



Mimulus/Maskerbloem  
 

 

Deze kleine eenjarige plant, die oorspronkelijk uit Californiè komt, groeit op 

vochtige plaatsen. Hij heeft een korte, rechte en hoekige stengel, met 

holstaande, getande en ovale bladeren, die gepaard aan de stengel zitten. De 

bloemen zijn diepgeel en bloeien in juli en augustus. 

 

 
Paard  
 

Het Mimulus-paard is atletisch gebouwd, maar heeft een wat in elkaar 

gedoken houding, met een schichtige blik en een snel reactievermogen. Dit 

paard schrikt snel voor zichtbare of zelfs onzichtbare gevaren, of die nou 

reëel zijn of niet en kan een drama maken van de meest onverwachte zaken. 

 

Het paard heeft een vaste plek in de kudde, meestal onderin de rangorde. 

Hier vindt dit dier soortgenoten waar hij zich zeer aan kan hechten en die 

geleerd hebben niet op zijn schrikachtigheid reageren.  

Naar de mens toe ontstaan de problemen als er dingen van hem verlangd 

worden die hij eigenlijk niet durft. Het paard houdt zich dan liever afzijdig, 

of hij reageert erg heftig, explosief zelfs. Als het de partner lukt hem een 

gevoel van veiligheid te geven, dan wil dit paard zich graag met hem 

verbinden. Maar dan zal de mens wel moeten leren om niet te reageren op de 

schrik van het paard. Dat is moeilijk, want de explosie kan al plaatsvinden 

voor dat er sprake is van een zichtbare aanleiding. 

Daarbij hoort een consequente en rustige aanpak, met veel herhaling en 

kalme geruststelling.  

 

De Mimulus bloesemremedie kan helpen de angsten af te zwakken. De 

onzekerheid kan dan minder worden en het paard zal er minder behoefte aan 

hebben zich af te zonderen. Daardoor kan hij een houding ontwikkelen graag 

met anderen te willen samenwerken. De mens kan ondersteuning geven met 

Jaspis, voor eenvoud, geduld en veel gevoel voor humor. Groene Calciet 

helpt het ingewikkelde eenvoudig te maken en stimuleert de vrolijkheid en 

Rozenkwarts, ten slotte, voor meer tevredenheid en zelfacceptatie en het 

kunnen loslaten van prestatiedrang. 

 

 
Mens  

 

Deze remedie helpt niet meer bang te zijn voor alles wat er kan/zou kunnen 

gebeuren. Verlegenheid neemt af en er ontstaat meer durf om naar buiten te 

treden. Hierdoor krijgen de talenten meer de kans zich te ontwikkelen en 

komt er zorgeloze vrijheid in de omgang met het paard. Paarden met een 

angstige partner lopen meer risico op huid- en ademhalingsproblemen en 

stalondeugden zoals weven. Stenen die daar bij kunnen helpen zijn 

Aventurijn, voor rust en harmonie in de reacties, Fluoriet om minder snel 

afgeleid te worden en Prehniet voor ontspanning, minder (gespiegelde) angst 

en meer rust in de reflexen. 



 



Labradoriet 
 

 

Labradoriet heeft een schitterend kleurenspel dat van helder oranje naar 

diep paars kan verlopen,( maar overwegend groen en blauw). Deze 

kleurwerking, die verandert door andere lichtinval, ontstaat door de schuine 

interne kristalstructuur. De naam komt van de eerste vindplaats, de 

Canadese deelstaat Labrador. De mooiste die nu gevonden wordt komt uit 

Madagaskar. Het is een variëteit van Plagioklaas, wat ‘schuinbrekend’ 

betekent. 

 

 
Paard 
 

Een ‘Labradoriet-paard’ lijkt ongrijpbaar en vaag. Het lijkt wel alsof het 

paard doorlopend verandert en zich niet wil laten kennen. Het reageert traag 

en secundair. Hij is dromerig, niet geïnteresseerd in zijn omgeving en het 

werk met de mens gaat ongeïnspireerd en oppervlakkig. Het is een redelijk 

gezond paard, voor wie het niet uit lijkt te maken of hij nu in de zon staat of 

in de schaduw. 

Deze houding is een typisch voorbeeld van spiegelgedrag naar de 

menspartner. Als de mens duidelijker wordt voor zichzelf en stopt met 

vage, dromerige ideeën over de buitenwereld en het paard wil gaan zien 

voor wat het is, namelijk een PAARD en niet iets vaag-spiritueels, dan 

krijgt het dier de kans zichzelf te zijn. Labradoriet helpt dit dier ‘wakker’ te 

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

worden op aarde… 

Als dat lukt, neemt de gehele afweer van het paard toe, wordt het stralend 

en gezond, en gaat het hopelijk uitdagend en eigenwijs gedrag vertonen.  

 

Bloesemremedies voor de mens: Cherry- Plum (Kerspruim), Chestnut Bud 

(Knop van de Paardenkastanje), Vervain (IJzeraarde) en Wild Rose 

(Hondsroos). Deze bloesems helpen de ogen te openen voor de eigen aardse 

werkelijkheid. De emoties worden afgevlakt en de oorzaak daarvan wordt 

niet meer bij anderen (of bij het paard) gelegd. De eigen 

verantwoordelijkheid wordt meer wakker ervaren. 

 

 

 
Mens 
 

Labradoriet helpt de mens zich af te sluiten voor het weglekken van energie 

naar anderen. Het helpt de aura af te sluiten en om beter bij zichzelf te 

blijven. De wereld wordt werkelijker en wordt ontdaan van schijn en 

waandenkbeelden. De ik-kracht wordt gestimuleerd en de houding aardser. 

Daardoor kan de bloeddruk naar beneden en ontspant de maag en buik. De 

rug wordt rechter (er hoeft niet meer in allerlei bochten gewrongen te 

worden). Er komt rust in de geest. 

 



Bloesemremedies voor het paard: Agrimony (Agrimonie), Centaur 

(Duizendguldenkruid), Elm (Veldiep), Holly (Hulst) en Wild Oat (Ruwe 

Dravik). Deze bloesems helpen om terug te gaan naar eenvoud, alles wordt 

simpel en helder. Er wordt beter ervaren waar de grens ligt tussen de eigen 

energie en die van de ander. Hierdoor ontstaat helderheid in de relatie. 

 



 

 

Eye Catcher is een extreem grote hengst voor zijn leeftijd. Al hoewel hij nog niet altijd 

even handig is met zijn grote lijf toont hij keer op keer veel kracht en afdruk in 

beweging en op de sprong. Een paard met veel toekomst voor een speciaal persoon 

met een beetje geduld die op hem wil wachten.  



 

De afgelopen maanden werkte Larisse achter de 

schermen hard aan het verkrijgen van de erkenning om 

lessen te mogen geven. Een strijd die van begin tot 

eind bijna 7 maanden zou duren. Maar die een goede afloop kreeg. Door alle drukte 

besloten we deze maand dat elke maand een E-Magazine uitbrengen te hoog 

gegrepen was. Er gaat veel tijd zitten in het schrijven, corrigeren en vormgeven van 

het magazine. Daarom besloten we er een tweemaandelijkse uitgave van te maken. 

Het eerste nummer dat gebundeld werd was die van september/oktober.  

De veulentjes werden afgespeend van 

de merries en kwamen voorlopig in de 

grote loopstal te staan. Dat was, zoals 

elk jaar, een flink heen en weer 

gehinnik, maar zowel merries als 

veulens waren na een paar dagen weer 

rustig en op hun gemak.De merries 

waren stiekum blij van hun bengels 

verlost te zijn en gingen al snel weer de 

kudde in, op Wendala na, die weer 

drachtig was. Die vormde een eigen 

groepje met de andere drachtige dames 

Verite, True Romance en Jobette. 

Enkele weken later hadden de veulens 

hun evenwicht hervonden in een eigen 

kuddetje en gingen overdag weer lekker 

het gras in.  

Door het goede weer van deze maand werkte 

Larisse nog veel met Wishfull Thinking, Bashira 

Mansolein en Hera Mansolein Z. Alledrie de 

merries boekten grote progressie in het werk. 

Ander voordeel van het goede weer was dat alle 

paarden nog steeds op het land stonden. Iets waar 

zowel wij als de paarden erg blij mee waren! In 

deze maand was ook het werkbezoek van Christel 

en Marja die een aantal dagen kwamen helpen 

met het rijden van de jonge paarden. Een gezellige 

boel waar ook hard gewerkt werd. 

 



 

November brak aan. Op de eerste dag van deze 

maand was het voor Gem Mansolein om te verhuizen 

naar haar nieuwe eigenaresse. Een lange rit helemaal naar Bretagne voor het 7 

maanden oude veulen. Het gezin van vader, moeder, 3 dochters én de kersverse 

baby haalde haar, na een nachtje slapen in onze gîte, zelf feestelijk op. Na een 

keuring door de veearts de avond ervoor was het zover. Ze liet zich makkelijk en snel 

laden. Toen de klep dichtging was het even schrikken, maar dat duurde niet lang. Na 

een reis van zo'n 10 uur zou ze veilig aankomen bij haar nieuwe stal.  

 

De nacht direct na het vertrek van Gem Mansolein kwam Gelissen Transport een 

ander veulen brengen. Meneer Lemson had het zilverappel merrieveulen Grace Q 

gekocht en door Gelissen naar ons toe laten brengen. Het jonge veulen durfde de 

wagen niet af en moest flink geholpen worden, maar eenmaal met de voetjes op de 

grond ging het goed. 

Op zich een vrij rustige maand voor ons bedrijf. Na de officiele verkoopdag van Gem 

Mansolein eind juli werden er  geen paarden meer verkocht. Wel waren er enkele 

bezichtigingen, maar die liepen op niets uit. Ook in deze maand was het weer ons 

goed gezind. We waren uit op een nieuw record. In alle jaren dat we hier nu wonen 

en werken was het laatste moment dat we de paarden op stal haalden in het eind 

van de derde week van november. Dat was al een bijzondere late tijd. Nu leken we af 

te gaan op een nieuw record, want de vooruitzichten waren goed tot net na de eerste 

paar dagen van december. De paarden mochten doorde weeks grazen in de 

kersenboomgaard. Een nieuwe plek, want daar hadden ze nog nooit gestaan.  



Eerst moest Siko daarvoor nog palen zetten en alles afrasteren, wat al met al een 

aantal dagen werk was. Maar toen konden ze er ook op! Wat een prachtig gezicht, 

die kudde over het glooiende land en tussen de kersebomen te zien galopperen! 

Zowel zij als wij genoten!  

 

Ook ging Siko aan het werk om alle voorbereidingen te treffen voor het stalseizoen. 

Klussen die waren blijven liggen zoals slecht 

sluitende deuren enz. Alle lichtbakken haalde 

hij weg, Renée maakte die schoon en daarna 

werd alles teruggehangen, samen met enkele 

nieuwe . Een zee van licht in alle boxen. Mede 

dankzij het vervangen van een groot deel van 

de oude plastic lichtplaten waardoor de stal 

overdag lichter is geworden. Ben had via een 

renovatie op zijn werk komplete ramen 

meegekregen. Renée en Larisse maakten de 

ruitjes schoon en vernisten het hout; Siko en Ben plaatsen de ramen. Wat een 

teamwerk weer!  

Ook de muren in de grote stal werden overgeschilderd en zagen er weer fris uit. 

Verder werden er vier noodboxen gebouwd in de hooi stal. De witte onderdoorgang 

hoefde daardoor niet gebruikt te worden. De boxen in de hooistal waren dus nieuw. 

De jaren ervoor werd die stal als loopstal ingedeeld, maar dat is met grotere paarden 

niet handig. Nu staan er vier grote boxen van drie keer vier meter. Een goede 

oplossing. 

 



 is aangebroken. Aan het eind van de eerste week 

begon het weer om te slaan en vonden we het tijd 

worden voor de paarden om op stal te komen. We 

hebben dus een nieuw record! Alle dieren stonden weer tevreden binnen.Heel 

gezellig en veel rust op stal. Ze waren er aan toe! Het was ook de maand van de 

officiële erkenning van Larisse haar diploma's en de carte professionnelle kon 

worden opgehaald. Zonder die status is het geven van lessen niet toegestaan. Een 

klein feestje waard! Voor deze keer gevierd met een gekochte taart in plaats van dat 

Renée aan het bakken ging. Ook de bezichtiging van Dorinthe was deze maand. En 

even later ook haar keuring die ze zonder probleem zou doorstaan. Net op het 

laatste moment van het jaar toch nog een paard verkocht! Maar niet alles was fijn 

deze maand. Want in de eerste week op 5 dec. was de dag  waarop Frank vorig jaar 

stierf. Een verdrietige dag en ook een moeilijke dag... 

Zoals jullie nu in dit lange jaarverslag van 2011 hebben kunnen lezen was het een 

bewogen jaar. Niet alles staat er in natuurlijk, en niet de persoonlijke zaken, maar in 

hoofdlijnen was dit ons Stal Mansolein jaar. We hopen dat de verkoop van de 

paarden, dertien dit jaar, volgend jaar ook zo zal doorgaan. Er zijn veel plannen voor 

het bedrijf en spannende tijden die voor de deur staan. Maar we hebben vertrouwen 

in wat we doen, wie we zijn en hoe we het doen. En in de kwaliteit van onze paarden! 

We hopen ook in 2012 weer met veel passie en  plezier door te gaan en weer velen 

van jullie te mogen ontvangen op het grote erf van Stal Mansolein! 
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