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Colofon 
Het  E‐zine  Mansolein  is  een  gratis 
publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 
Ale  teksten en vormgeving vallen onder 
copyright  van  Mansolein.  U  bent 
helemaal vrij in het doorsturen van dit E‐
zine  naar  anderen,  maar  alleen  in  zijn 
geheel.  Als  u  stukken  er  uit  wilt 
gebruiken, foto’s of tekst, mag dat alleen 
na  schriftelijke  toestemming  van 
Mansolein Haras Frankrijk. 
 
Uw reacties en vragen zijn altijd welkom 
op info@mansolein.com. Hier kunt u ook 
vragen om toegevoegd te worden aan de 
mailinglist. Ook op www.mansolein.com 
kunt zich aan‐ (en af‐) melden. 
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Beste lezer, 
 
Dit is al weer de tweede aflevering van ons gratis E‐zine ‘Mansolein’. 
In begin april komt het in uw mailbox en het kan niet anders of het 
voorjaar speelt een grote rol.   
 
We hebben wat commentaar gekregen op ons eerste nummer en we 
hebben geprobeerd deze ideeën in dit tweede nummer vorm te 
geven. Dank hier voor! We proberen er een blad van te maken dat 
iets toevoegt aan uw en onze beleving met paarden. En uw hulp 
kunnen we daar goed bij gebruiken. 
 
We zijn in de eerste aflevering begonnen met karakterschetsen van 
edelstenen en bloesemremedies. Daar gaan we mee door. In dit 
nummer vindt u ook enige gedachten over de intense band tussen 
paard en mens. Daarnaast hebben we ruimte voor onze persoonlijke 
ervaringen met het eerste veulentje dat dit jaar bij ons geboren is. 
Dat is kerngezond en galoppeerde al na een paar dagen door de wei!  
 
Ik hoop dat we u met dit E‐zine Mansolein weer een plezier doen. In 
ieder geval vinden wij het erg leuk om het voor u te maken! 
 
Het Mansolein Team 



 
Paard en mens zijn heel sterk met elkaar 
verweven 
Paarden zijn van nature groepsdieren. In natuurlijke staat, 
vormen ze grote kuddes. In deze kuddes kennen ze een 
grote ordening, er zullen dan leiders zijn, jonge 
paardengroepen, alles zal een natuurlijke ordening hebben. 
Ook wat betreft leven en dood is alles goed geregeld.  
 
In de natuur is het gemiddeld zo, dat er ieder jaar, op de 
zelfde tijd, het begin van de zomer bijvoorbeeld, evenveel 
dieren zijn. Dat is bij konijnen en vogels zo, maar ook bij 
paarden. Ieder jaar sterven er evenveel als er geboren 
worden. En dat is maar goed ook. Als dat niet het geval zou 
zijn, als alles maar zou blijven leven, steeds maar meer, 
werd de aarde heel snel overvol.  
 
Neem bijvoorbeeld een hamsterpaartje. Als die iedere keer  
jongen, en die jongen zouden dat ook weer iedere keer op 
hun beurt doen én ze zouden allemaal blijven leven, dat 
had je na zeven jaar een volume aan hamsters zo groot als 
de hele aarde. Dat kan dus niet. Gelukkig zijn er talloze 
dieren die wel een hamstertje lusten.  
 
Voor paarden geldt dat ook.  
Ieder jaar zouden er evenveel moeten sterven als dat er 
geboren worden, voor het evenwicht. Maar het wilde paard 
bestaat in feite niet meer, het paard staat nu voor het 
overgrote deel in kleine weitjes, met als het geluk heeft nog 
wat contact met andere paarden over de afrastering heen. 
Voor heel veel paarden vormt de mens hun enige sociale 
contact. Op zijn minst is de mens belangrijk voor ze, die 
zorgt voor het eten tenslotte. Zelfs dat kunnen onze 
paarden niet zelf bij elkaar scharrelen. In Nederland staan 
meer dan een half miljoen paarden. Die hebben echt niet 
allemaal de ruimte om hun eigen kostje bij elkaar te 
scharrelen.  
 
Komt er een veulen? Wordt het leven beëindigd? Het is 
meestal de mens die beslist en kiest. De mens heeft ‘de 
natuur’ van het paard naar zich toe getrokken.  

 

 
We hebben bij Mansolein flink wat ruimte. De paarden 
lopen ’s zomers in groepen op ons eigen land. Maar ook 
deze paarden zijn helemaal van de mens afhankelijk.  
 
Om veilig in de groep te zijn, zijn paarden uiterst gevoelig 
voor lichaamstaal. Het is ongelooflijk wat ze elkaar allemaal 
met de allerkleinste bewegingen vertellen kunnen. En zoals 
ze elkaar doorlopend in de gaten houden, zo observeren ze 
‘hun’ mens met even grote precisie.  
 
Paarden zijn voor geboorte en dood voor een groot deel 
van de mens afhankelijk. Het is de mens die beslist over 
inseminatie en hengstkeuze. Het is ook de mens die de 
dierenarts erbij haalt als het dier ziek is. E in de natuur zijn 
dieren eigenlijk nooit ziek: ze zijn of gezond of 
stervend/dood. Wij houden ze in leven en daardoor zijn het 
er ook ieder jaar weer meer… 
 
Paarden zijn dus ziek door dat de mens ze in leven houdt. 
Maar niet alleen daardoor. Door de enorme gerichtheid van 
het paard op ‘zijn’ mens, neemt het ook de kwalen van die 
mens over. Zie je een paard met een stijve nek? Kijk dan, 
voor je daar wat aan gaat doen, eerst eens naar de nek van 
de bijbehorende mens. Heeft een paard rugklachten? Kijk 
eens naar de rug van zijn menspartner.  
 
Dat betekent dat als een paard klachten heeft, behandeling 
veelal alleen zin heeft als de bijbehorende mens daar bij 
betrokken wordt. Zo sterk is die spiegeling van het paard 
naar de mens. Als onze hulp gevraagd wordt bij problemen 
met een paard, adviseren we bijna altijd ook de 
bijbehorende mens te behandelen. Vaak raden we een 
combinatie van edelsteentherapie en bloesemremedie aan. 
En het is afhankelijk van de aard van de klachten welk van 
die twee voor wie is: bloesem voor het paard en een steen 
voor de mens, of andersom.   
 
De resultaten zijn verbluffend. Dat bewijst op zich al dat 
onze gedachten kloppen over de spiegeling tussen dier en 
mens. Maar ook bewijst dat hoe eenvoudig het soms zijn 
kan: genezen van mens en dier. En hoe goedkoop 
bovendien…  



Aspen/Ratelpopulier  
 
 
De ratelpopulier is een hoge boom, met rechte stam, een brede kroon en afstaande takken. Bij de jonge 
boom is de schors glad, later gescheurd en ruw. Hij is bij ons veel langs wegen en kanalen aangeplant. De 
bladeren zijn ruitvormig, gezaagd en staan op lange stelen. In maart bloeien de katjes. 
 

 
Paard  
 
Het Aspen‐paard is een angstig, meestal niet hoog in het bloed staand paard. Het heeft weinig belangstelling 
voor de dingen om hem heen, maar kan slecht tegen veranderingen. Dit wat rechthoekige dier (met de hals 
horizontaal gehouden), lijkt verstopt te zitten in zijn lichaam. De ineengedoken houding geeft aan dat het 
dier pijn heeft of heeft gehad.  
 
Zonder met zijn groepsgenoten echt contact te zoeken, zijn ze wel belangrijk voor hem. De afgezonderde 
houding komt veelal voort uit pijn en slechte ervaringen, geestelijk en/of lichamelijk. De angst kan bij dit dier 
voor heftige reacties zorgen. 
Door het (soms zelfs traumatische) verleden van dit paard is het moeilijk weer een band met de mens aan te 
gaan. Het is in die voorzichtige relaties snel gekwetst, waarna hij zich geheel kan afsluiten. Dit dier heeft 
nooit geleerd dat contact met de mens waardevol kan zijn. Hij toont dan ook weinig belangstelling en houdt 
zich afzijdig. Dit vraagt van de ruiter een voorzichtige en niet te nadrukkelijke houding. De angst‐ en 
schrikreacties kunnen heftig en gevaarlijk zijn: als dit paard vlucht, is het niet in staat rekening te houden 
met wat dan ook en gaat het overal doorheen. 
 
De Aspen bloesemremedie kan dit angstige en gekwetste paard helpen weer vertrouwen op te bouwen naar 
groepsgenoten en de mens. Deze remedie helpt dit dier ontvankelijk te zijn voor de –liefst voorzichtige‐ 
toenaderingspogingen van de menspartner. Het vertrouwen dat daardoor ontstaat is een basis voor een 
voorzichtige nieuwe opbouw.  
Voor de mens is de Bergkristal een goede ondersteunende steen: deze geeft rust en helderheid. De 
Toermalijnkwarts gaat wat dit betreft nog wat dieper. De Sodaliet helpt afstand en overzicht te bewaren, 
waardoor het paard in zijn eigen tempo kan veranderen. Agaat geeft veel steun in het opbouwen van 
zelfvertrouwen. 
 

 
Mens  
 
De Aspen bloesemremedie helpt mensen met plotselinge heftige angst, zonder dat daar een reden voor lijkt 
te zijn. Deze remedie geeft een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Daardoor kan er verwachtingsvolle 
spanning voor het nieuwe en onbekende in de plaats komen van de oude reacties. Oude pijn en verdriet 
kunnen opgeborgen worden in het verleden en hoeven geen rol meer te spelen. 
 
Voor het paard kan dit 
ondersteund worden met 
Amazoniet of Aventurijn, stenen 
die rust en kalmere reflexen op 
helpen bouwen. Er kan ook aan 
Coelestien gedacht worden. Bij 
de hier genoemde spanningen, 
schrik en paniek, is het vaak 
moeilijk te bepalen wie nu de 
oorzaak is, de mens of het paard. 
Daarom is dit een situatie die bij 
uitstek vraagt om het gelijktijdig 
behandelen van mens en dier.  
 
 

 



Amazoniet 
 
Amazoniet is een relatief zeldzame steen met eigenlijk geen andere toepassing dan als edelsteen voor 
sieraden. Aluminium geeft het een grote veerkracht en de ingesloten koper geeft het niet alleen de kleur, 
maar ook de verwarmende, haast brandende, kwaliteit. Deze steen is een typische ondersteuner van ons 
sturende en regelende centrum: de zonnevlecht. 
 

 
Paard 
 
Bange, getraumatiseerde paarden kunnen door Amazoniet los komen van de oude spanningen en 
verkrampingen. Het paard waarvoor Amazoniet goede diensten kan bewijzen is aan de magere kant, is wat 
rillerig en beweegt stijf en soms zelfs houterig. Door deze bijna verkrampte houding treden er snel 
peesblessures op. Het is een paard met een moedeloze, schrikkerige houding en is snel geneigd tot vluchten. 
De teruggetrokken levensenergie geeft hem een eenzame uitstraling. Amazoniet helpt het zonnevlecht 
gebied te versterken en geeft het paard een bredere verbinding met de wereld om hem heen. Er ontstaat 
een betere doorstroming van het hoofd naar de benen en het totale zenuwgestel wordt gestimuleerd. De 
overgevoeligheid van dit type paard wordt geneutraliseerd. 
 
Bloesemremedie voor de mens: Beech (Beuk), Chestnut But (knop van de Paardenkastanje), Elm (Veldiep), 
Holly (Hulst), Impatiens  (Reuzenbalsemien) en Vine (Wijnstok). Deze bloesems helpen heftige uitschieters in 
het gedrag af te laten vloeien en geven rust en balans. Daarnaast zorgen ze voor begrip en respect voor de 
ander en maken het doen van concessies gemakkelijker. 
 

 
Mens 
 
Voor de mens is Amazoniet een steen die meer daadkracht geeft en die het mogelijk maakt dat de centrale 
richtinggevende energie van de zonnevlecht het hart kan bereiken. Tegelijk wordt de enorme kracht van het 
spijsverteringssysteem verbonden met de natuurlijke buitenwereld en andere mensen. De slaap wordt 
rustiger en de ademhaling dieper. Amazoniet helpt om de ogen meer voor de omgeving en de medemensen 
te openen. Er ontstaat besef voor wat werkelijk waarde heeft in het leven. Een te grote ontvankelijkheid 
voor nerveuze spanningen (en daardoor virussen!) wordt afgezwakt. 
 
Bloesemremedie voor het paard: Agrimony (Agrimonie), Centaur (Duizendguldenkruid), Crab Apple (Wilde 
Appel), Water Violet (Waterviolier) en Wild Rose (Hondsroos). Deze bloesems helpen om contact vanuit 
zichzelf naar anderen toe gemakkelijker te maken. Daardoor ontstaat er minder snel spanning en verdwijnt 
het gevoel zichzelf weg te geven. Het gevolg hiervan is een sterk toenemende  rust en ontspanning. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mansolein Haras Frankrijk 
Door grote kennis van bloedlijnen en overerving, 
resulteert Mansoleins’ eigenwijze hengstenkeuze in 
heel bijzondere veulens. Deze spring‐ of dressuur 
gefokte paarden zijn daardoor iedere keer een 
verrassing.  
Daarbij komt dat de Mansoleinpaarden van jongs af 
aan gewend zijn aan de mens en daar ook plezier aan 
beleven. Maar door de ruimte die ze op het land 
hebben, leren ze even zo goed hoe ze zich in de kudde 
moeten gedragen.  
Mansolein Haras is een kleine stoeterij en bestaat nog 
maar kort, maar levert uitzonderlijk goede paarden af. 

 
Wilt u hulp bij de hengstenkeuze voor uw merrie? 
Daarvoor kan u ook bij Mansolein terecht. U kunt 
gebruik maken van de kennis van Mansolein. Kijk 
maar op de website: www.mansolein.com. Of mail 
naar info@mansolein.com en u krijgt de voorwaarden 
terug gemaild. 
 
 

 

 
 

 
In het oudste deel van 
onze boerderij hebben 
we een schitterende gîte 
te huur voor max. zes 
personen. Wilt u uw 
eigen paard meenemen 
op vakantie? Dat kan! 
www.mansolein.com 
Eindeloze bossen 
wachten op u…  

 
 
Wilt u hulp om net dat stukje 
fijner te gaan rijden? Larisse is 
holistisch instructrice met een 
natuurlijke aanleg voor rijden 
en lesgeven. Met enkele 
kleine aanwijzingen komt u 
met haar hulp wèl door die 
blokkade heen. 
 
 

Heeft u vragen over de 
gezondheid van uw paard of 
uzelf? Ziet u zich voor problemen 
geplaatst waar maar geen 
oplossing voor te vinden lijkt te 
zijn? Bent u uitgedokterd? 
Frank Polling is helderziend 
genezer en adviseur. Vaak kan hij 
net datgene wat nodig is om 

vastzittende problemen vlot te trekken. Mail voor 
informatie: frank@vrijheidenkracht.nl  
In de adviezen worden vaak edelsteentherapie en 
bloesemremedies genoemd. Maar ook mineralen 
voedingssupplementen kunnen deel uitmaken van het 
advies. Over het algemeen is één behandeling (op 
afstand, en per e‐mail) voldoende om tot een 
oplossing te komen! Vraag naar zijn gratis minicursus: 
‘je krijgt iets anders terug dan wat jegeeft’ 



Paardrijden: over de inwerking 
op je paard. 
 

Paardrijden is fantastisch!  
Het gevoel wat een paard je geeft tijdens het rijden, het 
samen bezig zijn, het samen werken , de actie en reactie 
van  ruiter en paard. Voelen hoe het paard onder je 
beweegt, het lijkt soms wel magie. Ik denk dat dát over het 
algemeen de reden is dat mensen willen paardrijden. 
  

In de praktijk werkt het vaak anders. Veel 
mensen gaan elke dag weer vol goede moed naar hun 
paard toe, in de hoop dat ultieme gevoel van 
samenwerking met hun paard te bereiken. Maar hoe vaak 
komt het niet voor dat het mis gaat? Die fijne afstemming 
tussen de ruiter en het paard wil maar niet tot stand 
komen, of erger nog, er is miscommunicatie of ronduit 
protest. Waar komt dit vandaan? Waarom wil het maar niet 
werken, waar zit de fout, in het karakter of in begrip/ 
instemming van het paard? Is de ruiter misschien niet 
duidelijk,vriendelijk of juist niet streng of kundig genoeg? 
Vele vragen volgen in de hoop op een antwoord waar men 
verder mee kan, verder op weg naar dat fantastische gevoel 
waar we het allemaal voor doen. 
 

Ik ga jullie helpen in je zoektocht naar de 
antwoorden op vragen en problemen. Om je te helpen 
weer het gevoel te krijgen gelukkig te zijn met je paard en 
de samenwerking tussen jullie beide.  
Iedere maand als ons E‐magazine verschijnt zal ik een 
specifiek rijtechnisch probleem behandelen.  Een mini‐ les 
die je van mij krijgt. Heb je vragen of ben je nieuwsgierig 
naar wat je kunt bereiken met een live‐les bij mij? Neem 
dan contact met me op om te informeren naar de 
mogelijkheden. 
 

Vraag van 
deze 
maand:  
 
Wat moet je 
doen om fijn te 
kunnen 
paardrijden? 
 
 

Het begrip ‘goed en fijn’ paardrijden is natuurlijk 
erg breed. Wat ik van mijzelf als ruiter verlang tijdens het 
werken met paarden is simpel : goed paardrijden is naar 
mijn mening het optimale gevoel van aan de éne kant 
controle hebben over het lijf en de manier van bewegen 
van mijn paard en mijzelf, en aan de andere kant het gevoel 
te hebben dat ik tijdens het rijden mijn paard niet in de weg 
zit, maar juist optimaal begeleid. Een echte samenwerking 
om tot een optimaal resultaat te komen. Daarbij is het voor 
mij altijd van belang te kunnen merken of er vooruitgang is 
in wat ik doe als ruiter en de reactie daarop van mijn paard.  
 

De instelling die jij als ruiter hebt is van 
groot belang. Je kan niet van je paard verwachten dat 
hij blij is je te zien en fijn met je wilt samenwerken als jij zelf 
in een rotbui bent, stress hebt of met je hoofd bij hele 
andere zaken bent. Daarvoor is het paard als wezen te 
gevoelig en teveel een spiegel van de mens. Zorg ervoor dat 
je met een positief gevoel naar je paard gaat, probeer de 

spanningen van alledag 
achter je te laten en ga 
met plezier naar je 
paard toe. Ook het doel 
wat je jezelf stelt als je 
gaat rijden verschilt 
natuurlijk per dag, maar 
ook per paard.  

 
Als je aan de slag 
gaat met een jong 
paard zijn je 

verwachtingen anders dan wanneer je op een verder 
doorgetraind paard rijdt. Op wat voor soort paard, wat 
betreft type, mogelijkheden en talenten, je ook stapt, het is 
van het grootste belang de dingen simpel te houden.  
 

Stel je voor wat je die dag wilt gaan doen, 
neem iets makkelijks, bv. werken aan de stelling van het 
paard in de drie basisgangen. Zet echter dit doel niet al te 
vast in je hoofd. Je hebt te maken met een levend wezen 
met een eigen wil en karakter. En dus ook met zijn goede 
en minder goede dagen. Merk je bv. dat je paard niet veel 
zin heeft vandaag, zijn dag niet heeft of juist erg 
opgewonden is door omstandigheden van buitenaf zoals 
het weer? Pas je doel dan aan, ga iets anders doen waarvan 
je denkt/weet dat het wel haalbaar is in die situatie.  
Het belangrijkste voor je eigen gevoel van gelukkig te zijn 
met het resultaat van het werken met je paard die dag, is 
om dat doel te kunnen behalen of in elk geval in de buurt 
daarvan te komen.  
 
Heb je vooraf geen idee waar je direct aan zou willen 
werken? Dat is ook geen probleem, ga op een ontspannen 
manier rustig aan de slag en voel en luister naar wat het 
paard je die dag te vertellen heeft. Neem uit die informatie 
een punt om aan te werken en neem er je tijd voor. Houd 
het simpel en haalbaar. 

 



Waarom geen grote doelen stellen zoals: ik 
wil dat mijn paard vandaag goed leert wenden waarbij de 
stelling en buiging elke keer optimaal zijn? Omdat het een 
doel is dat je niet in een keer gaat halen. Die teleurstelling 
die je daarbij zal ervaren werkt door op je paard, het geeft 
niet alleen jou een naar gevoel maar ook je paard zal daar 
niet gelukkig van worden. En het vertrouwen in jou, maar 
ook het zelfvertrouwen van het dier, kunnen schade 
oplopen. Met als resultaat; mislukking en onvrede en een 
grote kans op miscommunicatie.   
 

Om vooruitgang 
te boeken is het 
van belang kleine 
tussenstapjes te nemen 
die je in één werksessie 
zou moeten kunnen 
halen. Het kan dus zijn, 
als je het punt van 
stelling en buiging 
neemt, dat je die dag 
het gevoel wilt kunnen 
bereiken dat er 
vooruitgang in zit. Werk 
aan die stelling; en als 
het een paar keer goed 
is gegaan, is het ook genoeg. Ga er dan de volgende dag 
mee door. Het stellen van een doel hoeft niet te betekenen 
dat alles in één keer perfect moet gaan, de samenwerking 
tussen jou en je paard is het belangrijkste, dat is waar je je 
voldoening en prestatie uit zult halen. Op die manier kan je 
van je paard afstappen en zeggen:  
“goh!  ik heb echt lekker gereden vandaag!”                                        
 

Larisse Engels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre Mansolein 
Hengst, geb. 29-03-2009  
Bruin. 
Stam: Holsteinerstam 4025 
Afst. V.Alba R x Totoche du Banney x Athlet Z 
Verwachte stokmaat rond de 1.68 m. 
Prijsklasse: B 

Te koop aangeboden imposante jaarlinghengst.  
Vivre Mansolein Z heeft al veel hengstenuitdrukking en is 
goed aan de maat. Een paard met veel uitstraling, goed 
model en drie extra gangen. Laat zowel in draf als in galop 
een mooie beentechniek zien. Sterk van de grond en 
schakelt makkelijk. Hij springt graag en doet dit met een 
goede techniek en vermogen. 
Een hengst die zeker de moeite waard is voor de 
hengstenopfok en zal volgend jaar zomer al naar de 
Zangersheide hengstenkeuring kunnen. Paard met veel 
potentie en een goed en ondernemend karakter. Vivre is 
veel in handen en geniet daar duidelijk van. Hij vindt alles 
leuk en schrikt nergens van. 
Zijn vader is de Zangersheide goedgekeurde hengst V Alba 
R, die tot nu toe de enige goedgekeurde zoon is van de 
beroemde Rubter R. 
V Alba R wordt momenteel klaargemaakt voor de 
internationale sport door Ben Schröder. Vivre's moeder, de 
door ons gefokte Selle Française merrie Riannin Mansolein, 
stamt af van de Franse Grand‐Prix springhengst Totoche du 
Banney (v. Grand Veneur) die vele overwinningen boekte in 
het 1.50 mtr en 1.60 mtr.  
In de moederlijn van Riannin Mansolein, Holsteinerstam 
4025, zien we daarna de bekende en zeer gewaardeerde 
hengst Athlet Z gevolgd door Lepanto, Farnese en Cottage 
Son xx. De moeder van Riannin Mansolein, Attentia, is een 
Holsteiner premiemerrie en volle zus van de in Duitsland 
goedgekeurde hengst Bavaria Blue. 
Dit alles maakt Vivre MansoleinZ niet alleen interessant 
door zijn eigen kwaliteiten maar ook genetisch! 
 
 
 
 

Kijk eens op www.mansolein.com voor 
meer te koop staande mansoleinpaarden 
 
 



 
 
 
 
 

 
In de nacht  van  zondag 14 op maandag 15 maart  is 
Riannin  Mansolein  bevallen  van  een 
gezond merrieveulen.  
De  bevalling  verliep  snel  en  voorspoedig. 
Tussen twee waakbeurten door wist ze snel 
haar  dochter  op  de wereld  te  zetten. Het 
duurde  niet  lang  voordat  het  veulen, wat 
we  Fleury Mansolein  noemen,  op  haar  benen  stond. 
Net als haar één jaar oudere halfbroer  
Vivre Mansolein Z, had ze daarbij geen hulp 
nodig.  Ook  de  uier  was  zo  gevonden  en 
daar  werd  natuurlijk  volop  gebruik  van 
gemaakt!  
Moeder en dochter maken het goed en zijn 
vandaag  voor  het  eerst  even  buiten 
geweest. Hopelijk  kunnen  ze  één  dezer  dagen  lekker 
het  weiland  op,  maar  dat  hangt  af  van  het  weer. 
Opvallend kenmerk van Fleury Mansolein is 
haar  opgerichtheid.  Haar  hele  houding  is 
opgericht,  ze  draagt  haar  hals  en  hoodfje 
fier, staat correct op de benen en heeft een 
chique  uitstraling.  De  KWPN  hengst  Phin 
Phin,  die  onlangs  het  fel  begeerde  Keur 
predikaat  verkeeg,  is de  vader  van Fleury Mansolein. 
Dat hij een goede combinatie vormt met onze 
 Riannin Mansolein mag wel blijken!  
Meer foto's volgen binnenkort.  

 

 
 

De nieuwste tak aan 
de mansoleinstam! 
 

 
 
 
Midden in het historische 
centrum  van Luxeuil les Bains 
staat deze eeuwenoude winkel.  
 
Buurpanden zijn minstens vier eeuwen 
oud en er staat zelfs een paleis uit de 
vroege zestiende eeuw. Maar 50 meter 
de andere kant op zijn opgravingen van 
het klooster van Saint Columbain. Dit 
oudste Christelijke klooster in Europa 
werd in de zesde eeuw gesticht. 
 
In de straat voor de winkel voerden de 
Gothen handel, marcheerden de 
Romeinen, brak Atilla de Hun de boel 
weer af en kwam Karel de Grote orde op 
zaken stellen.  
 
Hier gaan we eeuwenoude en nog oudere 
dingen verkopen: edelstenen en 
mineralen uit de hele wereld. Maar ook 
het nieuwste van het nieuwste krijgt er 
een plek: hedendaagse kunst van 
Nederlandse kunstenaars in Frankrijk.  
 
Deze nieuwe mansoleinactiviteit zal 
vooral door Frank gevoerd worden, maar 
het hele mansoleinteam is er bij 
betrokken! 
 
Nóg een reden om ons te bezoeken! 



Wat kan u de komende tijd verwachten bij 
Mansolein? 
 
In de planning voor de komende maand staat onder 
andere het te koop zetten van een aantal van onze 
jonge paarden. Zoals u al hebt kunnen zien zijn er pas 
geleden twee nieuwe paarden in de verkoop 
bijgekomen.  
 
Het gaat om de jaarlinghengst Vivre Mansolein Z, en 
we zoeken een nieuw tehuis voor Isis. Voor Vivre 
Mansolein Z. zoeken we een serieuze opfokker die de 
hengst wellicht volgend jaar zomer naar de 
hengstenkeuring van Zangersheide kan/wil brengen. 
Iemand die een jonge hengst zoekt met veel aanleg 
voor de sport, maar die ook  mogelijkheden als 
toekomstige dekhengst heeft.  
 
Isis is een ander verhaal, deze oudere merrie willen 
we niet verkopen. Wel zoeken we voor haar iemand 
die haar wil inzetten voor de fokkerij. De merrie blijft 
dan in ons eigendom en kan eventueel als zij te oud 
wordt voor de fokkerij weer terug naar ons. Het gaat 
dus om een soort lease optie. 
 
Nieuw in de verkoop zullen de twee driejarige 
dressuurhengsten Leander Mansolein en Larimar 
Mansolein komen.  
Beide zijn nakomelingen van de Duitse hengst 
Leonardo da Vinci, die onlangs voor de grote sport 
werd verkocht naar Nieuw Zeeland. Beide jonge 
hengsten laten veel dressuuraanleg zien en lijken ook 
interessant te zijn voor de hengstenkeuring van het 
NRPS of Duitse stamboeken.  
 
Ook in de verkoop komen de zusjes Bashira Mansolein, 
4 jaar oud en afstammend van Future, en  
Cerise Mansolein, 3 jaar oud en afstammend van 
Dreamchatcher, die onlangs succesvol zijn debuut 
maakte in de Lichte‐Tour. 
Beide merries hebben veel maat en goede 
bewegingen en we zoeken iemand die ze in alle rust 
kan gaan opleiden voor de dressuursport. Het zijn 
echt paarden met iets speciaals en ‘dat beetje’ extra. 
 
Verder zal ook Baldur Mansolein te koop komen. Deze 
4 jarige ruin afstammend van Universeel heeft een fijn 
karakter, schitterende uitstraling en zal een heel fijn 
recreatie/ sportpaard zijn. 
 
Voor diegenen die opzoek zijn naar een extra fijn 
uiterst luxe D/E sportmerrie kunnen ook bij ons 
terecht.  
De zeer chique tweejarige merrie Nisha Mansolein zal 
ook op de lijst komen. Een merrie met een droom 
exterieur,  veel uitstraling en elegante bewegingen die 

een jong ruitertje/amazone of kleinere volwassene 
zeer gelukkig kan gaan maken.  
Zij zal volgend jaar beleerd kunnen worden en een 
hele goede sport of recreatie pony worden. 
 
Wie op zoek is naar het ultieme topspringpaard kan 
bij ons zijn zoektocht staken.  
De zeer getalenteerde springmerrie Hera Mansolein, 
afstammend van Haarlem en vier jaar oud, beschikt 
over een verbluffend springtalent. Een paard wat alles 
mee heeft een internationale topper te worden! 
 

Kortom er komt dit jaar een breed aanbod 
van paarden, voor ieder wat wils! De 
bedoeling is alle paarden rond half april op 
de “te koop” pagina te hebben staan, 
inclusief foto's en filmpjes en alle 
benodigde informatie. Bent u al 
nieuwsgierig geworden? U kunt altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen. 
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