
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
 
 
Dit  E‐zine  Mansolein  is  een  gratis 
publicatie van Mansolein Haras Frankrijk. 
Alle teksten en vormgeving vallen onder 
copyright  van  Mansolein.  U  bent 
helemaal vrij in het doorsturen van dit E‐
zine  naar  anderen,  maar  alleen  in  zijn 
geheel.  Als  u  stukken  er  uit  wilt 
gebruiken, foto’s of tekst, mag dat alleen 
na  schriftelijke  toestemming  van 
Mansolein Haras Frankrijk. 
 
Uw reacties en vragen zijn altijd welkom 
op info@mansolein.com. Hier kunt u ook 
vragen om toegevoegd te worden aan de 
mailinglist. Ook op www.mansolein.com 
kunt zich aan‐ (en af‐) melden. 
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Beste lezer 
 
Eindelijk geven we Siko een beetje aandacht. Hij is de grote 
dragende kracht van Mansolein, maar hij bleef altijd maar 
op de achtergrond. 
In deze aflevering van ons E‐Magazine maken we dat een beetje 
goed en geven we aandacht aan wat hij allemaal doet voor het 
bedrijf en de paarden.  
 
Daarmee beginnen we dit magazine. We kunnen niet anders dan in 
de zelfde stijl te eindigen: en wel met iets wat u natuurlijk allang 
weet, maar wat toch nog maar weer eens genoemd moest worden: 
het derde wereldkampioenschap van Edward Gal.  
 
En tussen deze twee kampioenen in vindt u weer een digitale rijles 
van Larisse en een Bachbloesemremedie en een Edelsteentherapie. 
Ongemakken van paard en mens kunt u hiermee uit de wereld 
helpen, goedkoop en uiterst dier‐ en mensvriendelijk! 
 
Als u dit Mansolein E‐zine met evenveel plezier leest als waar wij het 
mee maken, doet ons dat een groot genoegen! 
 
                                                                                Het Mansolein Team 
 

mailto:info@mansolein.com
http://www.mansolein.com/


 
Siko 
Special 
 
 
 
 
 
 
Deze maand geven we 
graag aandacht aan onze 
steunpilaar van Stoeterij 
Mansolein, Siko Engels. 
 
Zonder hem hadden we het 
met de stoeterij niet gered. 
Siko was vanaf het eerste 
uur, doorlopend op de 
achtergrond en buiten het 

licht van de schijnwerpers, 
een onmisbare steunpilaar 
voor het bedrijf.  
Hij heeft geholpen het 
bedrijf vanuit het niets op 
te bouwen tot aan het punt 
waar we nu staan.  
 
Toen wij het er over hadden 
naar het buitenland te willen 
vertrekken om daar ons 
paardenbedrijf op te starten, 
besloot Siko al snel om mee te 
gaan. Zijn leven in Den Haag was 
hem te saai geworden en dit 
vond hij wel een mooie 
uitdaging. Een nieuw begin, een 
nieuw avontuur. En dat is het 
geworden ook… 
 
Siko zijn werkzaamheden zijn 
ontzettend belangrijk voor ons 
bedrijf. Hij wist voor dat hij mee 

ging met ons naar Frankrijk, nog 
nagenoeg niets van paarden af, 
nu is hij een ervaren 
paardenman geworden die 
nergens van terugschrikt en alle 
situaties kundig en vooral in alle 
rust tegemoet treedt. Alles 
moest hij leren: van een halster 
omdoen tot voeren, 
buitenzetten van de dieren en 
het werken met jonge paarden 
en niet te vergeten: de 
hengsten.  
 
Dat was helemaal geen 
gemakkelijke opgave, maar dat 
hij een groot gevoel voor 
paarden had werd al snel 
duidelijk, want onze dieren 
hebben vanaf dag één groot 
respect voor hem gehad.  
 
Hij heeft zich de afgelopen jaren 
ontpopt tot ware professional. 



Hij is voor ons bedrijf Mansolein 
echt onmisbaar. 
 
Niet alleen het werk met de 
paarden en een deel van de 
dagelijkse verzorging is zijn taak, 
maar ook het bouwen en 
verbouwen van de huizen, 
stallen en gebouwen. Zo heeft 
hij alle boksen gemetseld in de 
grote stal, twee grote 
loopstallen gebouwd en de 
buitenboxen. Maar ook een 
grote schuur en werkplaats voor 
al het gereedschap bouwde hij, 
nadat hij eerst het hout 
daarvoor persoonlijk in het bos 
is gaan kappen. Tussendoor 
verbouwde hij de gîte die we 
verhuren en het veranderde hij 
van alles in en aan het 
woonhuis.  
 
Natuurlijk deed hij dat niet 
helemaal alleen, ook Renée, 
Larisse en enkele goede 
vrienden hielpen mee. Maar het 
was Siko die alles bedacht, 
construeerde en coördineerde.  
 
Daarnaast komt ook nog eens 
het echte boerenwerk met de 
trekker, zoals het hooien en het 
onderhoud van het land voor 
zijn rekening net als bijna alle 
andere voorkomende 
werkzaamheden op het bedrijf. 
 
Siko is een echte 
duizendpoot. En alles wat 
hij nog niet eerder had 
gedaan of waar hij zelfs het 
bestaan niet van kende, 
leerde hij al doende. En nog 
goed ook.  
 
Het is dus niet zo vreemd 
dat Siko nou wat aandacht 
krijgt. Wel vreemd is het 
dat het zo lang duurde… 

Hier werkt Siko met de trouwe 
Avant aan het storten van de 
mestplaat. Stukje voor beetje legde 
hij zo een gewapende betonvloer. 
Daarna metselde hij met 
gasbetonblokken de randen op.  

Even tussendoor wat hoeven 
bekappen. Zo zijn er honderd en 
één dingen die ‘even tussendoor’ 
moeten. 

 
Dit is ‘de heel gevaarlijke hengst’ 
Savoy, of Stippels. Maar toch: voor 
siko en deze hengst zijn een 
strotouwtje en een vermanend 
woord af en toe voldoende. Savoy 
doet wel heel hengstig, maar dat 
hoort er toch gewoon bij?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handig zo’n veulen wat zich er 
letterlijk tegen aan komt bemoeien 
als Siko filmt voor de website. De 
zelfde avond stond het bewerkte 
filmpje wél op de door Siko zelf 
gemaakte website. Dat bouwen 
van de website doet hij het liefst ‘s 
morgens om een uur of zeven; “dan 
is het lekker stil”. 
 

Stro voor de winter, een hele grote 
vrachtwagen vol. Waar laat je dat 
in hemelsnaam? Ach, dan bouw je 
toch even een tijdelijke stro‐opslag. 
Maar het moet wel stevig: ‘tijdelijk’ 
duurt namelijk soms best wel lang.. 
 
 
 
 
 
 
 



    
    Mansolein Haras kan alleen 

maar een hoge kwaliteit 
leveren als alles klopt. De 
paarden moeten natuurlijk 
goed in orde zijn en een 
goede afstamming hebben. 
Larisse heeft daar kijk op. 

   
   
   
   
   
   
   

Maar dat heeft weinig 
waarde als het kader niet in 
orde is. De stallen, het land, 
alles moet goed zijn. En 
daar zorgt Siko voor.  
 
Zo herbergt ‘Team 
Mansolein’ verschillende 
kwaliteiten, die tezamen 
zorgen voor goede en 
uitgebalanceerde veulens 
en paarden.  
 Hier wordt dus die 

gereedschapsschuur annex 
werkplaats gebouwd. In de herfst 
schrik je regelmatig van het lawaai 
wat de vallende kastanjes op het 
dak maken. Maar ja, het heet dan 
ook niet voor niets  

 
De veulens zijn vanaf de 
eerste dag bij de mens, ook 
de hengstjes. En ze groeien 
in een harmonieuze en 
natuurlijke omgeving op.  

‘De Kastanjeschuur’.   Het resultaat is dat de 
volwassen paarden stuk 
voor stuk betrouwbaar en 
lief zijn. Ook de hengsten. 

 

 
Metselen, vloer storten, ramen 
plaatsen, trap naar de verdieping 
erin, zulk soort dingen dus. 

Een beetje pauze aan het einde van 
de dag; het biertje is op de foto niet 
te zien, het kan ook zijn dat hij er 
gewoon te moe voor was.  

 
En dat kan allemaal alleen 
maar als je een beetje gek 
bent: paardengek in dit 
geval. En dat zijn Larisse en 
Renée, en zeer zeker ook 
Siko. Dat merk je aan alles. 

 
Op de foto hieronder is te zien dat 
er als het even kan, gekozen wordt 
voor oude materialen die opnieuw 
gebruikt kunnen worden. Het dak is 
wel van nieuwe platen. De 

staanders van de schuur 
zijn gemaakt van 
boomstammen die hij zelf 
in et bos gekapt heeft. 
 
 De planken komen daar 
ook van. Daarvoor kwam 
iemand met een heel 
grote zaagmachine op 
een vrachtauto.  
 



 

Chicory/Cichorei  
 
 
Cichorei heeft een stevige penwortel met lancetvormige grofgetande wortel bladeren. 
De ruwbehaarde stengel is wijdvertakt met bochtig getande stengel bladeren. Het is e
algemene plant langs wegen, rivierdijken en op hoge gronden. De bloei is in juli‐
september. 

en 

 
Paard  
 
Het Cichorei  paard is ietwat kortzichtig en arrogant. Toch voelen andere paarden zich 
daar wel goed bij, want het is ook zorgzaam en moederlijk. Dit dier is werkwillig en open 
naar mensen, maar wil daar wel wat voor terugkrijgen. Het gaat gemakkelijk een band 

aan met paard en mens en heeft een vriendelijke en moederlijke uitstraling. 
Het is een paard met sterk gebouwde romp en een relatief groot hoofd en het heeft wat korte benen met in 
verhouding grote hoeven. 
 
Voor dit dier is het van groot belang dat de mens zijn vriendschap ook werkelijk verdient. Het dier is werkwillig en zet 
zich graag in, maar er valt niet mee te sollen. Hij lijkt niet slim, maar dat is hij wel, en dat weet hij ook van zich zelf: 
hij is erg duidelijk in wat hij wil en laat dat ook goed merken als hij niet serieus genomen wordt. Als de relatie 
paard/mens goed is opgebouwd gaat dit dier door het vuur voor zijn partner. 
 
Door de zachtmoedige uitstraling lijkt dit het ideale gezinspaard, maar schijn bedriegt. Als er niet op een goede 
manier naar dit dier gekeken wordt en niet goed wordt behandeld (respectloos bv.), kunnen er moeilijke situaties 
ontstaan. Indien er echter eenmaal een goede band is, dan is de partner, mens of dier, erg belangrijk voor hem. Bij 
het verliezen van een dergelijke partner, kan hij ziek van verdriet worden en daardoor voor anderen volkomen 
onhandelbaar worden.  
De Chicory bloesemremedie helpt dit dier om alles wat minder te willen controleren, en zich meer voor anderen 
open te stellen. De afhankelijkheid van anderen neemt af en dat kan hem rustiger en vrijer in zijn gedrag maken.  
 
De mens kan dit proces ondersteunen met 
Amethyst, voor meer zorgeloosheid en 
zelfstandigheid, Chrysocolla maakt zelfstandiger 
en doet de behoefte om gesteund en geholpen 
te worden afnemen. Granaat helpt om mee
afstand in knellende banden te creëren, dus ook 
naar het paard toe. 

r 

 
 
 

 
Mens  
 
Overdreven bezitterigheid en bedilzucht worden 
met de Chicory remedie stevig aangepakt. Er kan 
warme vriendelijkheid in de relatie komen en de 
zelfverzekerdheid neemt toe. De relaties worden 
vrijer en gelijkwaardiger. Voor het paard schept 
Groene Calciet meer harmonie en rust tussen de 
binnen en buitenwereld, helpt Tijgeroog beter af 
te schermen tegen de ander en geeft Prehniet 
ongecompliceerde vrolijkheid, waardoor de 
mens een spiegel voorgehouden kan worden.  
 



 Calciet groen  
 
 

Er is geen ander mineraal dat in zoveel vormen en kleuren 
voorkomt als Calciet. 
Er zijn alleen al meer dan 1300 kristalvormen. Het is een 
echt oppervlaktegesteente en kent daardoor een 
eindeloos scala aan verweringen, omvormingen en 
vermengingen. Sommige gekleurde calcietsoorten komen 
slechts in kleine gebiedjes voor en zijn daardoor erg 
zeldzaam. Andere soorten vormen soms zelf complete 
bergen. 

 
aard 

 

 

zette pezen, ontstekingen en zwakke hoeven. Vliegen hebben een voorkeur voor dit type 

ding 

 
(graas)plek. De botten en gewrichten worden sterker en taaier. Het paard wordt minder 

evoelig voor parasieten.  

elen voor het 
eigen leven. De samenwerking met het paard krijgt hierdoor een betere balans van geven en nemen. 

P
 
Calciet is een echte verbinder tussen het natuurlijke van het paard (of mens) zelf, met
het natuurlijke in de buitenwereld om ons heen. Paarden die de verbinding met hun 
soort wat kwijt zijn kunnen zich ook moeilijk verbinden met de kudde. Ze zullen er altijd

wat verloren bij staan en een matte indruk maken. Ze stralen weinig levenslust uit. Dit paard heeft snel 
voetproblemen, opge
paard.  
Groene Calciet verbindt het natuurlijke van het paard met de natuur om hem heen, vooral op ‘hartsniveau’. Dat 
betekent voor het paard, dat het onderste deel van het lichaam extra gedragen wordt. Deze versterkte verbin
met de buitenwereld maakt het paard levendiger en socialer. Het wordt alert en gaat de eigen ruimte, zowel 
geestelijk als fysiek, meer afschermen naar andere paarden toe, maar ook naar de mens. Het dier wordt assertief en
het komt op voor de eigen 
g
 
Bloesemremedies voor de mens: Oak (Eik), Pine (Den), Sclerantus (Hardbloem) en Vine (Wijnstok). Deze bloesems 
helpen de mens daadkracht te ontwikkelen, zelfstandig te worden en zich meer verantwoordelijk te vo

 

ens  

r tevredenheid ontstaat. Ons hart krijgt meer rust, de bloeddruk 

 De hele levenshouding wordt 
ositiever. Het ingewikkelde wordt eenvoudiger en het harde wordt zachter. 

e), 

 calciet bij het 
paard in de manen hangt, zijn dit de bloesemremedies die bij de mens helpen dit te ondersteunen. 

M
 
De verbindende werking geldt ook voor de mens. De sympathieën en antipathieën worden duidelijker en de eigen 
plek in de wereld wordt daardoor beter ervaren. Er ontstaat rust op het sociale vlak. De invloed van de natuur om 
ons heen kan dieper op ons inwerken, waardoor e
harmoniseert en de druk op het hoofd neemt af.  
Door de lichamelijke ontspanning krijgen hartelijkheid en vrolijkheid meer kans.
p
 
Bloesemremedies voor het paard: Heather (Struikhei), Impatiens (Reuzenbalsemien), Red Chestnut (Rode Kastanj
Vervain (IJzerhard) en Wild Oat (Ruwe dravik). Deze bloesems geven rust en vertrouwen. Ze helpen het paard te 
aarden en maken een zelfstandiger en meer onafhankelijke houding mogelijk. Als je dus een groene



Het rijden 
van de 
Travers. 
 
 

Hoe rijd je een travers, 
wat is de bedoeling 
ervan en wat kunnen we 
ermee? Allemaal vragen 
die ik wil beantwoorden 
in deze editie van de 
digitale rijles! 

 
Eerste belangrijke punt is dat je 
voor het rijden van een travers 
de volgende dingen goed onder 
de knie moet hebben. Je paard 
moet geheel op eigen benen en 
met een goede aanleuning 
constant zijn.  
 
Voorbereidingen op deze 
oefeningen zijn het kunnen 
rijden van bijv. wijken en 
schouderbinnewaarts. 
Zoals bij alles wat je doet tijdens 
het zitten op een paard is je 
eigen lichaamsgebruik van het 
grootste belang voor de 
inwerking op je paard en dus 
begint ook de travers bij je 
eigen lijf. Niet alleen de been‐ 
en teugelhulpen die je geeft. 
Bedenk wat travers eigenlijk is: 
 
Travers is een oefening op 2 
hoefslagen met 4 sporen.  

Dat wil zeggen dat wanneer je 
achter het paard staat je steeds 
duidelijk alle vier de benen kunt 
zien.  
 
Het paard gaat licht gebogen 
om het binnenbeen en kijkt in 
de richting waarin het gaat. De 
voorhand blijft hierbij op de 
hoefslag en de achterhand 
wordt naar binnen geplaatst. 
Hierbij zullen de buitenbenen de 
binnenbenen kruisen en moeten 
beide achterbenen naar voren 
blijven grijpen en zich niet 
zijwaarts gaan bewegen. 

 
Om de oefening uit te voeren 
gebruik je je lichaam op de 
volgende manier: je wilt dat je 
paard diagonaal loopt zoals 
hierboven beschreven is, dus 
heb je deze beweging ook nodig 
in je eigen lijf. Om de travers in 
te zetten gebruik je de stelling 
en buiging van het ‘rijden door 
de hoek’ of door een kleinere 
volte, vervolgens neem je deze 
stelling en buiging mee en 
behoud je dat op de volgende 
manier in je lijf;  
je neemt lichte stelling aan in je 
schouders hierdoor krijg je een 
hele lichte druk op je buiten‐ 
teugel, let op: het paard mag 
hier niet zwaar op worden!  
Met je binnenheup ga je wijken,  
dat wil zeggen: je zet het 
deurtje op je binnenheup open 
en drukt zo de achterhand van 
het paard, met lichte hulp van je 
buitenbeen, naar binnen toe. 
Maar tegelijk wijk je met je 
buitenschouder, dat wil zeggen: 
je drukt de buitenschouder van 
het paard naar jouw buiten‐ 

schouder toe, en zo voel je de 
diagonale werking in je lijf van 
de binnenkant, (je heup) en de 
beweging naar de buitenkant (je 
schouder).  
Je schouderstelling houdt je 
paard tegen om naar binnen te 
komen en alleen te wijken; je 
schouder begrenst het paard 
dus. 
Houd hierbij goed impuls naar 
voren toe. Door deze stelling 
zullen je benen al in de goede 
positie liggen. Komt je paard 
teveel met de neus naar binnen 
of buigt hij teveel in de hals? 
Begrens dan je buitenschouder 
wat meer en vang eventueel 
wat op met je buitenhand. 

 
Het rijden van travers is 
natuurlijk niet alleen een 
oefening voor de wedstrijdring. 
Het maakt je paard ook sterker 
in zijn dagelijkse leven.  
Deze oefening kan dus ook 
ingezet worden voor de 
algemene training en het 
sterker maken van je paard. 
Speel hier rustig mee maar let  
op dat je paard niet uit zichzelf 
deze houding aanneemt, blijf 
zelf rijden en ga er niet te veel 
op door. Als je recht de hoefslag 
volgt moet je paard ook recht 
gericht naar voren willen blijven 
lopen! 
 
Veel succes en geniet ervan! 



Keuringen en 
veilingen, 
wat zijn de 
trends?  
 
 

De hengstenkeuringen van 
2010/2011 staan weer voor 
de deur en de veulen‐ en 
rijpaard‐veilingen zijn in 
volle gang. Het is een 
drukke tijd in de paarden‐
wereld, vol interessante 
nieuwe trends en 
happenings. Welke 
hengsten brengen de 
duurste veulens en 
rijpaarden op de veiling en 
welke hengst word de 
keuringskampioen van dit 
jaar?  
 
Ik denk dat bijna alle 
paardenmensen met een beetje 
interesse voor o.a. fokkerij, deze 
evenementen wel volgen. Om de 
veiling als eerste voorbeeld te 
nemen denk ik dat het een 
duidelijk signaal is naar de trends 
van nu en de komende jaren. Er 
word natuurlijk streng geselecteerd 
op vele eigenschappen die men nu 
wil zien in een veulen of rijpaard. 
Maar vergeet niet dat de volgende 
veilingen deze aspecten al weer 
veranderd kunnen zijn... En dat niet 
altijd alleen de beste veulens 
geselecteerd worden voor de 
veiling, want veel goede veulens 
zullen nooit verschijnen op de 
veiling maar staan gewoon bij de 
fokkers thuis! 
 
Hoge bedragen worden er 
neergeteld op de topper van de 
dag, en vaak niet zonder succes, 
want vele malen is het al 

voorgekomen dat de veilingtopper 
later een keuringstopper bleek te 
zijn of dat nu bij de merrie‐ of de 
hengstenkeuring is. 
Maar interessanter vind ik 
persoonlijk de veulens die qua prijs 
in de middenmoot bleven steken. 
Als je die dan later zich als topper 
ziet ontwikkelen denk je toch, goh 
dat is nu leuk die mensen wisten  
goed wat ze kochten, of is het 
toeval...? 
 
Er hangt natuurlijk een bepaalde 
charme aan het kopen op een 
veiling, voor de verkoper natuurlijk 
vanwege zijn naam en hopelijk de 
goede prijs die het veulen gaat 
opleveren, maar ook voor de koper 
want een hoog bedrag neerlegen 
voor een veilingtopper brengt toch 
de nodige aandacht met zich mee. 
En niet geheel onterecht want een 
topper van een veulen in bezit 
hebben is toch een beetje een eer! 
 
De hengstenkeuringen verspreid 
door het land, en zelfs ook door 
Europa, zijn minsten zo interessant. 
Ook hier is de grote vraag wat de 
trends zijn van dit jaar, welke 
nakomelingen van welke hengsten 
doen het goed? En wat wil de 
commissie dit jaar graag zien? De 
keuzes van de (meestal) heren van 
de keuringscommissies hebben een 
grote invloed op de fokkerij van de 
toekomst. Zij zijn tenslotte 
degenen die bepalen welke 
hengsten tot de fokkerij toegelaten 
zullen worden, en dan is het 
natuurlijk wel de fokker die de 
keuze maakt welke hengst voor 
welke merrie geschikt is, maar dat 
is pas na de selectie die de 
commissie al gemaakt heeft. 
  
Dus wat zullen de trends worden 
van dit jaar? Laten we eens een 
gokje doen. Hoog op het 
verlanglijstje staan dressuur‐
paarden die ‘Totilas kwaliteiten’ 
vertonen: royaal ontwikkelde 
dressuurpaarden met een mooi 
front, veel tritt en beweging in de 
benen, die sterk van achteren zijn, 

maar wel een lang gelijnd exterieur  
hebben met sterke verbindingen.  
 
De moederlijn en sportresultaten 
(uit met name de moederlijn) 
zullen natuurlijk altijd hoog op de 
lijst blijven staan, alhoewel dat ook 
niet altijd garantie is voor kwaliteit. 
 
Bij de springpaarden zoeken ze dit 
jaar naar goed ontwikkelde 
paarden met veel bloed in de 
uitstraling, niet alleen het aloude 
vermogenverhaal zal hier de 
hoofdrol krijgen, maar wel paarden 
met snelle reflexen die vlug van de 
grond springen en wendbaar zijn 
en makkelijk kunnen schakelen in 
de galop. Vaderdieren die al op 
jonge leeftijd goed ontwikkeld 
moeten zijn, maar wel bloed 
hebben in de bouw en uitstraling.   
 
Niet een makkelijke opgave dus 
aangezien echt hoog in het bloed 
staande paarden nu eenmaal niet 
flink ontwikkeld zijn op deze 
leeftijd, maar je moet een ideaal 
plaatje hebben om naar toe  te 
kunnen streven en dus zal ook dit 
jaar de lat weer hoog liggen. En wie 
weet zien we wel een veilingtopper 
terug van het jaar 2008... 
 
 
Ik kijk in elk geval weer met veel 
interesse het komende seizoen 
tegemoet! 
 
Amiro Z 



 
 

Is uw paard aan een lange vakantie toe of moet het 
revalideren na een blessure? Dan kunt u bij ons terecht! 
 
Wij bieden volledige verzorging, professionele begeleiding, een ruime stal 
en  weidegang. 
Uw paard komt weer "lekker in zijn vel" te zitten; spieren en pezen worden 
op natuurlijke wijze getraind en sterk door de glooiende graslanden. 
Een ontspannen paard is een vrolijk en gezond paard, dat graag met u wil 
werken! 
  
Als u een veulen bij ons koopt, kunt u er voor kiezen het bij ons in de opfok 
te laten. 
Het veulen komt dan, na het afspenen op ong. 6 maanden, in een groep 
jaargenoten. In de winter in een ruime loopstal en elke dag naar buiten als 
het weer het toelaat. 
 
Vanaf april tot november dag en nacht buiten . 
Uw veulen groeit op in  natuurlijke omstandigheden, waarbij o.a. de 
spieren en pezen zich optimaal kunnen ontwikkelen  door de glooiende 
weides. Door het spelen en rennen met elkaar bouwen ze een spierstelsel 
op, dat later niet meer moet worden "aangetraind". 
De veulens komen dagelijks in handen en wennen aan van alles: trekkers, 
auto's, honden en kippen en zo meer. 
Kortom:  met wederzijds vertrouwen , respect en liefde. 
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Derde wereldtitel voor Edward Gal 
ANP op 02 oktober '10, 08:01, bijgewerkt 02 oktober '10, 08:27 

 
Edward Gal tijdens zijn winnende kür (Reuters)  
LEXINGTON - Edward Gal heeft tijdens de Wereldruiterspelen in 
Kentucky zijn derde gouden medaille veroverd. De dressuurruiter uit 
Harskamp was vrijdagavond met de zwarte hengst Moorlands Totilas, 
het beste paard dat in deze discipline ooit de ring heeft betreden, ook 
verreweg de beste in de kür op muziek. Hij kreeg van de jury voor 
zijn uitzonderlijke vrije oefening een score van 91,80 procent. Gal 
werd in Lexington ook al wereldkampioen in de Grand Prix Special 
en met de Nederlandse equipe. 
 
Foto en tekst overgenomen van de Volkskrant; 
http://www.volkskrant.nl/sport/article1425303.ece/Derde_wereldtitel_voor_Edward_Gal 
 

Dat mocht nog wel eens extra 
benadrukt worden…! 
Want het is echt een ongelooflijke prestatie. Nederland is klein, dat 
weten we wel. Maar het is niet alleen een economische grootmacht, 
ook op het gebied van de paardensport staat Nederland vooraan. 
Natuurlijk in de eerste plaats door de enorme rijkunst van ‘onze’ 
ruiters, maar zeker ook door de grote veelzijdigheid en 
professionaliteit van de Nederlandse paardenfokkerij. Want het is 
niet alleen Totilas die zo goed is: dat is maar het topje van de ijsberg. 
Er is in Nederland een enorm potentieel aan topfokkers en 
toppaarden.  
 
Mansolein Haras heeft ze ook, toppaarden. We willen niet beweren 
dat onze paarden ook deze wereldtop kunnen halen, (hoewel, 
waarom eigenlijk niet?) maar wel dat we toppaarden hebben waar 
menig ruiter zijn vingers bij zal aflikken.  
 
Kijk eens op onze site, welke dieren we te koop hebben! Stuk voor 
stuk paarden die graag voor de mens willen werken! En met soms 
wel hele mooie bloedlijnen… 

PAARDEN 

• Vivre Mansolein Z 
• Delios 
• Dorinthe Mansolein 
• Dylan Mansolein verkocht 
• Cerise Mansolein 
• Larimar Mansolein 
• Baldur Mansolein 
• Bashira Mansolein 
• Hera Mansolein gereserv. 
• Luna Mansolein 
• Joyce F 

 

VEULENS 

• Atlantis Mansolein Z 
• Faiga Romance 

Mansolein 
• Fleury Mansolein 
• Vitesse Mansolein Z 

 

PONY'S 

• Nisha Mansolein 
• Lothar Mansolein 
• Savoij 

 
Op onze website vindt u foto’s 
en filmpjes van deze paarden 
en van ieder dier de 
afstammingen.  
 

www.mansolein.com 
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