
 

  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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Intro tekst: 
 
Beste lezer, 
Het is een roerige tijd bij Stal Mansolein. Zoals 
onze vaste klanten en vrienden al weten is Frank, 
maker en bedenker van dit maandelijkse E-
magazine, ongeneeslijk ziek. Hierdoor zullen er 
veranderingen bij ons plaatsvinden, en één 
daarvan is de uitgave van dit E-Magazine.Nummer 
8 van oktober 2010 is het laatste dat hij voor u en 
ons heeft gemaakt. Als je Frank persoonlijk bericht 
wilt sturen, kan dit via zijn emailadres 
frank@vrijheidenkracht.nl 
Larisse neemt samen met Renée deze taak over.  
 
Nieuw deze maand is de rubriek Paard van de 
Maand,  waarin één van onze paarden in de 
schijnwerper komt. Verder kunt u lezen hoe wij 
onze veulens afspenen en is er een artikel over het 
gemis aan een wereldwijde database voor paarden 
en het belang hiervan. De vaste 
rubriek over de Bloesemremedie-  en 
Edelsteentherapie volgens de Mansolein Methode 
uit ons boek " Een nieuwe Kijk op Paarden " gaat 
deze maand over de Oranje Calciet.  En wist je, dat 
alle gezondheidsstenen, die in het Werkboek Een 
Nieuwe Kijk  staan beschreven plus nog een stuk of 
40 andere, via ons besteld kunnen worden? 
We wensen je veel leesplezier, en voor vragen, 
opmerkingen of bijdragen staan we altijd open. 
Het Mansolein Team 
 

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

open 

database 
 

Sinds ik in 2002 een KWPN 

merrie kocht zonder papieren 

ben ik naarstig opzoek 

geweest naar haar mogelijke 

afstamming. Een zoektocht 

naar een naald in 

een hooiberg, want 

de afstamming van 

een paard 

achterhalen is 

soms onmogelijk. 

Met verbazing 

moest ik steeds 

weer constateren 

dat de stamboeken 

geen open beleid 

hebben voor de 

gegevens van de 

bij hun  

geregistreerde 

paarden.  

 

 

Vreemd naar mijn mening, 

want je bent lid en zoekt 

belangrijke informatie maar 

niemand kan je helpen. Tja, 

 wordt er gezegd , dan heb ik 

de naam van een van de 

ouders nodig, ja was mijn 

antwoord als ik die had zou ik 

geen contact met u opnemen. 

 

Waarom is er niet 

een wereldwijde 

toegankelijke 

database? 

En heb je dan een hengst 

gevonden die veel op je paard 

lijkt en nakomelingen brengt 

die veel gelijkenissen vertonen 

met jouw paard, dan nog kan 

je niet bij de stamboeken 

terecht want er staat in de pc 

niets over mogelijke 

aftekeningen of andere 

herkenningspunten, terwijl dat 

toch wel in de paspoorten 

hoort te staan.         

    

Dan kan het zomaar zo 

zijn dat je de vader van je 

paard hebt gevonden, 

zonder dat je het feitelijk 

te weten komt.   
 

Agrippa’s Miracle  

    … x … x … ? 
 

Via  DNA testen raak je alleen 

maar veel geld kwijt. 

Naast dit gegeven is er een  

ander belangrijk punt dat voor 

de fokkerij van groot belang 

is namelijk  de belangen van 

correcte nakomeling- en stam 

informatie. Deze informatie 

zit kant en klaar bij de 

stamboeken in de pc, maar is 

niet makkelijk verkrijgbaar en 

zeker niet erg toegankelijk.  

 

 

Gelukkig  hebben we de 

geweldige site van Horse 

Telex wat een bron van 

informatie is. Klein nadeel 

hierbij is dat de informatie van 

de stamboeken uit hun 

database ontbreken. En dat is 

natuurlijk erg jammer, want zo 

krijg je net niet dat complete 

plaatje. Goed is dat er op 

Horse Telex door iedereen een 

paard toegevoegd kan worden 

en dat de gegevens aangepast 

kunnen worden. Nadeel 

hiervan is dat de gegevens niet 

altijd helemaal kloppen. Maar 

goed je komt in elk geval een 

heel eind. 

 

Waar ik echt blij  van zou 

worden is als de stamboeken 

het voorbeeld van Horse Telex 

zouden volgen. Wat 

ontbreekt is een 

wereldwijde 

toegankelijke site waar 

iedereen, en dus ook de 

stamboeken!, hun 

informatie opplaatsen.   

Wellicht in een vorm 

van informatie die niet 

aan te passen is voor 

mensen van buitenaf, 

maar wel door iedereen 

op elk moment 

bekeken kan worden. 

Dan kan iedereen vrij 

deze informatie 

nazoeken en de kennis hiervan 

gebruiken. Dit zou DE 

oplossing zijn voor mensen 

die de afstamming van een 

paard zoeken of deze 

informatie zouden willen 

gebruiken voor de fokkerij. 

 

Je zou zeggen dat iedereen 

daar baat bij heeft, en voor de 

stamboeken zou het wellicht 

nog een ander voordeel met 

zich meebrengen, namelijk 

één of meerdere 

personeelsleden minder in 

dienst hebben, wat voor 

de jaarlijkse begroting ook 

weer zijn voordelen heeft.....  

 



 

 

 

 

Paard van 

de maand: 

Silexa 
 

De vosmerrie Silexa  

(geb.1999) kwam in mei 

2009 bij ons op stal als 

fokmerrie. Ik had de merrie 

al een tijdje te koop zien 

staan op diverse site's. 

Verschillende keren bekeek 

ik de advertentie en zocht 

op HorseTelex naar 

informatie over de 

moederlijn en directe 

nakomelingen uit deze lijn.  

Al was haar afstamming 

een tikje buiten wat je 

normaal ziet in een 

springpaard, toch was ik 

geboeid.  

misschien niet het meest 

mooie paard qua 

uiterlijk maar er was iets in 

haar uitstraling wat mij  

sterk trok.  

 

Na familieoverleg, zoals we 

altijd met alles doen, 

besloten we verder te 

informeren naar Silexa. 

Na wat telefoontjes 

besloten we Silexa een kans 

te geven en kochten haar 

ongezien. Ruim een week 

later werd ze gebracht  en 

wat we zagen viel ons 

helemaal niet tegen!   

 

 

 

Silexa is een 
echte Calvados 
om te zien  

 
We waren gelijk blij met 

haar, het gevoel was juist 

geweest. Silexa is een 

ontzettend lief paard, ze 

heeft een zachte uitstraling 

en komt altijd naar je toe. 

Ze heeft een vrolijke 

sfeer om zich heen en is 

lekker actief.  In de kudde 

vond ze al snel aansluiting 

en inmiddels is ze één van 

de alfamerries.  

 

Ze is krachtig, duidelijk 

maar altijd eerlijk in haar 

optreden naar de andere 

paarden toe. 

In het vrijbewegen in de 

bak en het vrijspringen zie 

je haar talent direct naar 

boven komen. Springen is 

haar passie en ze is er dan 

ook heel goed in.  

 

 

Ze trekt zelf op het hout 

aan, kijkt goed en heeft 

geweldige reflexen met veel 

vermogen. Hoe hoger het 

wordt hoe leuker ze het 

vindt. Ook hier zijn de 

kwaliteiten van Calvados 

duidelijk terug te zien in 

haar manier van springen. 

 

 

 

 

Na haar aankomst in 

Frankrijk hebben wij dat 

seizoen meteen geprobeerd 

haar dragend te krijgen, 

zonder succes helaas. Het is 

toch een beetje een risico 

als je een wat oudere merrie 

die nog nooit voor de 

fokkerij is ingezet voor de 

eerste keer drachtig te 

krijgen. 

Onze ervaring is dat een 

nieuwe merrie  het eerste 

jaar vaak niet drachtig wil 

worden en dus probeerden 



we het vol goede moed dit 

seizoen weer.  

Ons dekseizoen is in 

verband met de warmte in 

de zomer korter dan in 

Nederland.  

 

Toen Silexa dus weer niet 

drachtig werd begonnen we 

het wel spannend te vinden. 

Uiteindelijk , na 3 keer 

vergeefs te hebben 

geinsemineerd en de tijd 

begon te dringen, kozen we 

voor een andere hengst, de 

12 jarige Franse hengst 

Kaloubet D'Tourelle x 

Calvados(!)x Pion x 

Premier x Ulex Van hem 

wilde onze eigenwijze 

merrie wél drachtig worden. 

Hoera voor Silexa. En voor 

ons geduld. 

 

 

 

 

We zijn  ontzettend      

benieuwd naar haar eerste 

veulen, maar dat duurt nog 

even voordat we dat te zien 

krijgen, want ze is pas eind 

mei 2011 uitgerekend.Maar 

we  we hebben vertrouwen 

in Silexa en zijn trots dat ze 

ons fokmerrie- bestand is 

komen versterken!  

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

 

 

 

 

Hoi Larisse, 

 

Ik heb een rijtechnische vraag: 

Eigenlijk zag ik het voor het 

eerst toen Christel voor de 

tweede keer op Chakra reed 

(was ook te zien op 1 van de 

laatste filmpjes), en sindsdien 

heb ik gemerkt dat Chak het 

bij mij ook doet:  

 

sinds kort kantelt Chakra d'r 
hoofd iets, zodat d'r mooie 
zwarte knuffelkusneusje naar 
links gaat, als je erop zit dus 
met de klok mee. Met name 
valt het me op, op de 
rechterhand op de lange lijn. 
Ook bij buiten op straat 
uitstappen, lange rechte lijn, 
neigt ze naar links. 
 
Tandarts is pas geweest, 
ander zadel (aangepast door 
msfc- en wow-zadelpasser, en 
osteopaat heeft e.e.a. 
rechtgezet, die laatste 
constateerde wel dat ze links 
op haar heup iets vastzat, 
daar heeft ze aan gewerkt om 
dat losser te maken. Sinds al 
deze acties is ze veel beter 
voorwaarts, betere 
aanleuning, buiging in 
wendingen en bochten gaat 
goed. 
 
Ik ben ook hard aan het werk 
om haar lekker voorwaarts te 
rijden, met constante en 
lichte aanleuning; in draf 
rechte lijnen over de 
diagonaal en van korte-naar-
korte zijde van de bak zowel 
voor als na de A-C lijn; en 
correcte buiging in haar en 

mijn lijf in grote voltes, 
waarbij ik af en toe een kleine 
volte meepak om even de 
buiging te benadrukken. 
Verder doen we wijken, maar 
dan lukt het vaak nog niet om 
haar recht te houden, ze buigt 
dan teveel om m'n wijkende 
druk gevende binnenbeen en 
valt weg over de 
buitenschouder (buitenteugel 
eraan houden!). Wending om 
de achterhand en haakse 
wendingen in stap is ze lenig 
genoeg voor, dat gaat al heel 
goed. 
 
Ik probeer er verder zoveel 
mogelijk op te letten dat ik 
m'n linkerhand niet vastzet 
(ja, die les heb ik onthouden 
hahaha!) en het optrekken 
van m'n rechter binnenbeen 
te voorkomen, niet één 
schouder te laten zakken, en 
teugels op gelijke hoogte en 
lengte te houden, bij dat 
laatste heb ik wel het gevoel 
dat links langer is dan rechts . 
Met de rechterhand heeft ze 
bij mij nog wat meer moeite 
dan linkerhand, hoewel 
Christel vertelde dat ze juist 
moeite had met buiging links. 
 
Kan het zijn dat ze moeite 
heeft om links los te laten 
omdat ik die hand altijd 
vastzette, en ze nu scheef lijkt 
(of is) omdat zij nog steeds 
vasthoudt maar geen steun 
meer aan mijn linkerhand 
heeft?  
 

Wat voor oefeningen 

kan ik met haar doen 

om haar weer recht te 

krijgen, en waar moet ik 

op letten in mijn eigen 

houding? 

 
Nou heel verhaal, hoop dat je 

goede raad hebt, het is geen 

wereldschokkend probleem, 

maar ik wil het wel graag 

oplossen voor het erger wordt. 

 

Alvast bedankt, 

Marja Smit 

 

 
Hallo Marja, 
 

Bedankt voor je vraag. 
In je stukje lees ik meerdere 

vragen en ik vond het een 

goed idee om ze allemaal 

behandelen in deze aflevering 

van ons E-Magazine. 

 

Want je schetst een veel 

voorkomend probleem: het 

paard kantelt zijn hoofd licht 

naar een bepaalde kant en 

drukt de neus naar binnen of 

naar buiten. Het is een 

houding die rijtechnisch een 

kettingreactie veroorzaakt 

zoals je beschrijft met 

bijvoorbeeld het wijken en de 

problemen op de rechte lijnen. 

Het wordt een gewoonte van 

het paard en je vindt dat terug 

in alles wat je doet.  

 

Het is belangrijk dit 

probleem snel op te 

lossen, zodat het paard 

zich niet eenzijdig  gaat 

ontwikkelen. 

 

Je hebt zelf al bepaalde 

factoren uitgeschakeld 

waardoor Chakra scheef zou 

kunnen zijn/lopen. Je hebt het 

gebit na laten kijken, het zadel 

en de ligging daarvan en zelfs 

een osteopaat het paard na 

laten kijken die vervolgens 

e.e.a. heeft rechtgezet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat zijn de eerste dingen waar 

je  aan denkt, en die heb je  

kunnen uitsluiten als mogelijke 

oorzaak.  
Blijft over:  je zal het 

rijtechnisch moeten oplossen 

en die oplossing ligt in het 

diagonaal werken. 

  

Om dit probleem op te lossen 

is het van belang Chakra 

ijverig naar voren te houden, 

maar let erop dat je niet teveel 

voorwaarts gaat rijden. Als het 

paard over haar tempo heen 

wordt gezet is het moeilijker 

voor haar de problemen op te 

lossen en ook voor de ruiter 

maakt dat het niet makkelijk. 

 

Om  flink voorwaarts te gaan 

heeft het paard een goede 

balans nodig en je verteld zelf 

al dat die er eigenlijk niet is 

omdat de neus naar links 

gaat. Zet het tempo dus eerst 

terug naar een ontspannen 

arbeidsdraf. 
Een ander belangrijk punt is 

om niet teveel lange rechte 

lijnen te rijden. 

Probeer Chakra eerst goed 

recht te krijgen met behulp 

van de hulpen die ik zo aan je 

zal uitleggen. Van belang is 

dat je hierbij vaak wendingen 

rijdt om vervolgens rechtuit te 

rijden waarbij het paard 

volledig recht moet zijn.  

 

Houdt ze dit nog niet vol 

gebruik dan weer wendingen 

om hem voor elkaar te krijgen. 

Als je meteen rechtuit blijft 

rijden maak je het haar en 

jezelf erg moeilijk. Vermijd 

hierbij rechte lijnen rijden los 

van de bakrand, dus over de 

diagonaal van hand 

veranderen en AC lijnen. 

Bewaar die voor als je haar 

recht hebt gericht langs de 

hoefslag. 

 

Om  het naar links uitwijken 

van haar neus op de 

rechterhand te 

corrigeren, kan je de volgende 

hulpen gebruiken:  
Zorg ervoor dat je de hoefslag 

volgt en let erop dat je in de 

bochten een goede buiging en 

stelling hebt. Denk daarbij aan 

je eigen stelling en buiging en 

begrens je buitenhand. Zet je 

binnenhand ( rechts ) niet vast 

en op het rechte eind een tikje 

je eigen stelling houden alsof 

je een volte gaat opdraaien. 

Voel je dan toch dat je paard 

haarneus naar buiten brengt, 

sluit dan een keer je 

rechterhand en ondersteun dit 

met je binnenbeen. Daarbij 

kan je ter ondersteuning een 

beetje voor je "gevoel" wijken, 

dus naar de bakrand toe ook 

al rijdt je  op de hoefslag. 

 

Als ze daardoor drammiger 

wordt mag je best eens 

eenmalig een sterkere 

ophouding maken met je 

binnenhand maar let erop 

deze niet vast te zetten. Blijf 

soepel. 

 

Pas op het moment dat je 

paard over de hoefslag 

helemaal recht is kan je 

zonder bakrand ondersteuning 

andere rechte lijnen gaan 

rijden zoals van hand 

veranderen. Blijf hierbij de 

bovenstaande technieken 

toepassen indien nodig. 

Afwisselen en in het begin niet 

te veel ineens willen. Het moet 

plezierig blijven voor beide 

kanten en het paard heeft ook 

tijd nodig om zich aan te 

passen aan wat jij van haar 

vraagt. 
 

 

Voor het probleem met wijken: 

 zorg ervoor dat ze eerst recht 

is voor dat je dit weer gaat 

toepassen, als ze dan toch 

teveel buigt om je binnenbeen 

heen, let er dan op dat je 

meer wijkende druk zet vanuit 

je heup en ondersteun dit met 

een ophouding van je 

buitenhand en- been om haar 

voldoende recht te zetten bij 

het wijken. 

 

Het gevoel dat je linkerteugel 

langer wordt  bevestigt het 

probleem wat Chakra je laat 

zien en voelen, let goed op 

jezelf dat je je buitenschouder, 

links, niet naar voren weg 

geeft maar bij jezelf houdt. Op 

deze manier begrens je je 

paard en geef je haar de 

steun waar ze naar opzoek is. 

Christel heeft op de linkerhand 

daar dan meer moeite mee 

omdat je paard de 

tegenovergestelde stelling 

aanpakt en links op de teugel 

niet wil aanpakken. Ze is 

gewend bij jou dat ze hier de 

ruimte heeft om weg te lopen 

omdat de begrenzing aan de 

linkerkant is vervallen. 

 

Het is een heel verhaal 
geworden, ik hoop dat 
je met deze tips snel 
vooruitgang zal 
boeken. Succes allebei 
en vooral veel plezier! 



 

Clematis/Bosrank  
 

 

De Gewone Bosrank is een echte woekerplant en kan tegen bomen opgroeiend wel 

een hoogte bereiken van 10 tot 15 meter. Het heeft een houtachtige stengel met om 

en om gevederde bladeren en witte bloemen die in trosjes staan. De bloeitijd is juni-

september. Te vinden op voedingsrijke bodem, in bossen of aan de bosrand. 

 

 

 
Paard  
 

Het Clematis-paard is dromerig en het leven lijkt aan hem voorbij te trekken. Dit 

zachtaardige paard moet doorlopend bij de wereld betrokken worden om te 

voorkomen dat het ongelukkig wordt. Het houdt de hals laag en laat het hoofd 

hangen; het maakt een futloze indruk. Dit type paard is vatbaar voor stalondeugden, 

zoals luchtzuigen en kribbebijten.  

 

Door zijn afwezige gedrag ligt dit dier moeilijk in de groep. Het is vaak niet in staat 

adequaat te reageren op signalen van de andere dieren. Hij ziet ze niet staan en doet 

zelf weinig pogingen gezien te worden. Dat kan tot conflicten leiden en dat zorgt 

dan weer voor nog verdere afzondering.  

Het dier heeft in zijn leven duidelijk geen redenen gehad zich met de wereld te 

verbinden, het is daarin diep teleurgesteld. Naar de mensen toe uit zich dat 

eveneens, weliswaar vriendelijk en zachtaardig, in het zich niet kunnen verbinden. 

Het zal door de partner doorlopend bij alles betrokken en gestimuleerd moeten 

worden. Als dit niet gebeurt, kan het paard het vermogen verliezen hier boven uit te 

groeien.  

 

De Clematis bloesemremedie helpt hem beter te aarden en het leven hier en nu 

binnen te stappen. Het zal dan niet verder wegkwijnen, maar zich blijer met de 

wereld en de mens kunnen verbinden.  

 

De mens kan dit ondersteunen door het dragen van Jaspis. Deze steen helpt rust te 

vinden en de bij- en hoofdzaken van elkaar te scheiden. Aragoniet helpt meer de 

zonzijde van het leven te zien en te ervaren en Mosagaat om de prestaties 

ondergeschikt te maken aan de onderlinge warme band die in alle eenvoud kan 

worden opgebouwd. 

 

 
Mens  
 

Clematis helpt mensen die in een eigen wereld leven en daar niet uit kunnen komen. 

Ze hebben geen interesse in de omgeving en kunnen zich niet met anderen 

verbinden, dus ook niet met het paard. Confrontaties en conflicten zorgen voor nog 

verdere afscheiding. Door deze remedie worden ze meer geaard en meer open en 

toekomstgericht. Bij het paard kan Bergkristal dit proces ondersteunen, het wordt 

daarmee zichtbaarder voor zijn partner. Sneeuwvlokobsidiaan helpt het paard een 

spiegelend voorbeeld voor zijn partner te zijn en Botswana Agaat zorgt voor meer 

speelsheid, kinderlijke vreugde en aanhankelijkheid. 

 



 

Calciet oranje  

 
 

Oranje Calciet is één van de vele Calcietsoorten, met als belangrijkste vindplaats 

Mexico. Deze soort (die vaak meer geel is dan oranje, maar dat maakt niet zo veel 

uit), is wat betreft de werking het meest gebruikt. Er is een variëteit in de handel die 

er op lijkt (een Aragonietsoort: Onyx) en die wat bleker is met ondoorzichtige witte 

banen, maar daarvan is de werking anders: zie Aragoniet. 

 

 

 
Paard  
 

Paarden die in het verleden slecht zijn behandeld of te jong bij de merrie zijn 

weggehaald kunnen met Oranje Calciet weer trots en blijdschap ervaren. Het hoofd 

wordt hoger gedragen en de blik wordt open en vrij. Dit type paard heeft vaak een 

brede borst waardoor de voorbenen ver uit elkaar staan. Door deze steen zal de borst 

krachtiger worden. De hele bespiering wordt harmonieuzer. Het paard zal op een 

meer vanzelf sprekende manier zijn plaats in de groep innemen. Hij gaat rustiger 

eten en laat zich minder gemakkelijk wegduwen.  

De voedselopname en de afvoer van afvalstoffen wordt beter, vooral door de 

verbeterde nierwerking. De gehele gezondheid neemt toe en dat uit zich in 

uitstraling en uithoudingsvermogen. De vacht wordt dikker en de hoeven taaier. 

 

Bloesemremedies bij de mens: Aspen (Ratelpopulier), Crab Apple (Wilde Appel), 

Olive (Olijf), Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) en Willow (Wilg). 

Deze bloesems helpen de mens zich opnieuw te interesseren voor zijn 

paardenpartner en de wereld om hem heen. Gebaseerd op een diepe, innerlijke rust  

kan er meer begrip en respect voor het paard ontstaan. 

 

 

 
Mens  
 

Voor de mens is Oranje Calciet een goede steen om meer in zichzelf te keren. 

Daarmee ontstaat er kracht in het eigen sturende vermogen: de inwerking op de 

zonnevlecht zorgt er voor dat het leven richting en voldoening krijgt. Deze steen 

geeft warmte en het gevoel meer baas te zijn over het eigen leven. Lichamelijk 

werkt het sterk op het lagere borstgebied, de botten en gewrichten. Een gebrekkige 

doorstroming in de knieën en enkels verbetert. De levenshouding wordt 

harmonieuzer en er ontstaat enthousiasme voor nieuwe uitdagingen. 

 

Bloesemremedies voor het paard: Cherry Plum (Kerspruim), Hornbeam 

(Haagbeuk), Larch (Lariks), Olive (Olijf) en Walnut (Walnoot). 

Deze bloesems helpen het paard om wakker te worden, nieuwe wegen in te willen 

slaan en oude patronen los te laten. De toegenomen levenslust zorgt er voor dat er 

een nieuwe verbinding met de wereld (en de mens!) kan ontstaan. 

 

 



 

 

 

 

 

Veulens 2010 

gespeend 

 

Het zomerseizoen is voorbij 

en de herfst is in volle gang. 

Buiten is het prachtig met 

de bossen in alle kleuren, de 

nevels over de landen 's 

morgensvroeg en de 

heuvels en bergen in de 

verte geheimzinnig in 

mistvlagen gehuld. 

Het is stiller buiten op het 

erf,  veel zomergasten, 

zowel mensen als vogels, 

zijn vertrokken. De laatste 

rozen bloeien en de eerste 

nachtvorsten kleuren de 

spinnenwebben wit.  

 

 

Al oogt het gras nog groen, 

het land wordt te nat en de 

klei te zwaar. Het wordt 

tijd, tijd voor de paarden 

om naar binnen te gaan. 

Maar eerst zijn de 

veulentjes aan de beurt ...... 

  

  

De stallen zijn in orde 

gemaakt en allerlei kleine 

aanpassingen gedaan: ze 

kunnen naar binnen! 

Tijd van het jaar om de 

veulens af te spenen. In het 

begin kozen we ervoor dit 

geleidelijk te doen door de 

veulens eerst een paar uur 

te scheiden van de merries 

is het land er naast.  

 

Inmiddels zijn we over 

gegaan op het in één keer 

afspenen. De veulens 

worden, begeleid door hun 

moeder, in  de grote 

loopstal gezet en 

vervolgens gaat de merrie 

weer mee naar buiten en 

terug naar stal. Indien nodig 

geven we wie daar 

behoefte aan heeft, een 

paar druppeltjes Rescue. 

 

De merries blijven  twee 

dagen op stal tot ze aan 

de nieuwe omstandigheid 

gewend zijn en we een 

goede contrôle hebben 

kunnen houden op het 

opdrogen van de melk en 

de conditie van de uier.  

Het eerst uur na het spenen 

is het vaak druk met het 

roepen  van de merries naar 

hun veulens en vise versa, 

maar daarna wordt het al 

snel rustig. De ex-

veulenmerries krijgen die 

dagen extra aandacht in de 

vorm van praten en 

knuffelen en na een paar 

dagen  staan de merrie 

overdag weer lekker buiten 

en zijn de veulens aan het 

wennen aan het leven 

zonder hun moeder.  

 

De tweede dag zijn ze al 

een stuk rustiger en zoeken 

ze steun bij elkaar. Ze 

krijgen onbeperkt hooi en 

we gaan regelmatig naar ze 

toe om even bij ze te kijken 

en ze te knuffelen en met ze 

te praten. Zeker nu is de 

band die ze opbouwen met 

de mens extra belangrijk.  

 

Het is afspenen is  een 

spannende gebeurtenis in 

het veulenleven en dan is 

het goed dat ze leren en 

merken dat de mens er voor 

ze is om ze gerust te stellen. 

De band die wij met onze 

veulens hebben is altijd 

goed en  in deze periode  

wordt die nog versterkt. 

 

 

 

Elk jaar weer als ze in de 

grote loopstal staan is het 

mooi om te zien hoe ze van 

veulen af  langzaam steeds 

volwassener worden en 

opeens lijkt het wel, echt 

paard gaan worden. Het is 

toch een ander plaatje, een 

merrie bij zijn moeder,  



of apart bij leeftijdsgenoten. 

Snel zijn ze al bezig de 

onderlinge rangorde te 

bepalen, die overigens 

zelden direkt vastligt maar 

wisselt met het opgroeien 

en de karaktervorming. 

 

De persoonlijkheid van 

ieder veulen komt 

duidelijker naar voren 

en nu kan je al de eerste 

indrukken opdoen van hoe 

het veulen als volwassen 

paard om zal gaan met 

vreemde situaties, mensen 

en gebeurtenissen. 

Extra belangrijk dus om nu 

goed naar ze te kijken! En 

vooral heel erg leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Veulens terug-

getrokken uit 

verkoop 

 
Door het hoge 

potentieel van de 

veulens dit jaar 

hebben wij besloten 

ze terug te trekken 

uit de verkoop. Alle 

veulens zullen 

worden 

aangehouden voor   de 

opfok. De vraag naar onze 

paarden stijgt en het zou 

zonde zijn deze speciale 

veulens al op jonge leeftijd 

te verkopen. Maar mocht je 

nu echt verliefd zijn 

geworden op één van hen.... 

 

 

Mocht u op zoek zijn  naar 

een jong paard, neem dan 

graag  contact met ons op.  

Er zijn meerdere 

mogelijkheden 

bespreekbaar en één ding 

moge zeker zijn: we willen 

voor u en uw (toekomstige) 

paard alleen het allerbeste! 

Vertrouwen over en weer 

en liefde voor mens en dier 

staat bij ons voorop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldur 

Mansolein  

verkocht naar 

België. 
 

De grote 4 jarige vosruin 

Baldur (v. Universeel), 

eerste zoon van onze 

geliefde Soraya die in 2009 

overleed bij een complexe 

geboorte, is verhuisd naar 

een stal in België. 

 

 
 

We hebben hem met veel   

plezier opgefokt en op stal 

gehad, maar het werd tijd 

dat hij aan het werk ging.  

We wensen de nieuwe 

eigenaar heel veel plezier 

met Baldur. Baldur, het ga 

je goed! We hopen je 

loopbaan te kunnen blijven 

volgen en missen je stoere 

maar zachte aanwezigheid 

nu al. 

 

 

 



 

Voor een relatie bieden 
wij te koop aan: Gulliver 
K. (roepnaam Dribbel)  
 
Een mooie, opvallende 
zwartebonte ponyruin. 
Hij is geboren in januari 
2003, afstamming 
onbekend. In 2008 is hij 
officieel door het KNHS 
gemeten op 1.43,5 m.  
Hij is gechipt en heeft 
een paspoort.  
Dribbel is een lieve, 
betrouwbare en 
energieke pony, hij is 
eerlijk en braaf onder het 
zadel. Hij geniet van de 
verzorging en van houdt 
van knuffelen.  
Dribbel is M dressuur en 
B springen en heeft de 
nodige wedstrijdervaring. 
Hij is fanatiek en doet het 
werk makkelijk en leert 
snel.  
 
Dribbel heeft een goede 
stap en draf en een nette 
galop. Zijn bewegingen 
zijn ruim voor zijn maat. 
Netjes nageeflijk en 
makkelijk te rijden. Mede 
door zijn werklustige 
karakter is hij minder 
geschikt voor een 
onzekere of bange ruiter. 
Hij is verkeers- en 
trailermak.  
 
Met zijn bijzondere 
uiterlijk , speelse karakter 
en mooie bewegingen is 
hij de ideale 
wedstrijdpony voor uw 
zoon of dochter! 

Te koop aangeboden, de 

chique tweejarige zwarte 

merrie Nisha Mansolein. Zij 

zal een grote D of E maat 

worden. Fijne en lieve 

merrie, een echte knuffel. 

Ze heeft een meegaand en 

rustig karakter en is zeer 

mensgericht.  

Nisha Mansolein heeft veel 

weg van haar vader Bazra 

van Wehl, van hem heeft ze 

haar Arabische en fijne 

uitstraling meegekregen. Ze 

is werkelijk een droom van 

een paardje, met een 

bloedmooi hoofdje en een 

exterieur om van te 

dromen.  

Haar basisgangen zijn goed. 

Ze heeft een nette 

gelijkmatige stap, een 

sterke en zwevende draf en 

een goede galop. Zal voor 

de sport of als gezinspony 

zeer geschikt zijn. Nisha is 

een echte eyecatcher!  

 

Nisha Mansolein is 

ingeschreven bij het NRPS 

en bezit een paspoort, 

register B papier en is 

gechipt. De pony voor 

iemand die een wedstrijd 

topper voor straks zoekt! 

Te koop aangeboden:  

Luna Mansolein staat 

voor schoonheid, 

hardheid, vermogen, 

intelligentie, krachtige 

gangen, elegantie en 

uitstraling. Haar stap is 

goed, haar draf is 

geweldig. Met veel tritt in 

de benen, een sterk 

achterbeengebruik en een 

sierlijk voorbeen. Haar 

galop is ruim, goed van 

de grond en rustig in de 

rug. Wat wil je als ruiter 

nog meer!  

Een paardje met de 

positieve eigenschappen 

van zowel de arabier als 

de engels volbloed 

gecombineerd in één 

aantrekkelijke 

schoonheid.  

Luna Mansolein zal zeer 

geschikt zijn als 

endurance-, dressuur- of 

springpaard. Ze is een 

echte "eyecatcher" en 

ook nog eens ontzettend 

lief en mensgericht. Ze 

wil graag werken, is niet 

snel bang en leert 

makkelijk. 

Het is een droom van een 

merrie met veel potentie 

voor diverse takken van 

de sport! 
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