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Sponsoring 50 jaar Mansour

11 juni vieren wij een groot
feest voor ons 50-jarig bestaan
op de huidige locatie. Wil je
onderdeel uitmaken van dit mooie
succes van 50 jaar Mansour? Dat
kan met een sponsorbijdrage!
Daarmee draag je bij aan een
fantastisch feest en heb je een
mooie kans om jouw bedrijf onder
de aandacht te brengen bij ruim
1000 betrokkenen bij Stal
Mansour.

Hier vind je de
volledige lijst met
sponsormogelijkheden.
Wanneer je zelf een
ander idee hebt horen
we dat natuurlijk ook graag.

1972

Mansour kleding te koop!

Tussenjas, regenjas,
buitenrij-jas: jouw nieuwe
Mansour-jas.Deze softshell jas
van 96% polyester/ 4% spandex,
gevoerd met zachte fleece,
heeft 3 zakken met rits en twee
binnenzakken. Genoeg ruimte
voor je telefoon, sleutels en
paardensnoepjes.
En een Mansour HOODIE
in een heerlijke katoenmix.
Beide artikelen hebben het
Mansour-logo op de linkerborst
en ‘Stal Mansour Arnhem’
bedrukt op de rug.
Verkrijgbaar in dames-, heren- en
kindermaten.

Softshell: Normale prijs €69,95*
‘50 jaar Mansour’ prijs €55,00*

Hoodie: Normale prijs vanaf €49,95*
‘50 jaar Mansour’ prijs vanaf €40,00*

*Prijzen incl een Mansour-tasje*

Interesse?
Binnenkort komen er pasvoorbeelden op stal
te hangen, zodat je kan bepalen welke maat
je zou willen bestellen.
Wil je hiervan op de hoogte gehouden
worden, vul dan hier je e-mailadres in.

https://www.mansour.nl/images/2022/Sponsoring_50_jaar_Mansour.pdf
https://forms.gle/fFEw8vvGmvjX7y2S9


Blog 2: 50 Jaar Paarden houden

We kijken met Rik naar de ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar
bij Stal Mansour. In deze tweede blog staat de manier waarop we onze
paarden houden centraal, hoe heeft dat zich de afgelopen 50 jaar
ontwikkeld? We kunnen wel
zeggen dat dit enorm is
veranderd. Tegelijkertijd is
de paardenwereld vaak ook
nogal conservatief. Ik weet
nog dat er een paar jaar
geleden een dame met haar
chique eigen paard tijdelijk
bij ons op stal stond. Toen ik
haar vroeg naar wat voor plek
ze met haar paard wilde zei
ze: ‘In ieder geval naar een
pensionstal waar de paarden op
box staan, want mijn paard is
geen buitenpaard, het is echt
een binnenpaard.’ Ik moest er
een beetje om lachen, want
volgens mij bestaat dat
niet:-) en zijn alle paarden
buitenpaarden en kuddedieren.

Terug in de tijd

Degenen die 50 jaar geleden al bij Mansour reden weten dan nog dat
de paarden toen deels in stands waren
gehuisvest. De jongeren onder ons
weten misschien helemaal niet wat een
stand is. In een stand staat het
paard tussen twee schotten of balken
en is met het hoofd aangebonden,
vergelijk het met hoe een paard in de
trailer staat. Ze kunnen dus niet
echt bewegen en bijna niet gaan
liggen. Dat we paarden op die manier
houden kunnen we ons nu misschien
bijna niet meer voorstellen, maar
heel lang was deze manier van paarden
huisvesten heel normaal. Het is nog
niet eens zolang geleden. Vanaf 2017
mochten
maneges
geen
paarden
meer in
stands

houden, maar bij Mansour zijn de
stands al begin 2000 afgebroken.
Ondertussen heeft de Sectorraad
Paarden welzijnseisen voor paarden



opgesteld en daarin is vastgelegd dat een paard voldoende ruimte
moet hebben met een schone en droge ligplek.

Paarden in een box

Een groot deel van de paarden in Nederland staat nog op box. Die
boxen voldoen dan meestal wel aan de eisen die daaraan worden
gesteld: 2x schofthoogte x2 met zicht op, of neuscontact met,
soortgenoten. Toch voldoet ook een box natuurlijk niet als we het
hebben over paardenwelzijn zoals wij hiernaar kijken. Een paard is
nu eenmaal een bewegingsdier dat leeft in kuddes. Hoeveel beweging
krijgt een paard dat op box staat? Soms mogen ze nog een paar
uurtjes per dag in een paddock, maar vaak staan ze 18-20 uur op
box, dag in dag uit. Toch waren we ook aan deze manier van
huisvesten lange tijd gewend. Machteld van Dierendonck deed als
wetenschapper onderzoek naar paarden en pleitte tijdens symposia
ervoor om paarden los te laten in kuddes. Reacties waren destijds:
‘Dat kan helemaal niet, je bent hartstikke gek als je dat gaat
doen.’ Toch zette Mansour augustus 2005 als een van de eerste
maneges in Nederland die stap.

Hit actiefstal

Stal Mansour was toen net bezig om wat te experimenteren met
groepshuisvesting en had toen
gelukkig het lef om het eens
helemaal anders te proberen en aan
de hit actiefstal te beginnen. Sinds
die tijd staan bijna alle paarden
24/7 buiten met elkaar in een kudde.
Dat heeft heel veel voordelen. De
paarden zijn veel socialer naar
elkaar in de lessen nu ze allemaal
samen buiten lopen. Ze hebben veel
minder gezondheidsproblemen met de
bloedsomloop, artrose, koliek en
luchtwegen. Maar ja, zoals Cruijff
zei ‘elk voordeel heb ook z’n
nadeel’ en dat geldt ook voor de hit
actiefstal. De paarden trappen en bijten elkaar nog wel eens. Ze

worden veel viezer, waardoor er
meer te poetsen is, wat op zich
natuurlijk niet erg is, maar
sommige paarden krijgen daardoor
een hekel aan het poetsen. Toch
bevalt de hit actiefstal zo goed
dat Caroline en Rik in 2015
besluiten om de ruimte voor de
paarden nog verder uit te breiden.
Dat geeft meer rust in de kudde.
Het grootste probleem is eigenlijk
de bodem, hoe je die goed kunt
houden met zo’n grote kudde. Het
nieuwste experiment daarin zijn de



betonplaten met daarop een aantal rubberen matten, zodat de
paarden toch een fijne ligplek hebben. Vooralsnog lijkt dit goed
te werken.

Tot slot

Waar rond 2005 Machteld van Dierendonck door veel paardenhouders
nog voor gek werd verklaard, zijn er ondertussen gelukkig voor de

paarden in Nederland toch
heel wat hit
actiefstallen en paddock
paradises verrezen. Nog
altijd komen er
collega-bedrijven uit het
land een kijkje nemen bij
Mansour. Toch zegt Rik:
‘We zijn nooit klaar, het
blijft experimenteren hoe
we het voor de paarden
nog beter kunnen maken.’
Juist dat, die liefde
voor het paard en het
altijd weer beter willen
doen voor het paard, is
denk ik precies waarom er
zoveel mensen graag bij
Stal Mansour rijden.

Groeten namens de feestcommissie Mansour50jaar

Op de hoogte blijven, volg ons op instagram of
facebook

Oude foto’s of leuke 70’s outfits tag je met
#mansour50jaar

Mansour50jaar@gmail.com


