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Op grond van bovenstaande constateringen hebben 
wij voedingsdeskundige Kees Naalden van Vente Paar-
denvoeding gevraagd om zijn visie  hierop te geven.

Vente Paardenvoeding is een familiebedrijf van circa 150 

jaar oud en is centraal gelegen in het zogenaamde groene 

hart. De laatste 20 jaar van haar bestaan specialiseert het 

bedrijf zich louter in paardenvoeding en heeft het de pro-

ductie en transport daarvan totaal in eigen hand. Het bedrijf 

is partner van de FNRS en belevert met name professionele 

paardenhouderijen in Nederland. 

VERSTANDIG GEBRUIK:
VOEDING

VOER EN/OF 
SUPPLEMENTEN
MET KEES NAALDEN / VENTE PAARDENVOEDING

Iedere paardenhouder  wil 

het beste voor zijn/haar 

paard. Soms iets te enthou-

siast, dat kan resulteren in 

verspilling en in het ergste 

geval schadelijk kan zijn 

voor de gezondheid van het 

paard. In de afgelopen ja-

ren   zijn er diverse studies 

geweest waaruit blijkt dat 

veel eigenaren hun paarden 

overvoeren en oversupple-

menteren. Naast het niet 

altijd verstandig gebruiken 

van supplementen, zien we 

ook de trend in paardenvoer 

die steeds meer verschuift 

richting All-in voer, dat wil 

zeggen dat de supplemen-

ten al zijn toegevoegd aan 

het voer.

Onderzoek  heeft aange-

toond dat meer dan de helft 

van de recreatiepaarden in 

Nederland te dik is.  Uit on-

derzoek aan The State Uni-

versity in New Jersey bleek 

dat paarden die presteerden 

op het hoogste niveau op 

een driedaags  evenement, 

werden overgesupplemen-

teerd. Gemiddeld kregen de 

paarden vier supplementen 

per dag. In de praktijk blijkt 

dat recreatiepaarden vaak 

nog meer supplementen 

bijgevoerd krijgen dan pro-

fessionele sportpaarden. 

Eén van de redenen dat 

paarden worden overvoerd 

en –overgesupplementeerd   

is dat eigenaren vaak over-

schatten hoeveel  'werk' hun 

paard moet verrichten,  en 

dus de behoefte overschat-

ten. 

(Bron: VoerVergelijk)

"TIJD OM EEN AANTAL TIPS TE 

GEVEN OM VERSTANDIG OM TE 

GAAN MET SUPPLEMENTEN EN 

VOER." 

EQUI GASTRO SUPPORT

Voor ondersteuning van de maag en behoud van 

een normale zuurgraad! Ondersteunt eff ectief bij 

maagongemak met zichtbaar resultaat.

Op zich is deze vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. In 

veel gevallen heeft All-in voeding de voorkeur van de consu-

ment. Het is gemakkelijker te verstrekken en is vaak behoor-

lijk voordeliger. Echter, de keerzijde van supplementen die 

in het voer zijn verwerkt, is dat de dosering per paard min-

der goed afgestemd kan worden. Wanneer een paard een 

specifi eke toevoeging aan het voer niet meer nodig heeft, zal 

dat leiden tot een overstap naar een ander voer. Als het een 

paard betreft dat hier gevoelig voor is, dan is een regelmati-

ge wisseling van voer niet wenselijk.

Het is daarom belangrijk om per paard een gedegen afwe-

ging te maken. In specifi eke gevallen ontkom je er niet aan 

om te supplementeren voor specifi eke aandoeningen. In an-

dere situaties kan een All-in voer uitkomst bieden. 

Wat in ieder geval opvalt in de markt, is dat de recreatie- en 

lichte sport meer suppleert dan mensen die in de profes-

sionele sport hun boterham moeten verdienen. Er zijn op 

dit moment een aantal All-in krachtvoederstromen op de 

Nederlandse markt. Als eerste de gewone krachtvoeders 

die voorzien zijn van mineralen, sporen en vitaminen. Ver-

volgens de soorten die inspelen op het temperament en 

uiterlijk, relax versus frisser,  en een mooiere huid en hoe-

ven zijn hier de meest voorkomende voeders. Als derde de 

maagondersteunende voeders. Ten vierde de seniorenvoe-

ders en als laatste zien wij de allergievoeders; zomerexceem 

en glutenintolerantie zijn hiervan de meest voorkomende. 

Een aparte vermelding verdient de merriebrok, speciaal 

voor drachtige merries.

DE BASIS VOOR EEN GEZOND EN GOED 
PRESTEREND PAARD BEGINT ALTIJD BIJ 
EEN GEZOND VOERSCHEMA.

Paarden in de recreatie- en lichte sport dienen onder 

normale omstandigheden met 1 tot 1,2 kg droge stof per 

100 kg lichaamsgewicht voorzien te worden van kuilhooi of 

hooi. Bij een paard van 1,67 meter en tussen  550-570 kg 

normaal gewicht gaat het dus om 5,5 tot 6,6 kg droge stof. 

Dit betekent 7,5 tot 9,5 kg kuilhooi per dag of 6,5 tot 8 kg 

hooi. Dit is aan te vullen met 1 tot maximaal 2,5 kg basis 

krachtvoer. De rest van de ruwvoerbehoefte is aan te vullen 

met tarwestro.

De krachtvoeders zijn zodanig uitgerust met vitaminen en 

mineralen, dat de behoeftes hiervan gedekt zijn met de ge-

noemde hoeveelheden. Het bijvoeren van aanvullende mi-

neralen en vitaminen kan nodig zijn wanneer er dus minder 

dan 1 kg krachtvoer per dag verstrekt wordt en er daarnaast  

4 tot 5 uur per week recreatief of lichte sport beoefend 

wordt.

Tarwestro is een fantastisch ruwvoer voor paarden terwijl 

het door veel mensen niet zo gezien wordt. Een paard maakt 

juist hier maximaal speeksel op aan en is er langer mee be-

zig dan welk ander voer ook. Het gebit blijft beter op orde en 

het aanvullende speeksel helpt het maagzuur te neutralise-

ren. De voederwaarde is zeer laag en voorkomt dus makke-

lijker vervetting. 

Wat veel paardenmensen met name willen is meer hooi en 

kuilhooi, met op veel bedrijven vervetting tot gevolg. Bevan-

genheid, PPID, insulineresistentie en gewrichtsproblemen 

worden hiermee in de hand gewerkt. Een paard waar een 

ribbetje te zien is, is vaak stukken gezonder. Het lijkt wel of 

men het gebrek aan bespiering met een speklaag wil ca-

moufl eren.  Wij merken dat men absoluut het beste voor 

haar of zijn paard wil. Ons advies is echter de dieren meer 

beweging te geven in plaats van klakkeloos meer spullen 

erin te stoppen. Ga met je paard aan de slag, geef het dier 

meer beweging en voer met mate, in meerdere porties.

Is er bij een paard meer dan 3,5 tot 4 kg krachtvoer nodig 

om hem ‘goed’ te houden, dan is het noodzaak eens goed te 

kijken naar het  totaalrantsoen en de feiten op een rij zetten 

om te bezien of niet elders in het rantsoen iets moet worden 

aangepast. 

Slechts enkele paarden hebben gezien hun prestaties en 

hoeveelheid werk soms nog iets meer nodig, dan praat je 

over menpaarden die in de topsport lopen of ook gewoon  

manegepaarden die 15 tot 16 uur per week aan het werk zijn 

met hun gastruiters.

Er zijn natuurlijk altijd situaties waarin een paard met een 

aangepast rantsoen en aanvullende producten gezonder zal 

zijn. De meest voorkomende specifi eke situaties waarin dit 

van toepassing is, zijn nerveuze paarden met maagproble-

men en oudere paarden boven de 20 jaar die zonder aan-

wijsbare medische oorzaak moeite hebben om op gewicht 

te blijven. Daarnaast bijvoorbeeld  paarden die moeten her-

stellen van ziekte, lange tijd zware medicijnen hebben ge-

had, moeten herstellen van een blessure, last hebben van 

een bepaalde allergie of gevoeligheid of die hoge prestaties 

moeten leveren.

EQUI TOTAL BALANCE

De dagelijkse dosis gezondheid voor uw paard!

Het paard zal snel vitaler en vrolijker zijn.

WAT HEEFT DE VOORKEUR, ALL-IN VOEDERS OF SUPPLEMENTEN? 

NERVEUZE PAARDEN MET EEN MAAGPROBLEEM: 

Naar schatting heeft zeker 80% van het paardenbestand in Nederland in meer of minde-

re mate een maagprobleem. Heeft een paard daadwerkelijk last van een maagzweer, dan 

zal deze eerst curatief behandeld moeten worden. Paarden die eenmaal een maagzweer 

hebben gehad blijven hier doorgaans heel gevoelig voor. In dit geval zal er dus een keuze 

gemaakt moeten worden uit een All-in voer, bijvoorbeeld de Appel-Relax van Vente of een 

supplement, bijvoorbeeld Equi Gastro Support of Equi Total Balance, die een terugval van 

het paard helpen voorkomen. Een goed ruwvoerplan aanvullen met speciale voeders of sup-

plementen is dan noodzakelijk.

OUDERE PAARDEN MET PROBLEMEN OM OP 
GEWICHT TE BLIJVEN: 

De kwaliteit van het gebit is nummer 1 in het gezondheidsbe-

houd van paarden die 20 jaar en ouder zijn. Controleer deze dus 

bij voorkeur 2 keer per jaar. Tevens is via de 3-4 jaarlijkse con-

trole van de paardenmest bekend hoe gesteld is  met de wor-

menstatus van het paard en het bedrijf waar het paard staat! De 

eerste verschijnselen van ouderdom zijn dat deze paarden vaak 

meer moeite hebben om op gewicht te blijven.  De voeding bij 

deze paarden vereist met name meer eiwit- en vezelkwaliteit, 

een nog lager zetmeel-/suikerniveau en meer vitaminen. 

Het volop aanbieden van uitstekend ruwvoer, liefst  zo droog 

mogelijk en vezelarmer, is nodig om de energie- intake voor el-

kaar te krijgen bij deze paarden. 

Een goed voorbeeld van een All-in voer voor deze groep paarden is de Senior-Fit Muesli van 

Vente. Bij oudere paarden kan de spijsvertering op een gegeven moment niet meer volledig 

of zelfs onvoldoende zijn, waardoor niet alle voedingsstoff en uit het voer door het paard 

opgenomen kunnen worden. In die gevallen kan een paard baat hebben bij een supplement 

dat de optimale opname van de voedingsstoff en ondersteunt en de weerstand verhoogt, 

zoals Equi Total Balance.

Oud is het 
nieuwe goud!

De Grazer

Kijk voor meer info op hofmananimalcare.nl


