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Verslag vergadering van 28 januari 2011 

 

De voorzitter wenst alle aanwezigen een “gelukkig en goed menjaar”. 

Spijtig genoeg moeten wij ook het overlijden meedelen van Jozef Van 

Berckelaer op 31 december 2010.  Jozef was jarenlang lid van het 

APZ.  Het bestuur van het APZ biedt langs deze weg haar medeleven 

aan aan de familie van Jozef. 

 

Het APZ zal terug een mencursus aanbieden aan de leden van de club 

en geïnteresseerden.  Per lesdag moeten er minimum 8 deelnemers 

zijn.  Verdere afspraken moeten nog geregeld worden.  De lesgever 

zal terug Christiaan Provoost zijn. 

 

Op het dressuurterrein hadden we terug een gastspeler.  De Flor is er 

echter in geslaagd om de mol te vangen die het terrein in een 

maanlandschap had veranderd.  Er zou wel wat moeten gebeuren op 

de “X” om een put te dichten. 

 

Op 13 februari 2011 wordt de evenementenhal “De Populier” officieel 

ingehuldigd. 

 

Het teerfeest gaat door op 26-02-2011 te Massenhoven, Kerkstraat in 

zaal “De Lindekens”.  Inschrijven kan tot 10-02-2011.  Ook dit jaar 

zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden uitgereikt aan 

de aanwezige leden. 

 

Vanuit het bestuur zal contact genomen worden met SABAM om na 

te vragen wat het de club zou kunnen kosten om een jaar muziek te 

mogen spelen. 
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Er zal een menexamen voor categorie A en B plaats hebben op 

zaterdag 05-03-2011 te Lichtaart, Hoebenschot 29 (KI Twinkeling) 

vanaf 09.00 uur. 

 

Op 19-02-2011 gaat het “Bal van de Burgemeester” door in de nieuwe 

evenementenhal “De Populier” te Zandhoven.  Het APZ zal terug een 

tafel reserveren.  Graag zouden wij weten wie meegaat zodat we een 

tafel kunnen reserveren volgens het aantal leden die meegaan. 

Willo Van Berkel heeft gevraagd of er leden van het APZ willen 

rijden voor een oudervereniging van hartekinderen.  Dit zijn dus 

allemaal hartpatiëntjes.  Dit zou doorgaan te Westerlo op zaterdag 19-

03-2011 van 13.30 tot 16.30 uur.  Bijeenkomst is voorzien aan de 

sporthal “SPORTA”,Geneinde 2 te 2260 Westerlo.  Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij Flor en Liliane, ofwel via mail ofwel 

telefonisch. 

 

Op 25-02-2011 wordt de algemene ledenvergadering gepland. 

 

 

Agenda 

 

Datum Ptn Omschrijving 

05/02/2011  Mennersfeest van de KBRSF te Maillen 

Info: http://www.galop.be/newsarticle.php?id=8771 

13/02/2011 5 APZ-Valentijnsrit (zie formulier verder in het boekje) 

19/02/2011  Bal van de Burgemeester te Zandhoven 

20/02/2011 1 3
de

 Indoor te Genk in manège Kattevenia 

25-27/02/2011  4
de

 Indoor - Flanders Horse Expo te Gent 

25/02/2011  Algemene Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 

domein Bruyneel om 20.00 uur 

26/02/2011  APZ-Teerfeest 

05-03-2011  Menexamen voor cat A en B te Lichtaart, Hoebenschot 

29 (KI Twinkeling) vanaf 09.00 uur 
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW) 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  op 25 Februari 2011 om 20 uur. 

De volgende punten zullen besproken worden: 

1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.  

2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van 

de rekeningen over het boekjaar 2010. 

3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het komende 

jaar. 

4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2010 hun 

lidgeld voldaan hebben. 

 

De Voorzitter. 
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Lidgeld vernieuwing 

 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 

Nieuwe leden: 37,20 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 

 

Naam: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 

 

Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 

 

Emailadres: ………………………………………………………………………. 

 

Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Lidgeld 2011 : Naam + Voornaam” 

 

Of te betalen aan Liliane. 

 

 

Advertenties in het APZ-boekje 

 
Voor een A4-blad  =  248,00 euro 

 

Voor een ½ blad  =  125,00 euro 

 

Voor een ¼ blad  =  62,00 euro 

 

Naam: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 

 

Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 

 

Emailadres: ………………………………………………………………………. 

 

Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 

 

Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ” 

 

Of te betalen aan Liliane. 

 

Betalen a.u.b. vóór 15 februari 

 



 

 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 5/14 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

 

INSCHRIJVINGFORMULIER 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

 Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam VALENTIJNSRIT 

Informatie Aan de stop is er een valentijnsdrank en –koek voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 09 februari 2010 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 14 februari 2011 

 Uur  
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  

 

INSCHRIJVINGSGELD Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van:  

Rekeningnummer  

Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 

bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer 

o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; 

o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 

 



 

 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 6/14 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

 

 

Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks teerfeest.  Hierbij zullen 

ook, traditiegetrouw, de kampioenen van het jaar 2010 die lid zijn van onze club gelauwerd 

worden.  Dit jaar is dit: 

• Belgisch kampioen  :  TAVERNIERS Bruno; 

• Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap. 

 

Wanneer: Zaterdag 26 februari 2011 

 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 

 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief  

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 
 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2011  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: 733-1413196-33 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het teerfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : 733-1413196-33 vóór 10 februari 2011 
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Tips voor de koetsier  
Veiligheid is zeker ook voor de koetsier een punt waar hij niet omheen kan. Naast je paard en jezelf ben 

je verantwoordelijk voor iedereen die meerijdt op je rijtuig. Ook het gebruik van de openbare weg vereist 

de nodige ervaring en kennis. Zomaar een pony kopen en voor de kar 'knopen' om op je oude dag met 

de kleinkinderen te genieten van een wekelijks rondje kan zonder meer eindigen in een drama.  

 

Zelfs voor je nog maar aan een paard denkt, vind ik het belangrijk dat je even voor jezelf op een rijtje 

zet wat je wil bereiken en of je het geld en de tijd over hebt voor een hobby waar meer bij komt kijken 

dan je zou verwachten. Persoonlijk vind ik dat je niet mag besparen op je uitgave als hierdoor de 

kwaliteit en dus ook de veiligheid achteruit gaat.  

 

Paard of pony  

Een goed betrouwbaar paard of pony koop je niet zoals je een nieuwe fiets koopt. Een bepaald ras kan 

bekend zijn vanwege het goede karakter en allerlei positieve eigenschappen, toch moet je rekening 

houden met het eigen karakter van elk paard ongeacht het ras. Bespaar nooit op het onderzoek van een 

dierenarts!  

 

De koets  

Vroeger zou ik het afraden om een koets te kopen die geïmporteerd is uit de Oostblok landen. Door 

gebruik van mindere kwaliteit van materiaal (bv. metaal met hoog koolstofgehalte, slechte lak) was 

veiligheid geen garantie. Tegenwoordig betaal je iets meer dan vroeger voor bijvoorbeeld een Poolse 

koets maar dan heb je ook een koets.  

 

Toch zul je merken dat veel wedstrijdmenners hun vertrouwen stellen in de koetsenbouwers van eigen 

bodem of een bekend Duits merk. Sponsoring heeft hier natuurlijk ook veel mee te maken maar toch 

kiezen ze ook door hun ervaring voor het betere materiaal. Deze koetsenmakers passen je koets aan 

naar wens en vooral voor de menner die vaak op pad gaat is het een pluspunt dat onderhoud e.d. wordt 

gedaan door degene die de koets zelf heeft gemaakt.  

 

Over zelf maken gesproken!  

Als je handig bent, kan je natuurlijk ook zelf een koets maken. Zorg wel dat je weet waar je aan begint. 

Te dik materiaal maakt de koets te zwaar. Dun materiaal maakt de koets onveilig. Je moet weten waar je 

koets bepaalde krachten opvangt en waar je extra versteviging moet aanbrengen. De molen moet zo 

onder de koets door kunnen draaien zo dat hij niet blokkeert bij een wending. Zorg voor een goed balans 

zodat je koets niet te vlug omgaat. Wil je eens aan een wedstrijd meedoen moet je rekening houden met 

de spoorbreedte e.d. Als je op de openbare weg komt, is bij een vierwielig rijtuig de mogelijkheid tot het 

remmen van een as verplicht. Rubber beslag of luchtbanden, verlichting,...als je het goed wil doen komt 

er meer bij kijken dan je denkt. Klik hier voor tips voor het maken van een eigen koets.  

 

Tuig  

Net als een goed paar schoenen voor ons is het fijn voor je paard dat je een goed passend tuig koopt. 

Het borsttuig is een van de meest gebruikte tuigen. Meestal is het materiaal van zo'n tuig leer. Het 

materiaal van gespen en ringen e.d. moet van goede kwaliteit zijn (liefst roestvrij staal) vooral de doorn 

(pinnetje) van de gespen moet van roestvrij staal zijn omdat het anders kan verbuigen door de krachten 

die het moet opvangen.  

 

Extra nylon versteviging tussen het leer op de juiste plaatsen is belangrijk. Vooral de strengen moeten 

extra nylon hebben. Leer alleen rekt uit en breekt op een gegeven ogenblik. Je hebt ook nylon tuigen. 

Het voordeel hiervan is dat ze sterk, goedkoop en licht zijn maar het nadeel is dat het flinke snijwonden 

en brandplekken kan veroorzaken, het is ook niet zo mooi om te zien.  
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Kunststoftuigen horen ook tot de mogelijkheid. Een kunststoftuig is eigenlijk een nylon tuig met 

kunststof rond. Een voordeel van kunststof is dat het meteen soepel en dus meteen de vorm van je 

paard aanneemt. Het is licht (11kg) en heel makkelijk te onderhouden, gewoon even afspuiten na 

gebruik, geen schimmel bij vocht, je kan het dus gewoon in je stal laten hangen. Een nadeel is dat je 

voor een goed kunststoftuig bijna evenveel of zelfs meer betaald dan voor een leren tuig. 

 

Mencursus  

Een goede mencursus is een echte aanrader. Je leert op een paardvriendelijke manier (meestal de 

Achenbachmethode) mennen en op een veilige manier op- en aftuigen. Na theorie en oefenen op een 

mentoestel ga je praktijkervaring opdoen en eindig je meestal met een instructeur naast je in het 

verkeer. Met zweet in je handen besef je dan hoe nuttig deze basis is voor het verder ontwikkelen van je 

menkwaliteiten.  

 

Let wel op!!!  

Wij kennen verschillende mensen die voor de lol begonnen met mennen. Omdat ze bijvoorbeeld vonden 

dat ze hun pony, die ze kochten om het gras wat bij te houden, wat meer beweging moesten geven. 

 

Deze mensen hebben ondertussen al heel wat paarden, een vrachtwagen, extra grond, koetsen, tuigen 

e.d. Dit omdat ze in eerste instantie geen zin hadden om steeds hun gras af te doen  ;-) 

 

Dus je bent gewaarschuwd: paarden zijn een ongeneselijke verslaving en als je alles goed en veilig wil 

doen, hangt er een flink kostenplaatje aan vast  

Stal 
Het is belangrijk dat het paard zich op zijn gemak voelt in de stal. Het moet een plaats zijn waar het 

paard tot rust kan komen. Er moet voldoende bewegingsruimte zijn, 3.5 m bij 3.5 m is een minimum 

voor een paard. Natuurlijk moet een merrie met veulen meer ruimte hebben. Zorg ervoor dat de stal 

hoog genoeg is (zeker 3 m) en dat er ventilatie is want de ammoniakdampen die uit de urine komen zijn 

ongezond. De ideale temperatuur voor je stal is tussen de 12 en de 17 graden. 

 

De stal moet goed verlicht zijn. Zorg ervoor dat het paard nergens tussen kan komen met de hoeven. Als 

je het traliewerk zelf laat/gaat maken, houd dan rekening met de afstand tussen de spijlen ( max. 100 

mm). Laatst was ik bij een manege op bezoek en daar was een steigerend paard met de voorhoef tussen 

de tralies gekomen en had zich ontschoent (hoef eraf).  

 

Houten wanden kan je best bekleden met een rubberen mat. Hierdoor kan het paard niet door de wand 

heen schoppen of in ieder geval minder snel. Ook scherpe randen en hoeken moet je vermijden. Het 

paard kan zich hieraan kwetsen of er met halster en deken achter blijven hangen.  

 

De deuropening moet breed genoeg zijn, minstens 1.20 m breed en 2.20 m hoog. Laat de vloer een 

beetje afhellen (i.v.m. de urine). Voor de vloer zijn er verschillende mogelijkheden. Ik heb al stalbodems 

gezien waar wit zand als basis gebruikt werd (omdat de urine hier makkelijker doordringt). Andere 

mogelijkheden zijn klinkers, houten balkjes of treinbielsen, rubber matten of gewoon beton.  

 

Als stalstrooisel kan je zaagmeel of houtkrullen gebruiken. Let wel op: de pakken die je in de handel 

koopt zijn stofvrij gemaakt, dus gewoon naar een zagerij gaan is niet verstandig. Ook al omdat je niet 

weet welke (giftige) houtsoorten er tussen zitten. Stro is een van de meest gebruikte strooisels. Wij 

gebruiken zelf vlasstrooisel omdat dat minder stoft en goed absorbeert. Het vergaat ook sneller en kan 

daarom vlugger als compost gebruikt worden, nadeel hiervan is dat de muizen er graag van eten (dus 

regelmatig gaten in de pakken die in voorraad liggen).  
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Laatst vertelde een oudere landbouwer me dat ze thuis vroeger het stro verkochten om wat extra geld te 

verdienen en zelf de stallen vulden met heide die ze dan samen met de hele familie gingen snoeien.  

 

Plaats de voerbak op 1 m hoogte en zo dat je er makkelijk bij kan met het voeren, bijvoorbeeld dicht bij 

de staldeur. Zorg er ook voor dat het paard voldoende fris water heeft. Een paard kan wel 60 tot 70 liter 

water per dag drinken. De drinkbak plaats je het best aan de andere kant van de stal t.o.v. de voerbak. 

Dit om te voorkomen dat het paard voedselresten in het drinkwater krijgt (dit gaat namelijk rotten).  

Prikkeldraad 

Telkens als ik ergens een weide zie waar men prikkeldraad gebruikt als afspanning, krijg ik de rillingen 

over mijn rug.  

 

Onlangs kwam een goede kennis vertellen dat hij een paard had gekocht en vroeg of ik zin had om eens 

te komen kijken. Natuurlijk was ik van de partij en echt waar een prachtige hengst met mooie 

bewegingen en van goede afstamming. Alleen de weide! Je kunt het al raden: afgezet met 

pikkeldraad. Toen ik hem waarschuwde voor de eventuele gevolgen bij verwonding aan prikkeldraad 

werd er niet echt op gereageerd. De broer van deze man kocht tegelijkertijd ook een paard bij en idem 

omheining. Prikkeldraad!!!  

 

Toen ik laatst de man weer terug zag, vertelde hij me dat hij toch maar de omheining ging veranderen. 

Het paard van zijn broer was in de prikkeldraad terecht gekomen en had zo zijn achterbenen 

opengescheurd. Het arme beest was niet meer te redden. 
 
Een wond veroorzaakt door prikkeldraad is bijna niet meer te hechten en manen en staart blijven er met 
plukken inhangen. Goedkoop is het misschien wel maar als je daar op wil besparen, moet je eerst de 
eventuele gevolgen maar eens overwegen. Je paard verliezen kost waarschijnlijk meer dan een goede 
omheining, toch? 
 

 
(Bron: Uit Paardentips Magazine - copyright 2008 - www.paardentips.com 
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Nr 6, december 2010 

 

2-maandelijkse nieuwsbrief met tal van praktische tips, reportages en informatie van de dierenarts. 
 

MIJTEN NIEUWS  

Reportage: Achter de schermen bij paardenmelkerij Trichelhof 

Sinds de oudheid werd paardenmelk reeds gebruikt tegen allerlei ziekten en als versterking van het 
lichaam. Een eigenschap van paardenmelk is dat het de weerstand bevordert, helpt bij de opbouw van 
een goede darmflora en een gunstige invloed heeft op de droge en gevoelige huid. 

Om meer te weten te komen over het tot stand komen van deze paardenmelk en -cosmetica, mochten 
we achter de schermen gaan kijken op de paardenmelkerij Trichelhof. 

Het melken van de paarden loopt het hele jaar door en is er dus 
ook in de winter verse paardenmelk te verkrijgen. De 
hoeveelheden melk zijn echter minder dan in de zomer, maar zijn 
ook paard afhankelijk. Zo zijn er merries die veel melk geven en 
anderen die letterlijk de melk enkel voor het veulen houden als de 
machine aangekoppeld wordt. 

Tijdens het melken worden de veulens apart gehouden en lopen 
de merries na wat oefening gewillig naar de melkplaats. Ondanks 
de melkmachine blijft het een intensieve arbeid aangezien de de 
merries één per één worden gemolken. 

 

Paardenmelkerij Trichelhof, meer dan melk 
Naast het melken en de verwerking ervan, hebben de paarden 
uiteraard hun dagelijkse verzorging nodig. Een goede voeding is 
hier zeer belangrijk, zowel voor de opgroeiende veulens, voor de 
lacterende merries als voor de presterende hengsten. Het 
voederen, stallen mesten, melken, verkoop van de producten, 
dekkingen, opvolging van de veearts, weideonderhoud en 
bijbehorende opleidingen/ trainingen zorgen voor goed gevulde 
dagen. 

Zo heeft het Trichelhof zich toegelegd op het fokken van 
sportpaarden. Dit is een belangrijk ethisch aspect aangezien vele 
veulens verkocht worden en de jonge paarden afgericht te koop worden aangeboden als rij/sportpaarden 
en niet in de vleesindustrie terecht komen. 

Naast de verwerking van de verse paardenmelk, zijn er ook vele afgeleide producten op de markt 
gekomen. Niet alleen zijn er de huidcrèmes, zeep en shampoos, maar ook als lekkernijen in de vorm van 
likeur, advocaat en ijs. Allemaal op basis van paardenmelk als waardevol natuurproduct, zeker het 
proberen waard. 
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Actueel: Welk winterruwvoeder kies je voor je paard? 

“Welk ruwvoeder past best bij mijn paard?” is een vraag die veel paardenliefhebber zich stellen. Terecht, 
want het ruwvoeder maakt het grootste deel uit van het rantsoen. Afhankelijk van de arbeid en de 
kwaliteit van het ruwvoeder zou dit minimum 2/3 van het totaal rantsoen moeten bedragen. Het overige 
deel wordt ingevuld door een kwalitatief krachtvoeder dat voldoende energie, eiwitten, mineralen en 
vitamines aanbrengt. 

In deze nieuwsbrief gaan we de twee belangrijkste winterruwvoeders, nl hooi en voordroog, vergelijken. 

We gaan van de veronderstelling uit dat we hooi en voordroog van hetzelfde perceel weiland aanmaken. 
Dit wil zeggen dat het van hetzelfde gras is gemaakt. Gras met dezelfde uren zonneschijn, met dezelfde 
neerslag, met dezelfde bemesting en botanische samenstelling. Waar zit dan het verschil? 

Gras wil ook nog na het maaien verder leven. Dit lukt zolang er vocht in de plant aanwezig is. Maar 
aangezien er geen contact meer is met de wortels gaat de plant reeds aanwezige suikers en eiwitten 
verbruiken. Het zijn deze suikers en eiwitten die voor een paard minder goed verteerbaar zijn. Dus 
zoveel te droger het gras is des te minder er van deze eiwitten en suikers aanwezig zijn. Sommige 
paarden krijgen hiervan dikke benen of kunnen ook allergisch reageren met bijvoorbeeld schuren als 
gevolg. 

Voordroog 

Door het gras te verpakken in plastiek voor het volledig droog is vindt er een spontane fermentatie 
(vergisting) plaats in de luchtdicht verpakte baal. Bacteriën gebruiken onder invloed van het vocht de 
aanwezige zuurstof en scheiden melkzuur af. Dit proces duurt zolang er zuurstof aanwezig is. Door het te 
verpakken krijgen we een zuurstofvrij milieu waardoor het vochtige gras niet gaat schimmelen. Van 
zodra je de baal openmaakt echter begint het “schimmelproces” opnieuw. Dit is niet steeds zichtbaar met 
het blote oog. Je kan dit soms herkennen aan de schimmelsporen op de droge voordroogstengels. 

Zorg dus dat een baal voordroog binnen de week is opgevoederd. Schimmels kunnen allerlei toxische 
stoffen vormen die nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid van je paard. 

Hieruit kan je besluiten dat des te droger de voordroog is, des te beter de samenstelling, maar des te 
hoger de kans op een slechte bewaring en hogere kans op schimmelvorming. 

Voordroog heeft een droge stof gehalte van +/- 65%. Dit is belangrijk bij een prijsvergelijking met hooi. 
Je koopt als het ware een deel water in een plastiek zak. 

Voordelen voordroog:  

� Kan buiten gestockeerd worden  
� Minder weersafhankelijk, kan reeds na een 3 dagen gewikkeld worden  
� Stofvrij  

Nadelen voordroog:  

� Hoog eiwit- en suiker gehalte  
� Moeilijkere verteerbaarheid van deze eiwitten en daardoor worden ze soms rank of zelfs mager.  
� Overconsumptie: dient gerantsoeneerd te worden  
� Schimmelvorming na het openen van een baal  
� Verliezen door slechte bewaring  
� Niet milieuvriendelijk (veel plastiek)  
� Botulisme: eventuele aanwezige kadavers gaan rotten en vormen zeer toxische stoffen  

Hooi 

Heeft een droge stof gehalte van meer dan 80 %. Hooi dat onvoldoende droog is gaat schimmelen en 
wordt muffig en stoffig. Hooi moet mooi groen zijn en mag tijdens het droogproces op het land niet 
teveel veregend zijn. De voederwaarde is afhankelijk van het weer. Best is om het gras te maaien in het 
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aarstadium omdat dan het eiwitgehalte laag is en het vezelgehalte hoog. Als het hooi droog geperst 
wordt en gestockeerd is moet je het nog minstens 4 weken laten rusten vooraleer te verstrekken. Het 
hooi moet volledig “verstorven” zijn anders gaat het gisten in de darmen. 

Voordelen hooi:  

� Samenstelling past bij een paard, weinig eiwitten en hoog vezelgehalte  
� “Safe” ruwvoeder: kan onbeperkt gevoederd worden  
� Door een goede structuurwaarde, zorgt dit voor voldoende darmprikkeling  
� Door het groter volume, worden de darmen langer en meer geprikkeld waardoor minder kans op 

kolieken  
� Brengt meer ontspanning door het langere kauwen/bezigheid  

Nadelen hooi:  

� Kwaliteit is sterk weersafhankelijk, slecht droogproces leidt tot stof- en schimmelvorming  
� Stockageruimte nodig, beste plaats is een goed verluchte zolder  

Conclusie 

Hooi is beter geschikt voor een paard dan voordroog, vooral vanwege de lagere eiwitwaardes en betere 
verteerbaarheid. Droge voordroog is minder nadelig dan natte en zure voordroog, welk eigenlijk voor 
koeien bedoeld is. De voordelen van voordroog zijn er eerder voor de mens dan voor het paard. 
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TE KOOP 
 

 
 

 
 

Voor meer inlichtingen: +32 475 68 54 29 
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