Module 2a
Basis voeding
(5 lessen)
U bent wat U eet’, of beter gezegd ‘minus Uw excrementen’
Wijzelf en de dieren waar wij verantwoordelijk voor zijn, zijn ver verwijderd van het
concept ‘natuurlijke’ voeding. Het is heel makkelijk om paarden in de natuur te observeren
en dan te zeggen: ‘zo moet het’. Echter, dit is niet praktisch. Wel willen we zoveel mogelijk
‘natuur’ aan de paarden aanbieden. Dus het is wel degelijk belangrijk om te kijken wat
paarden in de natuur eten en wanneer. We nemen goed ruwvoer als basis, het liefst op
grond van analyses, die we zelf interpreteren. Hierop zoeken we een juiste aanvulling met
granenmengsels, kruiden, en supplementen. Bodem, weide, vegetatie, seizoen, conditiescore,
ras, arbeid zijn variabelen, die meegenomen moeten worden in een advies over de juiste
voeding. We besteden veel aandacht aan ‘de easy keeper’, die niet ‘makkelijk’ is als het op de
juiste voeding aankomt. Voeding in relatie tot gezondheid, dat is de kern van onze lesstof. In
dit licht bezien we ook de gangbare voeders als silage, luzerne, brok en leren we labels te
lezen.
Veel gegevens komen van het werk van Kathryn Watts ( bodem – en gewasdeskundige), die ontevreden
was over de op runderbasis gestoelde kennis over paarden. Zij had zelf pony’s die zwaar chronisch
bevangen waren en de gangbare veterinaire wereld kon hun niet helpen……Ook worden elementen
van de cursussen van Dr. Kellon gebruikt. Dr. Kellon wordt gezien als een toonaangevend deskundige
aangaande evenwichtige paardenvoeding.
Onderwerpen:
• natuurlijke voedselkeuze van Koniks en andere in het wild levende paarden
• grassen, kruiden, heesters en bomen identificeren
• ruwvoeders en analyses
• voeding met ruwvoer en weidegang als basis
• mineralen en spoorelementen en gezondheid
• suikerfractie’s, stikstof fracties en gezondheid
• mineralen en spoorelementen balanceren
• behandelingsmethoden niet gebalanceerd ruwvoer
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Ruwvoermonsters en hun analyses
Einddoelen:
• Zelfstandig voeradviezen kunnen uitbrengen in wisselende situatie’s
• Ruwvoer op inhoudstoffen beoordelen

• Rantsoenen berekenen op basis van ruwvoer
• Krachtvoeder labels lezen en interpreteren
• Onbalans, overmaat en tekorten snel herkennen en suggesties voor correctie adviseren
Inhoud lessen:
1. Anatomie vertering organen
Histologie
Fysiologie
2. Eetgedrag wilde paard
Inhoudstoffen
3. Ruw voer en analyse
Gras
4. Krachtvoeders
Conditie scoren
5. Voeding endurance en sportpaard
Rantsoenberekening
Zelf supplementen mengen
Kosten : 130 euro
Werkwijze:
• Wekelijks wordt een PowerPoint met instructie gegeven, plus het bijbehorende stuk tekst
op een exclusief toegankelijke website.
• Aan het eind van de tekst is er een vragenlijst. Bij de introductie van het volgende les
worden de antwoorden hierop gegeven.
• De stof wordt zo praktisch mogelijk aangeboden, waarbij ook opdrachten gegeven zullen
worden voor wie een (verzorg) paard heeft, om zelf te kunnen uitvoeren.

