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Wat zit erin?
De voerfabrikant is verplicht bepaal
de informatie op de verpakking te 
zetten. Toch is dit niet altijd alles wat 
je zou willen weten. Verplichte zaken 
van de voersamenstelling die je op 
de verpakking vindt, zijn een reeks 
gehalten, een ingrediëntenlijst en 
toevoegingsmiddelen. De lijst met 
gebruikte ingrediënten staat op 
volgorde van hoeveelheid vermeld. 
Je weet welke grondstof het meest 
gebruikt is, maar niet exact hoeveel. 
Dit geeft wel een beeld van de 
waarde van het voer voor het paard. 
De meest gebruikte grondstoffen voor 
paardenvoer zijn granen, graan
bijproducten, oliehoudende zaden 
en bijproducten daarvan, producten 
van de suikerindustrie, groenvoeders, 
plantaardige vetten.
Bij meer gebruik van granen (haver, 
gerst, tarwe of mais) zal het voer een 
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Basis vs.    Sport
Het aanbod van paardenvoeders is enorm en het valt dan ook  
niet mee om de juiste keuze te maken. Voor het ene paard  
voldoet basisbrok, het andere heeft meer baat bij sportbrok.  
De naam impliceert een verschil, maar waar zit hem dat dan in?
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Voerfabrikanten maken voer 
door grondstoffen te selec
teren, een bepaalde dosering 

te formuleren en daarna alles te 
malen, eventueel te verhitten en te 
persen (brok) of te mengen (muesli). 
Elke fabrikant kiest zijn eigen 
samenstelling en gehalten van deze 
voersoorten. Dat kan ertoe leiden dat 
de basisbrok van het ene merk qua 
gehalten lijkt op sportbrok van een 
ander merk. Aan het voer zelf is niet 
heel veel af te lezen. De hardheid 
van de brok kun je voelen. En in 
muesli kun je een deel van de 
grondstoffen zien, mits je deze 
herkent. Een deel ervan is als brokje 
geperst of als fijne deeltjes toe
gevoegd, waardoor het moeilijk 
herkenbaar is. Verder kun je ruiken 
en beoordelen of het wel of niet 
stoffig is. Maar dan heb je het  
wel gehad. 

groter aandeel snel beschikbare 
energie in de vorm van zetmeel en 
suikers bevatten dan als het hoofd
bestanddeel een bijproduct is van 
de graanindustrie, zoals tarwegries. 
Tarwegries is net als tarwezemelen 
een deel van de schillen of het kaf 
van de tarwekorrel. Het zetmeel 
wordt eruit gehaald (voor humane 
consumptie; tarwebloem) en de 
restanten worden als grondstof voor 
diervoeders gebruikt. Tarwegries 
bevat minder zetmeel en suikers dan 
de hele graankorrel. Sojaschillen of 
sojahullen zijn een ander bijproduct. 
Dit is de ‘schil’ van de sojaboon en is 
vooral vezelrijk. Als de sojaboon 
gebruikt wordt voor (soja)olie
productie, blijft er een andere – eiwit
rijke – grondstof over; sojaschroot. 

Ruw as: mineralen
Verschillen door ander grondstof
gebruik in de voersoorten zie je terug 
in de gehalten van het voer die op 
de verpakking staan: ruw eiwit, ruw 
vet, ruwe celstof en ruw as.  
Deze gehalten zijn gebaseerd op een 
gestandaardiseerde analysemetho
de (weende analyse), waardoor 
voeders met elkaar te vergelijken zijn.  

Het ruw eiwitgehalte in aanvullend 
voer voor paarden (krachtvoer) is 
niet heel variabel en ligt rond  
de 10 procent. Uitzonderingen zijn 
voer soorten voor merries en veulens, 
die bevatten ongeveer 12,5 tot 15 
procent ruw eiwit.  
Het ruw vetgehalte is normaal vrij 
laag (24 procent), bij toevoeging van 
extra plantaardige olie in het voer 
stijgt dit gehalte (68 procent). Omdat 
een hoog vetgehalte (>8 procent) het 
lastiger maakt een mooie harde brok 
te persen, zie je deze hogere waar
den vaker in muesli. Vet is energierijk 
en dus meer een ingrediënt voor 
sportpaardenvoer dan voor een 
basisvoer. Het ruwe celstofgehalte is 
hoger bij gebruik van vezelrijke 
ingrediënten zoals sojahullen, 
luzerne, bijproducten van granen. 
Omdat vezels niet erg energierijk zijn, 
bevatten sportbrokken een lager 
ruwe celstofgehalte dan basis
brokken. Ten slotte het gehalte ruw 
as, dit is letterlijk wat er overblijft na 
verbranding van een voermonster, 
oftewel de mineralen. Is het ruwe 
as gehalte erg hoog (> 10 procent), 
dan zal het voer mineralen rijk zijn. 
Dat zie je terug in de gehalten van 

BASISBROK
Ingrediënten (fictief): tarwegries, 
sojaschillen, gerst, luzernemeel, 
tarwezemelen, melasse, premix.

Ruw eiwit
 10%

Ruw vet
 2,5%

Ruwe celstof
  15%

Ruwe as
 8%

SPORTBROK
Ingrediënten (fictief): gerst, haver, 
mais, tarwe, tarwegries, sojaschroot, 
lijnzaadolie, melasse, premix

Ruw eiwit
 11%

Ruw vet
   4,5%

Ruwe celstof
 10%

Ruwe as
 8%
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de afzonderlijke mineralen in het 
voer, zoals calcium, fosfor, natrium  
en magnesium. 

Kilo’s krachtvoer?
Op de zak staat verder welke 
vitaminen, spoorelementen en soms 
antioxidanten zijn gebruikt. Hierin is 
een grote variatie zichtbaar, die niet 
altijd afhankelijk is van het soort 
brok. Meestal zijn de gehalten in 
basisbrok wat lager dan in sportbrok. 
Sportpaarden hebben meer behoef
te aan bepaalde voedingsstoffen, 
denk aan selenium en vitamine E.  
Of het paard met het voer voldoende 
essentiële voedingsstoffen krijgt, is 
uiteindelijk afhanke
lijk van het aantal 
kilo’s krachtvoer per 
dag, de hoeveelheid 
ruwvoer en de 
gehalten in het 
ruwvoer. Omdat  
de behoefte van  
het paard bepaald wordt door zijn 
gewicht en mate van arbeid  
(of groei, dracht of lactatie) is het 
moeilijk een algemeen advies te 
geven voor deze gehalten per kilo 
brok voor alle paarden. Uitgaande 
van gemiddelde gehalten en een 
niet al te bijzondere hoge behoefte 
van het paard, is twee tot drie kilo 
krachtvoer per dag voldoende  
(voor pony’s één tot anderhalf) om 
alle noodzakelijk voedingsstoffen  
te geven. Als de waarde van het 
ruwvoer bekend is, kan minder 
krachtvoer volstaan. De variatie in 
voederwaarde (energie, suiker en 
eiwit) en spoorelementen (koper, zink, 
selenium) in ruwvoer is erg groot. 
Laat bij twijfel het rantsoen beoor
delen door een voedingsdeskundige. 

Risico temperament
Ben je op zoek naar een basisvoer, 
bekijk dan op de verpakking de 
ingrediënten en gehalten.  
Voer waarin het aandeel granen 
beperkt is (niet als eerste in de grond
stoffenlijst) en dat een hoger ruwe 
celstofgehalte heeft (>1215 procent), 
geeft het paard toch extra energie en 
voedingsstoffen, zonder veel risico op 
te veel temperament door granen. 

Heeft het paard aan ruwvoer 
voldoende om goed in conditie te 
blijven, dan is krachtvoer wellicht 
overbodig. Met een aanvullend 
mineralen en vitaminensupplement 
kan het rantsoen ook compleet 
worden gemaakt.
Voor een sportpaard is de zoektocht 
soms wat ingewikkelder. Het paard 
heeft meer energie nodig, maar voor 
sommige paarden kan opname van 
veel granenrijk voer problemen 
geven. Extra temperament is soms 
positief voor het werk, maar kan ook 
nadelig werken. En verterings
problemen zoals koliek, slechte 
mestkwaliteit, maar ook maag

zweren en spierbevangenheid 
kunnen het gevolg zijn van opname 
van te veel zetmeel. Daarbij heeft 
ook weer niet elk sportpaard veel 
zetmeel en suikers nodig om tot een 
goede prestatie te komen. 

Flinke inspanning
Niet elk paard dat een uurtje per 
dag beweegt is een sportpaard. 
Paarden zijn van nature bewegings
dieren, ze lopen in de natuur een 
groot deel van de dag.  
Het bewegings en spierstelsel heeft 
zich in al die jaren aangepast op 
veel en langdurig bewegen. Net als 
dat het verteringsstelsel is aangepast 
op een voeropnamegedrag van een 
continue stroom kleine beetjes 
vezelrijk voer. Vandaar dat paarden 
met ruwvoer vaak voldoende 
energie kunnen opnemen, ook als  
ze dagelijks gereden worden.  
De intensiteit van de prestatie in  
een gemiddelde training is voor  
de meeste paarden veel minder 
zwaar dan de ruiter denkt, ook al is 
het voor hem of haar wel een flinke 
inspanning geweest.
Heeft een paard een intensief 
trainings en wedstrijdprogramma, 
met veel reizen en stress, dan zal 

extra voer nodig zijn om de conditie 
te bewaren. Het krachtvoer kan veel 
zetmeel en suikers bevatten als 
energiebron, maar eventueel ook 
extra vetten. Om een sportbrok te 
kiezen kijk je naar de grondstoffenlijst 
(daar mogen granen voorop staan) 
en naar de gehalten aan vet, zetmeel 
en suikers. Uiteraard zijn er grenzen 
aan de hoeveelheid hiervan die het 
voer kan bevatten. De zetmeel
vertering van het paard is beperkt. 
Het gehalte aan zetmeel en suikers in 
paardenvoer varieert van 1520 
procent tot bijna 50 procent. Sport
brok met meer dan 4045 procent 
zetmeel en suikers, is bestemd voor 

paarden die heel veel 
snelle energie nodig 
hebben, zoals race
paarden. Het vet
gehalte in voer is  
niet beperkt door de 
verteerbaarheid, maar 
vooral door de 

smakelijkheid. De maximale grens 
van het vetgehalte in sportpaarden
voer ligt ongeveer op 1215 procent. 
Sportpaarden in de meeste discipli
nes hebben voldoende aan een voer 
met circa 3035 procent zetmeel en 
suiker en 68 procent ruw vet.  
Ondanks dat er weinig variatie is te 
zien in het ruw eiwit tussen basis en 
sportbrok, kan de kwaliteit – en 
daarmee de voorziening van 
essentiële aminozuren (voor spier
opbouw) – wel verschillend zijn. 
Aminozuren staan meestal niet apart 
vermeld op de verpakking, behalve 
als ze afzonderlijk zijn toegevoegd. 
De ingrediëntenlijst biedt wel een 
handvat. Bij gebruik van sojaschroot 
of hele sojabonen neemt de kwaliteit 
van het totale eiwit in het voer toe. 
Soja is rijk aan essentiële amino
zuren.
Verlies in dit hele verhaal over 
krachvoer het ruwvoer niet uit  
het oog. Voor elk paard, dus ook  
voor elk sportpaard, is dit de basis  
en het belangrijkste deel van het 
totale rantsoen. Bij gebruik van 
goede kwaliteit kan de hoeveelheid 
krachtvoer beperkt blijven, wat  
de risico’s op gezondheidsklachten 
beperkt. 

Niet elk paard dat een 
uurtje per dag beweegt  
is een sportpaard


