
Help, ik wil een paard!
Frank Gasthuys – Voorzitter PaardenPunt Vlaanderen



Wie zijn we?



Fusie

Vlaamse 
Confederatie 
van het Paard

PaardenPunt
Vlaanderen

Vlaams 
Paardenloket
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• Koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector

• Erkende overlegpartner van de Vlaamse overheid

• 3 overlegorganen:
– Fokkerij,

– Sport en recreatie,

– Beroepen en opleidingen.
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Wat doen we?



• Ondersteuning bij uitwerking & aanpassing regelgeving

• Problemen en opportuniteiten van de sector aanpakken

• Identificatie van paardachtigen in Vlaanderen

• Eerstelijnadviezen

• Contracten op maat

• Uitgebreide infowebsite

• Infosessies, dialoogdagen, …
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Infosessie

Help, ik wil een paard!
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Programma

• Aankoop – Verkoop (Jan De Boitselier)

• Identificatie en registratie (Carine Luys)

• Verzekeringen (KBC)

• Verenigingen (VLP, LRV, Stamboeken)

• Huisvesting (Paho)

• Voeding (Cavalor)

• Verzorging (Filip De keersmaecker)

• Vragenronde

• Bedanking - Loting
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Bedankt aan onze partners
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Kopen en verkopen van 
paarden
Jan De Boitselier | Manager Beleid en Advies PaardenPunt Vlaanderen



Eigendom – Eigenaar –
Bezitter

Wat? Wie? 



Wat is eigendom?

Burgerrechtelijk begrip

“Het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben 
en daarover te beschikken”
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Wie is eigenaar van een paard?

• Natrekking: Eigenaar van de moeder – fokker

• Door:
– Overeenkomst

– Aankoopdocument

– Schenking 

– Erfenis 

– Inbreng in vennootschap 

– Huwelijkscontract

• Deugdelijk bezit te goeder trouw geldt als titel
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Wie is eigenaar van een paard?

Hoe zeker zijn?

– Bewijsstukken:
– Aankoopfactuur

– Betalingsbewijs

– Stamboekdocument, paspoort, registratie in 
gegevensbank: niet determinerend – indicatie, geen bewijs

– …

– Bij betwistingen:
– Regeling in der minne

– Eén alternatief: de rechtbank
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Opgelet!

• Sinterklaas bestaat niet!
– (Hij komt enkel op 6 december langs).

• Casus:
– Paard staat bij ruiter
– Ruiter heeft origineel paspoort
– FEI-registratie op naam van ruiter
– Er is geen schriftelijke overeenkomst
– Er wordt niet gefactureerd voor het rijden
– De eigenaar heeft geen bewijs dat hij betaalt voor hoefsmid, dierenarts, …
– Afrekening volgt: bij verkoop van het paard, …

Dit paard wordt in beslag genomen bij de ruiter wegens schulden van die ruiter.

De beslagrechter verwerpt de revindicatie van de eigenaar, niettegenstaande verklaring van 
ruiter dat het paard niet van hem is …

• Maak steeds een contract – laat prestaties factureren!

24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 15



Bezitter vs. eigenaar van een gestolen of verloren 
paard

• Terugvorderingsrecht (+ schadevergoeding) voor de eigenaar:
– van bezitter te goeder trouw: 3 jaar na verlies of diefstal

– Verhaalsrecht van bezitter

– Recht op betaling betaalde prijs indien aankoop op markt, openbare verkoop of van koopman

– van dief: onbeperkt

– bij dubbelzinnig bezit: onbeperkt: bv. 
– aankoop van niet geregistreerd paard 

– paard zonder paspoort

• Verkoop van andermans paard
– Nietig: enkel koper kan nietigheid inroepen

– Schadevergoeding voor koper enkel wanneer koper te goeder trouw

24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 16



Bewijsregels

• Burgerlijk 
– + 375 euro schriftelijk (niet bij 

overeenkomst met handelaar)

– Handgift: deugdelijk bezit te goeder 
trouw

• Handelaars
– Vrij: ook getuigen en vermoedens, maar 

schriftelijk bewijs gaat voor

– Koopmansboeken

– Aanvaarde facturen 
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De houder in de verplichte identificatie en 
registratie

EU-Verordening 2015/262

Art. 2.c) „houder”: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van paardachtigen of belast is met het houden 
van paardachtigen, al dan niet tegen een financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, 
ook tijdens het vervoer, op markten of tijdens wedstrijden, races of culturele evenementen.

Koninklijk besluit 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de 
paardachtigen in een centrale gegevensbank:

- Paspoort: origineel - kopie

- Microchip 

- Registratie in centrale gegevensbank
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Kopen en verkopen

Enkele tips



Hoe verkopen/aankopen

• Via persoonlijk contact

• Veiling
– veilingvoorwaarden

• Internet

• Handelaar

• Tussenpersonen
– commissionair

Specifieke rechtsregels van toepassing
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Vooraleer te kopen

• Testen

• Controleer juiste identiteit, paspoort en 

registratie

• Proefperiode 
– Overeenkomst

– Duidelijk omschrijven

• Aankoopkeuring dierenarts
– Overeenkomst tussen dierenarts en klant

– Belang voor koper en verkoper

– Klinisch/radiologisch

– Quid buitenlandse X-rays
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Schriftelijke overeenkomst: Algemene info

• Datum

• Plaats

• Partijen

• Beroepsmatige verkoper of niet

• Particuliere koper of niet

• Omschrijving paard: recreatie-sport-fokkerij, …

• Prijs

• Levering

• Transport

• Risico

• Verzekering

• Proeftijd

• Minpunten

• Veterinair onderzoek

• Evenveel exemplaren als partijen

• Opschortende – ontbindende voorwaarden

• Handtekening
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Schriftelijke overeenkomst: Specifieke Clausules

• Belang veterinaire keuring

• Vermelden dat: 

“De koper heeft de gelegenheid het paard voorafgaandelijk veterinair te laten 
onderzoeken. Het paard wordt verkocht aan de overeengekomen prijs, dewelke 
correspondeert aan de waarde van het paard in de staat waarin het zich bevindt bij 
levering, zoals desgevallend beschreven in het bijgevoegd verslag van het veterinair 
onderzoek uitgevoerd voorafgaandelijk aan de verkoop.”

• = Toverformule?

• Paard als “consumptiegoed”

• Meldingsplicht - onderzoeksplicht
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Problemen na verkoop

Tips en valkuilen



Gebreken

• OC(D) 

• Klinische kreupelheid

• Hoefkatrolontsteking

• Cornage

• Spat

• Kissing Spines

• Zomereczeem

• Stalondeugden
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Wat bij problemen? Algemeen

• Zichtbare gebreken: gedekt bij levering

• Verborgen gebreken
– Specifieke wet landbouwhuisdieren: zeer beperkt: enkel voor infectieuze anemie of malleus

• Nietigverklaring wegens bedrog of dwaling
– Bedrog: verkoper gebruikt “listige kunstgrepen” om de verkoop te realiseren (leugens maar ook verzwijgen van belangrijke 

info) en koper zou niet gekocht hebben zonder die kunstgrepen
– Dwaling: wanneer de koper zich vergist in een essentieel element van het aan te kopen paard (bv. valse origine)

• Conforme leveringsplicht
– De verkoper moet leveren wat er verkocht werd, bv.

– dekhengst moet vruchtbaar zijn

– rijpaard moet gereden kunnen worden

– Waren kenmerken doorslaggevend bij aankoop?
– bv. maakt zomereczeem, weven, gedragsproblemen, … een paard ongeschikt als rijpaard?

– Belang van antedateren van problemen: aantonen gebrek aanwezig bij levering
– Belang bestemming van paard te omschrijven in de overeenkomst
– Opgelet met verkoop van paard “zonder gebreken”
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Wat bij problemen? Consumentenkoop

• Consumentenbescherming bij professioneel verkoper en particulier koper
– Europese richtlijn – Belgisch recht

– Belang: 6 maand – 2 jaar, herleidbaar tot 1 jaar voor tweedehands

• Termijnen:
– Tot 6 maand na levering: vermoeden dat gebrek er was op ogenblik van levering

– Weerlegbaar: Verkoper kan tegenbewijs leveren 

– Melden gebrek volstaat

– Tot 2 jaar na levering kan de verkoper aangesproken worden voor gebreken
– kan contractueel herleid worden tot1 jaar voor tweedehands

– vordering moet binnen die termijn ingesteld worden voor rechtbank
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Bewijsregels

• Burgerlijk 
– + 375 euro schriftelijk (niet bij 

overeenkomst met handelaar)

– Handgift: deugdelijk bezit te goeder 
trouw

• Handelaars
– Vrij: ook getuigen en vermoedens, maar 

schriftelijk bewijs gaat voor

– Koopmansboeken

– Aanvaarde facturen 
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Bewijs

• Mail

• Aangetekend schrijven

• Binnen korte termijn - antedateren

• Belang van aankoopkeuring

• Resultaten

• Pas op: soms SMS

• Getuigenverklaringen
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Procedure

• Altijd: Snel reageren!
– Belang van antedateren van gebreken

• Verborgen gebreken landbouwhuisdieren: malleus en infectieuze anemie
– Specifieke procedure – termijnen

• Consumentenkoop
– Vermoeden 6 maand: melden van gebrek aan verkoper

– Termijn van 2 jaar (of 1 jaar indien contractueel herleid voor tweedehands)
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Beter een slecht akkoord dan een goed proces!

• Kostprijs: dagvaarding – advocaat – expertise

• Kan lang duren

• Aanstelling deskundige is duur

• Risico: verliezer betaalt rechtsplegingsvergoeding – bijkomende kosten

• Resultaat: af te wachten en intussen …

• Soms is een minnelijke regeling niet mogelijk

• Als het dan toch moet: Een goede raad, een goede advocaat!
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Besluit

• Een goed contract kan veel problemen voorkomen

• Voor advies:
PaardenPunt Vlaanderen
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Vragen?

Hal 5

info@paarden.vlaanderen

016/ 899 410

mailto:info@paarden.vlaanderen


Carine Luys | Directeur PaardenPunt Vlaanderen 

Identificatie en registratie 



Waarom moeten paardachtigen geïdentificeerd 
worden? 

Wettelijk verplicht sinds 2008 voor ieder paard dat op het Belgisch grondgebied 
verblijft. 

• Paard = voedselproducerend dier

• Identificatie en registratie = belangrijk voor voedselveiligheid 
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Correcte identificatie

• Microchip

• EU-conform paspoort

• Registratie in de centrale databank
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Paard kopen?

• Mogelijkheid om paard op te zoeken zonder account op HorseID.

• 2 manieren
– Rechtstreeks op HorseID : www.horseId.be

– Via BCP : www.cbc-bcp.be
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Rechtstreeks
via

www.cbc-bcp.be
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– Niet aanwezig
«uw opzoeking heeft geen 
resultaat gegeven»

– Wel aanwezig
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Hoe een paard identificeren & registreren

• Online procedure  HorseID
– Snel

– Goedkoper tarief

• Papieren procedure
– Tijdrovend

– Duurder tarief
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Account aanmaken

• Nodig om mutaties (wijzigingen) uit te voeren

• Identificatie aan te vragen

• Lijst raadplegen van paarden waarvan u houder bent

• …
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Eerste maal: aanmaken account
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46

Best @adres invullen
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Link 24u geldig
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@adres



Ik heb al 
een account
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@adres

OOOOOOO

24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 50



5124 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 52



53

Mijn paardachtigen: welke paarden heb ik?

Frank Gasthuys

FG Horses

HB Show Horses
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Mijn paardachtigen: welke paarden heb ik 
+ details?

Frank Gasthuys

FG Horses

HB Show Horses

24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



5724 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



5824 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



5924 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



6024 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’



24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 61



24 feb. 2018 Infosessie: ‘Help, ik wil een paard!’ 62

Chipnummer of UELN
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Mutatie gaat door na goedkeuring BCP

64

MUTATIES 

Uitsluiting voedselketen @ 

Verandering bedrijfsplaats (90 dagen!!!) @

Verandering houder @

Sterfte @

Export @
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ID BCP essentieel voor mutaties/communicatie BCP / PPV

EEN PAARD REGISTREREN
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Email houder ID attest Email dierenarts identificeerder
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C. Handleiding houderPapieren identificatie



Instructievideo’s HorseID

Op onze website vind je enkele handige instructievideo’s die de werking van 
HorseID stap voor stap uitleggen.

Meer info: http://paarden.vlaanderen/nl/Mijn-paard-identificeren/Werkwijze-
HorseID
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Vragen?

Hal 5

www.paarden.vlaanderen

016/ 899 410



mailto:Karine.Decadt@verz.kbc.be


Voorbeelden uit de praktijk

Twee paarden breken uit en veroorzaken chaos op de snelweg richting 
Brussel

Mijn paard valt andere mensen aan in de wei

Paard is agressief en valt aan

https://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=119&t=1697989
https://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=119&t=1249797


Wat is burgerrechtelijke aansprakelijkheid? 
algemeen principe in onze samenleving

 ELKE DAAD VAN DE MENS WAARDOOR AAN EEN ANDER SCHADE 
WORDT VEROORZAAKT, VERPLICHT DIEGENE DOOR WIENS 
SCHULD DE SCHADE IS ONTSTAAN, DEZE TE VERGOEDEN (artikel 
1382 tot 1386 bis)

 “Potje breken = potje betalen”

SCHADE

FOUT = een daad

Of een 

nalatigheid (iets 

niet doen)

OORZAKELIJK 

VERBAND



Vermoeden van aansprakelijkheid bij 
dieren

Artikel 1385 BW vereist enkel dat de bewaker op het ogenblik van het 
ongeval “ het meesterschap “ heeft over het dier d.i. de niet-
ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht over het dier, 
zonder tussenkomst van de eigenaar, en met het recht tot gebruik 
gelijk aan dat van de eigenaar.

Artikel 1385 BW steunt op een wettelijk vermoeden van fout in de 
bewaking van het dier.

VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ DIEREN
Lichtere bewijslast voor de schadelijder



Vermoeden van aansprakelijkheid bij dieren

1) De eigenaar van een dier

of

2) De persoon die zich ervan bedient

=  juridische bewaker

Is aansprakelijk

Voor de schade die door het dier veroorzaakt is

 Als hij het paard/dier onder zijn bewaking heeft

 Als het paard/dier verdwaald of ontsnapt is



Vermoeden van aansprakelijkheid bij dieren

Juridische bewaker is dus :

 Ofwel de eigenaar

 Ofwel diegene die zich van het dier 
bedient 

 Nooit beiden samen indien verschillende personen

 Bij twijfel spreekt de schadelijder beiden aan

 Waarbij beiden de bewaking zullen proberen in de schoenen 
van de ander te schuiven.

 Aansprakelijkheid ofwel 100% bij de éne persoon ofwel 100% 
bij de andere



Vermoeden van aansprakelijkheid bij dieren

Wie kan juridische bewaker zijn?

 Persoon die louter onderdak en voeding verschaft aan het paard

 De veehandelaar bv uitbraak uit laadkooi

 De veearts, de hoefsmid, de slachter 

 Wie een verdwaald dier opneemt en verzorgt net als zijn eigen dier

Feitenrechters : 

 Meestal geen vermoeden van aansprakelijkheid 

 Wél de klassieke aansprakelijkheidsprincipes van art. 1382



Vermoeden van aansprakelijkheid bij dieren

 Verweermiddelen :

 Het vermoeden van aansprakelijkheid van 
art. 1385 B.W. is zelf onweerlegbaar.

 De juridische bewaker kan zich enkel bevrijden 

 Bewijs van overmacht

 Bewijs van gebrek aan oorzakelijk verband

 De fout van het slachtoffer zelf

 De foutieve tussenkomst van een derde 

 Bewijs van overdracht van de bewaking aan een derde



Verzekering BA Paarden

 Welke waarborgen zijn voorzien?

 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) en verdediging

 Rechtsbijstand (RB) of terugvordering

 Lichamelijke ongevallen (LO)



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

 Wie is verzekerd?

 de verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen

 iedere andere persoon in zijn hoedanigheid van bewaker of toegelaten
gebruiker van een paard dat U toebehoort en dit indien deze persoon geen
beroep kan doen op een andere verzekering

 Wat met de waarborg in de gezinspolis?



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

 Wat is verzekerd ?

 Deze verzekering dekt Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade 
door toedoen van een dier of een daarmee bespannen rijtuig



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Belangrijkste uitsluitingen:

Schade veroorzaakt 

1) Door opzet

2) In staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand

3) Schade die verzekerd moet worden in een verplichte verzekering

4) Schade te wijten aan een kennelijk slecht onderhouden omheining

 Schade aan goederen (=dieren) die U onder Uw bewaking heeft, of die aan U 
werden toevertrouwd



Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

 Verzekerde bedragen in overeenstemming met het KB 1984:

 Per schadegeval vergoeden we tot maximum van
12 394 676,24 EUR de schade aan personen (zonder vrijstelling) = 
lichamelijke schade

 En tot maximum 619 733,81 EUR de schade voor zaken met een franchise 
gelijk aan deze van toepassing in de gezinspolis = stoffelijke schade



Rechtsbijstand

 Wie is verzekerd?

 De verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen, in de 
hoedanigheid van eigenaar, houder of toegelaten gebruiker van een al dan 
niet ingespannen paard 



Rechtsbijstand

 Wat is o.a. verzekerd ? 

 De terugvordering van de schade die door derden aan een verzekerde berokkend wordt

 De vergoeding van Uw schade bij insolventie van de aansprakelijke

 De strafrechtelijke verdediging van de verzekerden, de kosten van technische expertises, …

 Verzekerde bedragen?

 Terugvordering of strafrechtelijke verdediging tot max. 24 789.35 EUR per schadegeval

 Insolventie : 12 394.68 EUR



Lichamelijke ongevallen

 Wie is verzekerd ?

 De personen vermeld in de bijzondere voorwaarden

 Wat is verzekerd ?

 Als de verzekerde een ongeval heeft bij het berijden, geleiden, op- of afstijgen 
van paarden of pony’s

 Als passagier of menner van een rijtuig waarmee paarden of pony’s 
bespannen zijn, en bij op- of afstijgen van dit rijtuig

 Bij het verzorgen van paarden of pony’s voor zover deze dieren het ongeval, 
rechtstreeks veroorzaakt hebben.



Lichamelijke ongevallen

 Wat is verzekerd ? 

 Een vergoeding in geval van overlijden

 Een vergoeding in geval van blijvende 
arbeidsongeschiktheid 

 Een vergoeding in geval van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid (vrijstelling 30 dagen)

 Medische kosten (vrijstelling van 24.79 EUR)



Lichamelijke ongevallen

 Belangrijkste uitsluitingen

 Verergeringen vooraf bestaande toestand

 Ongevallen overkomen in het beroepsleven of overkomen naar 
aanleiding van een winstgevende sportbeoefening

 Dronkenschap, drugs…opzet

 Ongevallen die voortvloeien uit het deelnemen aan wedstrijden of 
aan activiteiten van een rijclub, tenzij de bijzondere voorwaarden 
daarvoor uitdrukkelijk dekking geven

Deze zijn normaliter verzekerd in de polissen die door de 
organiserende ruitersvereniging afgesloten worden



Welke waarborg bieden we in de gezinspolis?

 Beperkte dekking

 In principe zijn rijpaarden uitgesloten!

 Sommige maatschappijen bekijken bepaalde dieren NIET als 
rijpaard en is uw BA wel verzekerd.
- bvb pony’s en andere kleine paarden die volgroeid een 
schofthoogte hebben van minder dan x,xx meter 

 Anderen verzekeren enkel uw BA als eigenaar terwijl het dier onder 
uw bewaking staat, dus verzekeren niet de juridische bewaker



 Bepaalde maatschappijen vragen dat de de geleider minimaal x jaar 
oud zijn bij verplaatsing op de openbare weg of anders vergezeld  van 
een volwassene

 In een gezinspolis is enkel de BA verzekerd van de gezinsleden!
Dus NIET meer van uw zoon/dochter die bv. inmiddels gehuwd is en 
niet meer onder uw dak woont…..maar een ritje wil maken met een 
van uw rijpaarden….

 Besluit : 

- Lees de polisvoorwaarden van uw gezinspolis na en check of dit 
past met uw specifieke situatie. 
- Twijfel? Doe beroep op een je verzekeringsagent en vraag een 
advies op maat!







Vlaamse Liga Paardensport vzw

Flanders Horse Expo 



Wat is VLP?



• Vlaamse Liga Paardensport VZW

• Sportfederatie

• Erkend & gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

• Vlaamse koepel van KBRSF (Koninklijke Belgische 
Ruitersportfederatie)

• 2017:
• Ruim 39.000 leden 

• 81% recreatieve leden

• 19% competitieve leden

• 623 aangesloten VLP-clubs

VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW



Wat heeft VLP te 

bieden?



• Lidmaatschap met verzekeringen

• Wedstrijden binnen de 10 disciplines

• Topsport

• Stages

• Clubondersteuning met oa. 
brevettenwerking

• Opleidingen

• Sportkampen

• …

VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW



Elke aangesloten sportbeoefenaar: basis C-verzekering (LO&BA)

LIDMAATSCHAP EN VERZEKERING

C-verzekering Clubverzekering 17 euro

I-verzekering Individuele 
verzekering

+ 15 euro

L-verzekering Lesgever-
verzekering

+ 80 euro

P-verzekering Passagiers-
verzekering

+ 100 euro

R-verzekering Repatriërings-
verzekering

+ 25 euro



DISCIPLINES



• Dressuur

• Endurance

• Eventing

• Horseball

• Jumping

• Mennen

• Para-Equestrian

• Reining

• TREC

• Voltige

VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VZW

Disciplines (10)



• Topsportbegeleiding

voor de Olympische 

disciplines 

(jumping, dressuur 

en eventing)

• VLP-Talentenplan

TOPSPORT



BREVETTENWERKING

• VLP biedt structuur aan de clubs door dit opleidingsstramien aan te bieden: 

• Klassieke ruiterbrevetten: 

– Bekwaamheidsattest (vanaf het jaar waarin de ruiter 7 jaar wordt)

– A-brevet (vanaf het jaar waarin de ruiter 11 jaar wordt)

– B-brevet (vanaf het jaar waarin de ruiter 12 jaar wordt

 VLP heeft ook nog een aanbod voor menbrevetten en brevetten western 
rijden



OPLEIDING

• De sportkaderopleiding van de Vlaamse Trainersschool (Sport 
Vlaanderen) in samenwerking met VLP bieden je de mogelijkheid om al 
je troeven als lesgever te ontwikkelen.

• Trainersopleidingen: 

– Aspirant-Initiator

– Initiator

– Instructeur B

– Trainer B

– Trainer A



VLP-SPORTKAMPEN

• VLP-sportkampen op 8 verschillende locaties in Vlaanderen

• Voordelen van VLP-sportkampen: 
– Gediplomeerde lesgevers, minstens 4 maaltijden per dag, erkende accommodaties, 

familiale sfeer, sport- en nevenactiviteiten, minstens 4u per dag paard gerelateerde 
sportactiviteiten…

• 8 erkende locaties

– Berg op Zoom (Stoeterij Deloof) Torhout

– Gaverranch Harelbeke

– Groenhove Torhout

– Lille Stables Lille

– Meerdaalhof Oud-Heverlee

– Stal de Vlierbeek Sint-Niklaas

– Ruiterschool Rodeberg Westouter

– De Cavalerie Heist-op-den-Berg



Paardrijden is zoveel 

meer…



PAARDRIJDEN IS ZOVEEL MEER… 



CONTACT?

Vlaamse Liga Paardensport vzw
Jozef Hebbelynckstraat 2

9820 Merelbeke

www.vlp.be
info@vlp.be

Like ons ook op Facebook!



TEKST 2



LRV
da’s paardig sporten!

Landelijke Rijverenigingen VZW



Welkom!

• Landelijke Rijverenigingen VZW 
bestaat van 1937

• Boerenjeugd – ontspanning op zondag

Landelijke Rijverenigingen VZW



• 1972: Eerste ponyclubs
• 2005 Fusie met VVR 

(Vlaamse Vereniging voor Recreatie)

Landelijke Rijverenigingen VZW



Paardensport in groepsverband

• 9.000 ruiters

• 412 ponyclubs en rijverenigingen 
(rijverenigingen, ponyclubs en recreatieve 
verenigingen)

Landelijke Rijverenigingen VZW



Typisch voor LRV zijn: 

• Pony- en ruitertornooien

• SBB Competitie voor jonge paarden en pony’s 

• een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers

Landelijke Rijverenigingen VZW



• promotie van democratisch paard- en 
ponyrijden

• trainingen in de verenigingen

• vorming en jurycursussen

Landelijke Rijverenigingen VZW



412 verenigingen 
9.000 leden

• 8 nationale kampioenschappen

• 8 disciplines

• 32 recreatieve verenigingen

• 131 ponyclubs

• 249 rijverenigingen

• 2 000 wedstrijdpony’s

• 6 500 wedstrijdpaarden

• 90 zomertornooien op 20 weken

• Meer dan 10 000 bezoekers op Nationaal Ruitertornooi

Landelijke Rijverenigingen VZW



Landelijke Rijverenigingen VZW

Geboren
tussen

01.01 en 
31.12

werkingsjaar
2018

werkingsjaar
2019

werkingsjaar
2020

werkingsjaar
2021

werkingsjaar
2022

werkingsjaar
2023

werkingsjaar
2024

werkingsjaar
2025 werkingsjaar 2026

2020 6j - wandelruiter

2019 6j - wandelruiter 7j - wedstrijdruiter dr

2018 6j - wandelruiter
7j -
wedstrijdruiter dr 8j - wedstrijdruiter spr

2017 6j - wandelruiter
7j - wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j

2016 6j - wandelruiter

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j - wedstrijdruiter 
spr 9j 10j

2015 6j - wandelruiter

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j

2014 6j - wandelruiter

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j 12j

2013 6j - wandelruiter

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j 12j 13j

2012 6j - wandelruiter

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j 12j 13j 14j

2011

7j -
wedstrijdruiter 
dr

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j

2010

8j -
wedstrijdruiter 
spr 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j 16j - laatste werkingsjaar

2009 9j 10j 11j 12j 13j 14j 15j
16j - laatste 
werkingsjaar

2008 10j 11j 12j 13j 14j 15j
16j - laatste 
werkingsjaar



Landelijke Rijverenigingen VZW



Landelijke Rijverenigingen VZW



Disciplines

• Groepsdressuur

• Individuele dressuur

• Jumping

• Eventing

• Paardrijden voor personen met handicap (G-sport)

• Ponyspelen

• Aangespannen (mennen en tuigpaarden)

• Ruitertoerisme (het vroegere VVR)

• Voltige

Landelijke Rijverenigingen VZW



LRV op Flanders Horse Expo

• Al vanaf het eerste moment is LRV altijd 
betrokken geweest bij Flanders Horse Expo en 
dat zal ook tijdens de elfde editie niet anders 
zijn. 

• Je vindt ons terug aan hal 5!

• Flanders Horse Expo betekent voor LRV dus 
ook verschillende lezingen en demo's in onze 
eigen LRV-seminarieruimte.

Landelijke Rijverenigingen VZW



• Landelijke Rijverenigingen vzw
• Waversebaan 99
• B - 3050 Oud-Heverlee
• T : +32 (0)16 47 99 60
• F : +32 (0)16 47 99 85
• E: info@lrv.be 
• www.lrv.be

Landelijke Rijverenigingen VZW

http://www.lrv.be/


Stamboek-

verenigingen
PaardenPunt Vlaanderen – Help, ik wil 

een paard!

Flanders Horse Expo - Gent

24 februari 2018



Paardenfokkerij in Vlaanderen: 

prestaties op topniveau en fijne recreatiepaarden

Stamboekpaarden 

gevarieerd genenpotentieel 

Fokkers 

kiezen geschikte genencombinatie   

Verenigingen 

organiseren  genetische 
verbetering



Paardenfokkerij in de EU en Vlaanderen: 
regelgeving - toezicht - ondersteuning

Eén regelgeving voor 
de Europese Unie

Toezicht , 
ondersteuning door de 

Gewesten 
Departement 

Landbouw en Visserij



Paardenfokkerij in Vlaanderen:  erkende 
stamboekverenigingen paard

23 stamboekverenigingen 

33 rassen paarden en ezels

• https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-
ezels-bijen-honden/paarden-
ezels/erkende-stamboeken

https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-bijen-honden/paarden-ezels/erkende-stamboeken


Paardenfokkerij in Wallonië en Brussel: erkende 
stamboekverenigingen paard

14 stamboekverenigingen 

15 rassen paarden en ezels

• https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21843/Liste_associations_agre
ees_Wallonie.pdf/0bb43842-3172-49f8-8b87-64ca0d3d4d10

• http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/fokkerij-verenigingen

https://agriculture.wallonie.be/documents/20182/21843/Liste_associations_agreees_Wallonie.pdf/0bb43842-3172-49f8-8b87-64ca0d3d4d10
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/fokkerij-verenigingen


Paardenfokkerij in de Europese Unie: 
erkende stamboekverenigingen paard

Opgelet!

Encodering in centrale gegevensbank van België én andere lidstaat 
nodig.

https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en



Stamboekpaard: data meerwaarde

* Afstamming : 

registratie 

DNA-controle



Stamboekpaard: data  meerwaarde

* Erfelijke eigenschappen 

* Wedstrijd resultaten en fokwaarde 
schatting



Paspoort stamboekpaard: waarop letten?  

* Instantie van uitgifte: erkende stamboekvereniging, 
stempel, handtekening, … 

* Alle pagina’s in juiste volgorde en goed vastgehecht?

* Certificaat van oorsprong (sectie V)?





Vragen? 
An De Praeter

An.depraeter@lv.vlaanderen.be

09 276 28 42  - 0496 596 267

mailto:An.depraeter@lv.vlaanderen.be


HELP, IK WIL EEN PAARD!
FLANDERS HORSE EXPO 2018



HUISVESTING



SCHUILHOKKEN

Zadeldak Lessenaarsdak

• Tot 40m² vrij van vergunning
zie : http://paarden.vlaanderen/

• Ondergrond, beton of klinkers of 
vlakke weide.

• Afmeting 6m x 3m = 3 paarden



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
Tussenwanden

Type H/H/T

• Voorkomt 
voedernijd

Type H/T

• Sociaal contact blijft behouden

Type H/H

• Veel wisselen van paarden



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
Voorwanden met schuifdeuren

Schuifdeur

• Groot gebruiksgemak



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
Voorwanden met draaideuren

Draaideur

• Voldoende ruimte in de voedergang?



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
draaibare voor- en tussenwanden

Uitschuifbare 
tussenwand

Volledig 
opendraaibaar

• Machinaal mesten

Volledig draaibaar 
en wegschuifbaar



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
Zadelkamer, Wasplaats en Opslagruimte

Zadelkamer Wasplaats



BESTAANDE LOODS INRICHTEN
Stalluik & Stalraam

Stalluik

• Volledig dicht

Stalraam
• Veiligheidsglas met beschermend 

traliewerk.

• Opendraaibare of
draai/kiep



NIEUWBOUW PAARDENSTAL

• Goed inrichtingsplan opmaken

Opletten voor :

 Breedte voedergang

 Geen gepolierde betonvloer

 Voldoende verlichting

 Waterleiding in gesloten circuit

 Geïsoleerd dak

 Voldoende verluchting 
(evt. spaceboarding)

• Begeleiding door gespecialiseerde 
architect.



NIEUWBOUW PAARDENSTAL



BUITENSTAL

Zadeldak Lessenaarsdak

• Gebouwd zoals een schuilhok, maar ruimte onder luifel wordt dichtgemaakt.

• Zeer veel mogelijkheden qua inrichting.

• Budgetvriendelijk en meestal vrij van stedenbouwkundige vergunning.



BUITENSTAL

Barn Barn

• Typisch aan Barn is dat deze in 2 gedeeld wordt door de voedergang.

Binnenzijde



GROEPSHUISVESTING

• Opfok van veulen, jonge 
paarden, merries of 
draagmoeders.

• Meerdere paarden in 1 box,
voederen mogelijk met 
ruwvoer of korrels via 
voedergang.



MESTVAALT

• Check : 
milieureglementering

• De vloerplaat moet 
vloeistofdicht zijn en 
voorzien van een niet 
overdekte sapopvang met 
citerne.



ONDERHOUD

Rubberen H-klinkers



Extra’s en aanverwanten bij bouwen

Poort en lichtinval Strozolder
Overdekte 

stapmolen



FLANDERS HORSE EXPO 2018

PAHO BVBA

LOKOUTER 49

9880 AALTER

WWW.PAHO.BE



RUIMTELIJKE ORDENING
Jan De Boitselier

Manager beleid en adviezen PaardenPunt Vlaanderen



Stal voor niet-professionele houder 
van weidedieren in landbouwzone

• Nieuwe mogelijkheid om een omgevingsvergunning te 
bekomen



Voorwaarden

• 1e binnen een straal van vijftig meter van een 
hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële 
woning of bedrijfswoning;

• 2e maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter;

• 3e maximale vloeroppervlakte van 120 vierkante meter 
per hectare graasland, met een absoluut maximum van 
200 vierkante meter.



Procedure

• Omgevingsvergunning aanvragen bij gemeente

• Niet-bindend advies van departement landbouw en 
visserij blijft verplicht

• Landschappelijke inkadering is belangrijk criterium

154



Niet in

1° ruimtelijk kwetsbaar gebied;

2° gebieden aangewezen op de plannen van aanleg of 
ruimtelijke uitvoeringsplannen als:

a) bouwvrij agrarisch gebied;

b) agrarisch gebied met overdruk natuurverweving.

155



Verval van rechtswege

• Als vijf opeenvolgende jaren geen weidedieren worden 
gehouden op het perceel of de percelen waarop de 
vergunning betrekking heeft.

• Na het verval van de vergunning, vermeld moet de stal 
binnen zes maanden worden afgebroken.

156



Professionele paardenhouderij in 
landbouwzone
• Verplicht maar niet-bindend advies van departement 

landbouw en visserij: enkel gunstig voor volwaardige 
fokkerijen

• Inrichtingsbesluit: landbouwzone voor: 
- landbouw in ruime zin

- para-agrarische bedrijven

157



Voor al uw vragen:
PaardenPunt Vlaanderen
http://paarden.vlaanderen/nl/themas/bouwen-mest-en-
milieu

Jan De Boitselier - 0473/88 68 34

http://paarden.vlaanderen/nl/themas/bouwen-mest-en-milieu




Ik heb een paard gekocht, wat nu?
/





Paard in de natuur

• Steppedier

• Verplaatsingen: 15km/ dag

• Grazen: tot 16 uur / dag



• Van de natuur naar de stal

 3 maaltijden per dag

 Hard werken

 Stress 

 Wedstrijden en transport

• Bij het samenstellen van een rantsoen mag zijn natuur niet vergeten worden

• Ruwvoer

• Weidegang

Paarden vandaag



1. Wat moet er in het menu zitten?



De voedingsdriehoek

Opvallende behoefte aan vezel
• Hoge behoefte aan ruwvoer:
1 % -1,5 % van het lichaamsgewicht 



Volume doet kauwen

Volume hooi > volume krachtvoer
• Meer en langer kauwen => meer speeksel

• Hoe meer kauwen, hoe meer vreugd

• Weinig kauwen

• Verveling / frustratie

1 kg krachtvoer = 1 liter speeksel

1 kg hooi = 3 liter speeksel



1.1. Ruwvoeder

• Gras

• Hooi

• Voordroog

• Graskuil

• Luzerne 

• Stro



Voordroog versus Hooi

Voordroog

• Meer vocht /kg

• Minder voedingstoffen / kg

• Meer kilogram voederen

• Hoge densiteit

Hooi

• Minder vocht /kg

• Meer voedingstoffen / kg

• Minder kilogram voederen

• Volumineus product



Krachtvoer verrijkt met vezel

1. Extra kauwen
2. Meer vezel voor de dikke darm



1.2. Wat zoeken we in krachtvoeder?

• Brandstoffen

• Vezel & vezel

• Suiker & zetmeel

• Bouwstoffen

• Eiwit

• Vitamines en mineralen

• Specifieke ondersteuning



Brandstoffen

Energiebronnen

Vet & vezelSuiker & zetmeel

Explosieve energie Langzaam vrijkomende energie

Snelle energie

Jumping, race,…
Langdurige energie

eventing, dressuur,…



Eiwit als bouwstof in het lichaam

• Opbouw weefsels

• Spierweefsel

• Wondheling

• Groei ( jonge paarden)

• Kwaliteit boven kwantiteit

• Aminozuur samenstelling

• Soja, melk, …



Vitamines en mineralen

• Wanneer vitamine - mineraalsupplementen gebruiken? 
• Bij kleine hoeveelheden krachtvoer

• Hooi bevat niet alle nodige vitamines en mineralen

• Enkelvoudige ingrediënten
• Balans is belangrijk

• Enkelvoudige mineralen toevoegen kan deze balans verstoren

• Kwaliteit bepaalt efficiëntie
• Absorptie

• Stabiliteit



2. Wat hoort niet thuis op het menu?

• Afgemaaid gras

• Gaat gisten – koliek

• Maaltijdresten

• Paarden eten geen vlees, spaghetti,…

• Voer voor andere diersoorten

• Kippeneten kan zeer gevaarlijk zijn

• Zacht brood

• Brood mag enkel wanneer het hard is en niet beschimmeld



3. Regelmaat of variatie?



3.1. Verandering van spijs doet eten

• Dat geldt niet voor paarden

Stabiliteit is van groot belang

• Opgepaste met voerovergangen

 10 tot 14 dagen om over te schakelen

• Vermijd plotse weidegang

 Hoefbevangenheid

 Koliek



3.2. Wanneer moet ik voederen?

• Kleine maag
• Volume: +/- 18 liter

• Constante maagzuurproductie
• Maag mag nooit leeg zijn

• Zoveel mogelijk voederbeurten / dag
• Vele kleine porties verdeeld over de dag



4. Algemene gezondheid 



4.1. Koliek

= Verzamelnaam voor alle pijn in de buik bij paarden



Symptomen

• Rusteloos gedrag, afwisselend staan en liggen

• Rollen

• Krabben over de grond met voorste benen

• Bijten of naar flanken kijken

• ‘Flemen’ (bovenlip optrekken)

• Zweten

• ….



Koliek voorkomen

• Voeder voldoende ruwvoer

• Vezel heel belangrijk voor darmgezondheid

• Verteringsstelsel blijft gevuld

• Krachtvoer gepast doseren

• Opgepast met suiker en zetmeel

• Indien nodig aangepast krachtvoeder

• Maat & regelmaat

• Voldoende voederbeurten verspreid over de dag

• Sla nooit een voederbeurt over



4.2. Is mijn paard te dik of te mager?

1. Wegen aan de hand van formule
• www.mycavalor.com

2.   Body condition score
• Houd de vetdepots van je paard in de gaten



BCS 1/9 BCS 5/9

BCS 9/9



4.3. Het gebit

Ongezond gebit
• Wondjes in de mond
• Bemoeilijkt kauwen

• Proppen bij eten
• Onverteerde vezels in mest

Goede tandzorg
–Tandarts

• 1 x per jaar
–Voldoende ruwvoer

• Hoe meer kauwen hoe beter

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gb25DE2fvXzJUM&tbnid=ChI9oBg4T21h5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.2x2.nl/praat-mee/onderwerp/117460/suikerklontjes&ei=5vqFUpi9EISc0QWonIH4Ag&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNF0Y7P1wnNXs81yorTm89_91HXVwg&ust=1384598512858728
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gb25DE2fvXzJUM&tbnid=ChI9oBg4T21h5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.2x2.nl/praat-mee/onderwerp/117460/suikerklontjes&ei=5vqFUpi9EISc0QWonIH4Ag&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNF0Y7P1wnNXs81yorTm89_91HXVwg&ust=1384598512858728


4.4. Voederallergieën

Pony Eerste test Second Sampling

1 0 0

2 1 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 1

8 1 1

9 0 1

10 1 1

11 0 0

12 1 0

13 1 1

14 0 1

15 0 1

16 1 0

17 0 0

7/17 Ponies dubbel negatief
3/17 Ponies dubbel positief
3/17 Pos 1ste test, neg 2de test
4/17 Neg 1ste test, pos 2nd sampling



4.5. Suiker & zetmeel in supplementen

• 4 kg Cavalor Endurix

• 8 kg hay

• 45 grams Cavalor Calm

• 250 grams Cavalor Sweeties (veel!)



CALM
AND CALL 

THE CAVALOR

CONSUMER LINE

KEEP
Wij luisteren

+32 9 220 25 25

Vragen

klachten

Opmerkingen 

Direct contact met onze experten

'



VRAGEN??



Paard gekocht! Wat nu?!

VERTROUW OP EQFix!

• Beheer je paard altijd en overal

• Zoek en vind dierenartsen, 

osteopaten, trainers,... en maak 

meteen een afspraak

• Rijd met een gerust en veilig gevoel, 

dankzij onze emergency call

• Deel je hobby met je vrienden

• Haal meer plezier uit je sport!

Bezoek ons in Hal 1 op stand 1641

voorjaar 2018



Dank u!



Vétérinaire verzorging 
Paard

Algemene Tips :    Vaccinatie – Ontworming – Voeding –
Voedingssupplementen      

Dr. Filip De keersmaecker
Vakdierenarts Paard

ERC De Morette   Asse



Inhoud :

• Vaccinatieschema : recreatie  /  wedstrijdpaarden

• Ontworming : . schema ontwormen : wanneer / product

• mislukkingen

• Tandverzorging / Hoefverzorging / EHBO :    cfr vroeger

• Voeding  

• Verzorging oudere paarden

• Voedingssupplementen : luxe of noodzaak?



Bedrijfssituatie



Vaccineren :   Welke ziekten ?

- Griep – Tetanus  (Influenza) :         Verplicht

- Rhinopneumonie : Aangeraden 

- Niet :         West-Nile, Droes - …



Vaccinatieschema  :

• Jaarlijks  Griep / Tetanus

• om de 6 maand  Rhinopneumonie

• Wedstrijdpaarden :  moeten om de 6 maand  Griep/Tetanus !!

• MAAR :  BASISvaccinatie is verplicht !!         “ 3 “ !!!

• Dag 1  - Na  1 maand   - na  6 maand 

• NIET : 7 dagen voor wedstrijd



INFLUENZA – FEI regelgeving 

•Basisvaccin ( + Rappel 21d- 92d )
•Rappel na 6 md + 21d max 
•Jaarlijks (max 6md + 21d)

• Niet vacc 7d voor wedstrijd



ONTWORMEN 

-

- Soorten
- Resistentie ??
- Waarom falen wij ??
- Schema in de praktijk



Belangrijkste soorten

1. Nematoden =>   Rondwormen
- bloedwormen (cyathostominae) (<5j)

- ronde spoelworm (parascaris) (1-2j)
- veulenworm  (strong.westeri )       (<6md)

2. Cestoden =>   Lintwormen

3.   Insecten =>   Horzels

Parascaris equorumParascaris equorum



•We ontwormen meer; toch meer problemen ?

•We veranderen regelmatig van product, ok ?

•Mestonderzoek  /  bloedonderzoek  ?

•Weide behandelen ?



• Onder dosering
• Verkeerde inschatting gewicht

• Probleem bij toediening

• Verkeerde molecule voor dat seizoen

• Paarden terug in een sterk besmette weide / Resistentie 

Redenen voor het falen van een ontworming:



Pyrantel Horseminth

Benzimidazole Panacur

Ivermectine
ML 1e generatie

Furexel

Eraquell

Eqvalan =

Maximec

Noromectin

Moxidectine
ML 2e generatie

Equest

Equest Pramox

Ontwormingsproducten :

?

> 4 md



Vb.:   

Ontwormingsschema

- om de 3 maanden ;  4 keer / jaar

- Weide (Mei) :          Moxidectine (Equest)

- Zomer (Aug):          Horseminth /  Panacur ..

- Herfst (November) :     Equest Pramox

- Winter (Febr) :  Panacur, Horseminth, 

Eraquel .



Tandverzorging  : 

• Prof. Dr. Lieven Vlaminck

• Jaarlijks

• Eten  /  Bereiden

• Vóór  zadelmak (wolfstandjes)

• Begin wedstrijdseizoen



Hoefverzorging
• Presentatie Didier Rondelez (2013)

• No Foot - No Horse - No winners

• Standafwijkingen veulens

• Standafwijkingen oudere

• Bekappen of beslaan



EHBO : Drs. Maarten Oosterlinck (RUG)



Verzorging van het oudere Paard



• Perfect geschikt voor competitie

• Meer verzorging nodig

• Meer Vétérinaire zorgen

• Bloedonderzoek

• Voedingssupplementen

Charlotte Dujardin displaying iin ndividual Olympic 
gold medal won on Valegro at 2016 Games Rio de 
Janeiro. © 2016 Ken Braddick/dressage-news.com

Unee Bb : 3e FEI Amst. world Cup 17j



Voeding   - Conditie 

• Cfr vorige spreker 

• Correlatie  :    BS (-2 - +2)        AC :   ../6
• Voederen met het oog vd meester 

• Sterk afhankelijk van prestatie-niveau

• Tips : - geef nooit meer kg KV dan RV
- geef meerdere malen / dag  (2-3)

- geen grote hoeveelheden KV één tot drie uur voor inspanning

- bij alleen RV , best supplement bijvoederen

- geleidelijke overgang weideland /  stal



Afwijkende Mestballen :

- Kunnen gepaard gaan met Koliek

- Normale ronde mestballen 
- Soms teveel vezels 
- Soms “mestplassers” 

- Gebit / maagzweren / wormen …
- Verkeerde verhouding : RV / KV
- Darmflora 



Voeder : 

• Ruwvoeder :

• Samengestelde of Krachtvoeders

• Enkelvoudige voedermiddelen

• supplementen



Ruwvoeders : 

• Essentieel !!!  :   darmflora

• Behoefte : 1 kg ds / 100kg paard = 1,2kg/100kg

• Gras  /  Stro  /   Hooi    (>2cm)

• Gras - Hooi :.  kwaliteitsverschil (mals – hard  =  blad - stengel)
• Eiwitrik /   suikerrijk  (bemesten)

• Verkeerd beeld : niet bemesten = hoger suiker!! (lager eiwit)

• Hooi van niet bemeste weiden : veel suiker (30’ warm water = daling)

• Kijken - voelen  - ruiken

• Toxische planten  (St Jacobskruiskruid)

• Analyse

• Voordroog :  zeker zo goed

• Competitie tot nationaal niveau op enkel voordroog (+voedingssupplementen)



Krachtvoeders : 

• Brok, muesli, granen, zemelen, bietepulp

• Nooit een compleet voeder

• Enkel nodig :     1)  niet op gewicht blijft 

2)  verhoogde behoefte voor prestatie

• Brok en Muesli : aangereikt mineralen en vit   

kauwtijd verschilt  - toevoegen van vezels (>2cm)

• Granen : haver  = energie

• Olie :  levert 2 à 3 x meer energie dan granen  

250 ml olie = 1kg KV



• Recreatiepaard

• Oudere paard

• Wedstrijdpaard 

• In principe : niet nodig, MAAR …   bedrijfssituatie !!





• Verbetering van kraakbeen thv gewrichten

• Ondersteunen leverfunctie

• Verbetering hoefkwaliteit

• Stimuleren van spieropbouw

• Verbeteren darmflora

• Verminderen verzuring spieren bij inspanningen

• Vitaminen :  E - B-vitaminen,  stress

• Pijnbestrijding 



Voordelen : 

• Meestal Doping- Negatief (Let wel op)

• Geen echte medicatie : plantenextracten, mineralen, vitaminen, …

• Natuurlijke ingrediënten (meestal)

• Langdurig gebruik mogelijk

• Bewezen werking : JA  (sommige)



Nadelen  :  Kaf en Koren ??

• Eigen ondervinding : laboanalyse  (spieropbouw :  0,4 %  ipv 5 %)

• Vb : spieropbouw

• Geen controle op kwaliteit  (FAVV: enkel etiket)

• Natuurlijke   /   synthetische ingrediënten

• Vb.:  Vita E   :    Voeder, poeder, liquide, bewaarbaarheid …
• Analyse na 3 maand ??



Voorbeelden  :  

1) Gewrichten :

• Merrie : 4-jarigen Gèsves, int. Springstal
• Mank Li en Re

• Opgezette kogels en hefgewrichten x 4

• Geen infiltraties  - zelfde niveau werk aangehouden

• Niet meer mank na 3 w 

• Wetenschappelijk onderzoek 

• Oudere paarden

• Welk product ??  100-en glucosamines ??



Voorbeelden  :  

2) LEVER - ondersteuning :

• Stal met 150 dravers – 55 effectief in koers

• Sinds 2 maanden geen prestaties

• 22 paarden vertoonden leverafwijkingen in bloed

• Behandeling gedurende 5 dagen met product X

• Na 4 weken : alle leverwaarden normaal en opnieuw verschillende 
koersen gewonnen



Voorbeelden  :  

3) Ondersteuning tijdens competitie :

• Fitheid : na bvb langdurig transport, hoge temp. ..

• Verzuring spieren : Tying Up ..

• Pijn : beginnende arthrose, oudere paarden,  …

• Stress : kalmerend ..

• Oxidatieve stress : bv Vit E

• …  vraag raad aan uw dierenarts 





Info gegevens Dr Filip De keersmaecker

• Met vragen over voedingssupplementen kan je terecht:
• www.goldmedics.com

• info@goldmedics.com

• filip.dekeersmaecker1@telenet.be

-info over resultaten bloeduitslagen: mailen naar

• info@goldmedics.com

• filip.dekeersmaecker1@telenet.be

http://www.goldmedics.com/
mailto:info@goldmedics.com
mailto:filip.dekeersmaecker1@telenet.be
mailto:info@goldmedics.com
mailto:filip.dekeersmaecker1@telenet.be

