
Beste ruiter

Net zoals velen, ben jij ook gebeten door de ‘paardenmicrobe’. Je geniet al enige tijd van het wekelijkse ritje 
met de paarden en pony’s van de manege, maar na al die jaren begint het ook bij jou te kriebelen om een eigen 
paard of pony aan te schaffen. Vooraleer je van start gaat met je zoektocht naar je eigen paard, zijn er toch enkele 
belangrijke vragen die je jezelf dient te stellen. Een paard is een dier dat veel verzorging vraagt, grote kosten met 
zich meebrengt en zeer lang kan leven. 

Om een antwoord te bieden op al jouw vragen, organiseert PaardenPunt Vlaanderen in samenwerking met haar 
Equilabel bedrijven en Cavalor verschillende infoavonden verspreid over gans Vlaanderen! 

De kick-off van deze ‘roadtrip’ zal plaatsvinden op dinsdagavond 28 mei 2019 in het Meerdaalhof te Oud-Heverlee. 

PROGRAMMA

• 19u00: Ontvangst

• 19u15: HorseID – PaardenPunt Vlaanderen

• 19u30: Verzorging – Dierenarts, Filip De 

Keersmaecker, De Morette

• 20u00: Voeding – Equine Nutritionist, Fien 

Demeyere, Cavalor

• 20u30: Optionele workshop ‘Hoe weet ik of mijn 

paard in goede conditie is?’ Meting aan de hand 

van een ‘Body Condition Score’* door Cavalor

DETAILS

• Datum: dinsdag 28 mei 2019
• Startuur: 19u00
• Locatie: Manege Meerdaalhof, Meerdaalweg 2 – 

3050 Oud-Heverlee

INSCHRIJVING

De infoavond is gratis, maar inschrijven is wel verplicht omdat er een beperkte capaciteit is! Gelieve dus tijdig te 
verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn, zo kunnen wij inschrijvingen van op de wachtlijst informeren dat zij 
toch aanwezig kunnen zijn. 

Indien er voldoende interesse is in de workshop ‘Hoe weet ik of mijn paard in goede conditie is’, dan zal Cavalor 
deze organiseren. Gelieve bij de inschrijving dus te vermelden of je hier interesse in hebt. 

Inschrijven kan via volgende link:  https://forms.gle/dPXjoEBJSLXa4ytX6

*De BCS (body condition scoring) is een methode waarmee de lichaamsconditie van het paard kan worden ingeschat. Bij het 
samenstellen van een rantsoen dient rekening te worden gehouden met het gewicht, de leeftijd en het ras.

Infoavond ‘Beginnende paardenhouder’


