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Vanaf mijn tiende breng ik al mijn tijd door tussen de paarden, daar waar je 
‘echt zijn’ kunt ervaren. Of een paard nu op Grand Prix-niveau presteert of 
zijn vriendschap aanbiedt aan kinderen op de manege, voor mij zijn ze 

allemaal even waardevol. We hebben tegenover al onze paarden een zorgplicht, 
zowel qua huisvesting en paard mogen zijn als qua veterinaire zorg en voeding. 
Tijdens mijn opleiding tot dierenarts merkte ik dat er nauwelijks aandacht voor 
voeding was. Bij mijn afstudeeronderzoek over de wetenschappelijke onderbou-
wing van geneesmiddelen en het dopingreglement viel op dat we als dierenarts 
leerden om pas in te grijpen als het probleem al ontstaan was. 
Gaandeweg kwam ik erachter dat er op het gebied van voeding nog veel te verbeteren 
viel. Ik dook erin en sinds elf jaar doe ik dat onder de naam Equilin. Ik wilde producten ont-
wikkelen waaraan geen enkele concessie hoefden te worden gedaan. En met resultaat! Want elf jaar geleden zag ik 
al dat we, vanwege het veranderde gebruik van onze paarden en de toegenomen kennis, de voeding ook anders 
moesten gaan benaderen. Inmiddels is het ook wetenschappelijk onderbouwd dat paarden veel méér vezels nodig 
hebben om hun lichaam gezond te houden. De standaard van 1 kilo hooi per 100 kilo lichaamsgewicht dat voor-
heen als waarheid in de voedingsboekjes stond geschreven is nu, tien jaar later, offi cieel achterhaald. Internationaal 
is de norm aangepast naar minimaal 2 kilo ruwvoer per 100 kilo lichaamsgewicht, omdat er dan minder maagzwe-
ren, koliek en gedragsafwijkingen worden gezien.
Goed nieuws voor paarden, echter is daar ook beleid voor nodig. Het is nodig om ruwvoer aan te vullen met an-
dere producten dan traditioneel krachtvoer. Paarden te dik laten worden is ook een welzijnsaandoening, met risi-
co’s op allerlei vervelende chronische ziekten. Ik noem dat aangepaste management ‘Het Nieuwe Voeren’. Ge-
schikt ruwvoer, aangevuld met hoogwaardige voedingsstoffen. Als paarden alle noodzakelijke voedingsstoffen én 
voldoende vezels binnenkrijgen, voelen ze zich tevreden en kunnen ze hun eigen lichaam beter gezond houden. 
Dat is een grote verbetering voor het paardenwelzijn! Sportpaard of zorgpaard, het basisprincipe is hetzelfde. Top-
sportpaarden kunnen hun werk goed doen met maximaal 2,5 kilo krachtvoer naast geschikt ruwvoer en een hoog-
waardige aanvulling. Zorgpaarden zijn juist niet gebaat bij veel energie in hun rantsoen. Ook bij hen geeft Equilin 
zeer goede resultaten, zodat ook deze paarden hun werk met plezier lang kunnen volhouden.” 

In de rubriek Paard & Passie geven bekende mensen uit de paardenwereld de pen aan 

elkaar door. Daarbij stellen ze elkaar de vraag: hoe maak jij de paardenwereld een 

beetje mooier? Marielle Wiegmans, oprichter en voorzitter van ParaPaard, gaf de pen 

door aan Annette van Weezel Errens, die vertelt over haar paardenvoedingsconcept.

DE PEN GAAT NAAR...

“Ik geef de pen door aan Kirsten Oosterhoff. Naast goede huisvesting (inclusief vrij bewegen 
met soortgenoten), voeding en zorg, heeft een zadel veel invloed op paardenwelzijn. Als aan 
de voorwaarden voor paardenwelzijn wordt voldaan, denk ik dat de meeste paarden graag 
met ons willen samenwerken. Op gebied van passende zadels is Kirsten erg deskundig, 
met een brede blik op welzijn en realistische en kwalitatieve oplossingen voor iedereen.”

Goed voer verbetert welzijn
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