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De kwestie van het juiste voer

…en de manier waarop je
het geeft
Je paard loopt lekker in de zomerse wei. Voor jou het
moment om zijn stal eens grondig te inspecteren, schoon
te maken of misschien wel opnieuw in te richten.
Ga je toch aan het werk? Kijk dan eens of de voer- en
drinkbak van je paard wel veilig zijn, goed schoon te
houden zijn en of je paard zich niet in onmogelijke
bochten hoeft te wringen om bij een pluk hooi te komen.
Een hooiruif ziet er misschien leuk uit, maar
kun je beter als decoratie aan je woning
hangen met wat bloemen erin. Je paard krijgt
namelijk nek- en rugklachten en problemen
met zijn luchtwegen van deze nostalgische
manier van voeren. De hooiruif is dus niet
meer van deze tijd, maar wat dan wel?
Je kunt ervoor kiezen om het ruwvoer op de
grond te geven. Dit is de meest natuurlijke
manier, maar sommige paarden zijn smeerkezen en wandelen door hun eten of poepen
en plassen er zelfs op. Pure verspilling en dat
is ook jammer. Een mogelijke oplossing is een
ruwvoertrog die je in de hoek van je stal kwijt
kunt. Het is risico dat je paard erin poept is
veel kleiner en zijn eten blijft netjes bij elkaar.
Trog of gleuf?
Omdat zo’n trog nogal wat ruimte inneemt,
is het wel belangrijk om ervoor te zorgen dat
je paard voldoende ruimte overhoud om eens
lekker te rollen of languit te gaan liggen.
Een ruime stal is dan haast wel een ‘must’.
Een andere optie is het aanbrengen van een
verticale ‘voergleuf’ voor de stal langs.
Net als in een koeienstal kan je paard tot aan
zijn schouders naar buiten reiken om net
buiten zijn stal het ruwvoer van de grond te
knabbelen. Sommige paarden moeten aan
dit systeem wel wennen en zijn bang dat
hun voer wordt afgepakt wanneer er iemand
aan komt lopen. Zorg er daarom voor dat je
paard zich niet te ver hoeft uit te strekken en
dat het hooi of de voordroog dicht tegen zijn
stalwand aan ligt. Staat in de stal naast je
paard inmiddels een pony voor de kinderen?
Check dan eens of de voer- en drinkbak niet
te hoog hangen. De pony zou zich kunnen
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Kies voor een voerbak waarbij er
geen etensrestjes in de hoeken
kunnen achterblijven.

verslikken. Wanneer je paard op stal staat,
is eten zijn belangrijkste tijdsbesteding. Het
is vervelend als hij zich daarvoor in allerlei
onmogelijke bochten moet wringen, al lijkt je
paard of pony er op het eerste zicht geen last
van te hebben.
Houd het schoon
Een ander punt dat vaak vergeten wordt is de
hygiëne van de voerbak. Kies liefst voor een
exemplaar waarbij er geen etensrestjes in de
hoeken kunnen achterblijven. Dit vuil hoopt
zich op en wordt een broedplaats voor bacteriën en schimmels. Pas er ook voor op dat
er geen scherpe randjes aan je voerbak zitten. Welke bak dan het beste is? Het ligt een
beetje aan je paard. Is het een sloper? Dan is
een plastic voerbak misschien niet zo’n goed
idee. Want eenmaal stuk, zijn plastic randen
vaak scherp. Schuurt je paard zich graag aan

zijn voerbak? Dan loop je kans dat hij aan een
metalenbak zijn manen eerder stuk wrijft…
Over deze en nog veel meer andere dingen is
het goed om soms eens na te denken, want
vaak zijn de bewoners van de stal niet meer
dezelfde als diegenen voor wie de stal jaren
geleden is gebouwd!

Wil jij de voeding van jouw paard ook
beter afstemmen op het werk dat hij doet,
waarbij rekening wordt gehouden met
ras, weidegang en andere belangrijke
factoren? Stuur dan een mailtje naar:
info@capmagazine.eu
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