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Niets beters 
voor je paard 

dan puur natuur
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Robert 
  van den Berg

ALSJEBLIEFT, 
EEN BRON 

VAN KRACHT!

Er is niets beter voor je paard dan puur 

natuur. Dat geloven we bij Voermeesters. 

Daarom bewerken wij natuurlijke grond-

stoffen zó, dat je paard precies krijgt wat 

hij nodig heeft. Een proces dat voor ons, 

als echte voermeesters, geen geheimen 

kent. We zijn er elke dag mee bezig. Elk 

product van Voermeesters is gemaakt 

volgens de drie basisprincipes van Zuiver 

Voer. Zo wordt elk voeder van Voermees-

ters een bron van kracht. Dat gunnen we 

elk paard.

In deze brochure lees je meer over 

Voermeesters en onze producten. Meer 

weten? Bel of mail gerust naar onze 

klantenservice. We beantwoorden graag 

al je vragen.
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Bewezen kwaliteit

Om puur natuur te transformeren in goed 

voer is een speciaal proces nodig. Dat is 

precies waar wij ons als coöperatie op 

concentreren. We malen, persen, zeven en 

mixen; we weten precies hoe we de juiste 

eigenschappen bewaren én toevoegen. 

Een proces waar we jarenlange erva-

ring en veel kennis voor in huis hebben. 

Maximale kracht van het paard laten we 

samensmelten met de ambitie van de 

paardenhouder. Maar zelfs daar nemen 

we geen genoegen mee. We onderwer-

pen ons proces en onze producten aan 

onafhankelijk onderzoek en zijn pas te-

vreden als de kwaliteit die Voermeesters 

kenmerkt, bewezen kwaliteit is. 

MEESTERS IN 
NATUURLIJK VOER

Natuurlijke grondstoffen bevatten een 

rijkdom aan kracht en energie voor 

jouw paard. Als ware meesters in het 

maken van kwalitatief hoogwaardige 

voeders zien we het als onze missie om 

met die grondstoffen het beste in elk 

paard naar boven te halen. Die kracht, 

die bron van energie willen we in elke 

stal brengen met ons voer. 
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V O E R M E E S T E R S 

S L U I T  G E N E T I S C H E 

R I S I C O ’ S  U I T

Omdat we bij Voermeesters geloven 

dat er niets beter is voor je paard dan 

puur natuur, verwerken we uitsluitend 

niet-gemodificeerde grondstoffen in 

onze voeders. Want wat is op lange 

termijn de invloed van modificatie 

op de gezondheid, het klimaat en 

het milieu? Bovendien zijn er prima 

alter natieven beschikbaar en dat 

voor dezelfde prijs. Om dit te kunnen 

borgen is Voermeesters GMP+ GMO-

controlled gecertificeerd.

Op www.voermeesters.nl/ 

gmo-controlled leggen we uit wat 

GMO-controlled inhoudt.
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3 .   G E G A R A N D E E R D E 

V O E D E R W A A R D E

Naar de samenstelling van het voer 

hoef je nooit te gissen: we geven je er 

volledig inzicht in. Omdat we het be-

langrijk vinden dat je op een onafhan-

kelijk oordeel terug kunt vallen, zijn we 

als enige paardenvoerleverancier aan-

gesloten bij VoederWaarde.nl. Deze 

organisatie beoordeelt mengvoeders 

op samenstelling en voederwaarde en 

heeft ons haar keurmerk toegekend. 

DRIE BASISPRINCIPES 
ZUIVER VOER

2. Elke grondstof zijn eigen bewerking

Voermeesters bewerkt geen mengsels, 

maar elke grondstof krijgt zijn eigen 

bewerking. De ene grondstof komt 

namelijk beter tot zijn recht bij een fijne 

bewerking en de andere bij een grovere. 

Speciaal daarvoor hebben we onze 

 paardenvoerfabriek in Lienden laten 

ombouwen. We kunnen er walsen, plet-

ten en malen in verschillende fijnheden. 

Een proces waar we dagelijks mee bezig 

zijn. We testen, meten de resultaten, 

laten paardenhouders meekijken en 

rusten niet voor we de optimale brok 

hebben geproduceerd. Door de indivi-

duele bewerking van de grondstoffen 

verbetert de verteerbaarheid en blijven 

vezels behouden. De natuurlijke voe-

dingswaarde van de grondstoffen wordt 

hierdoor beter benut.

Elk product van Voermeesters 

is gemaakt volgens de drie 

basisprincipes van Zuiver Voer. 

Deze filosofie staat garant voor een 

natuurlijk voer met veel vezels. De 

grove structuur van de grondstoffen 

blijft behouden mede dankzij de grote 

diameter (10 mm) van de brok.

1. Zuivere grondstoffen

Zuiver Voer vraagt om zuivere, natuur-

lijke grondstoffen. Er wordt uitsluitend 

gekozen voor grondstoffen met bijzonder 

positieve eigenschappen voor het paard. 

Om de kwaliteit en veiligheid te borgen 

is Voermeesters aangesloten bij diverse 

kwaliteitssystemen, waaronder  

GMP+FSA en SecureFeed.
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Wendy Warmerdam
Nutritionist Voermeesters
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Ruwvoer kan flink in kwaliteit verschillen. 

Soms ontbreken bepaalde essentiële 

nutriënten of bevat het ruwvoer te weinig 

energie. Tekorten dienen dan met kracht-

voer aangevuld te worden. Hiervoor is het 

belangrijk om te weten wat de voeder-

waarde van het ruwvoer is. 

Ruwvoeranalyse

Voermeesters werkt nauw samen 

met gerenommeerde laboratoria voor 

ruwvoeranalyses. Op verzoek kan er een 

uitgebreide analyse (inclusief mineralen 

en sporenelementen) van het ruwvoer 

gemaakt worden. Met het analyserapport 

kunnen de voermeesters een passend 

rantsoen voor jouw paard samenstellen.

Ruwvoer dient altijd de basis te zijn

van het rantsoen voor jouw paard.

Ruwvoer stimuleert de werking van de

darmen en optimaliseert de darmflora.

Door flink op ruwvoer te kauwen,

produceert een paard meer speeksel,

wat bijdraagt aan een goede vertering.

Paarden die onvoldoende ruwvoer

krijgen of te veel krachtvoer in één

maaltijd, lopen een groter risico op

spijsverteringsproblemen.

RUWVOER ALS BASIS VAN 
IEDER RANTSOEN

VOER 
MET EEN GEDACHTE

De paardenvoeders van Voermeesters zijn verkrijgbaar 

in bulk en zakgoed (20 kg). De brokken worden standaard geleverd in 

10 mm. Voermeesters Veulen heeft een diameter van 5 mm.

Elektrolyten toegevoegd

Geschikt voor alle rassen

GMO-controlled

Helpt bij overgewicht

Laag zetmeel- en suikergehalte

Natuurlijke ingrediënten

Omega-3 en -6  toegevoegd

Ondersteunt botten en gewrichten

Ondersteunt immuunsysteem

Ondersteunt opbouw spiermassa 

Ondersteunt revalidatiefase

Ondersteunt spijsvertering

Topsport

Uitgebalanceerde voeding

Voor alle (sport)disciplines

Voor hoogdrachtige en 
lacterende merries  

Zonder haver

Zuiver Voer

9
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B A S I S  /  O N D E R H O U D

Basis
Allround inzetbare brok

Voermeesters Basis is een complete 

aanvulling op goed ruwvoer. Het bevat alle 

vitaminen, mineralen en sporenelementen 

die jouw paard of pony dagelijks nodig 

heeft. Aan deze 10 mm brok is geen haver 

toegevoegd.

Wanneer je een rijk ruwvoer voert of 

bijvoorbeeld beschikt over veel weide-

gras, dan is Voermeesters Basis ook een 

geschikte aanvulling voor paarden die 

regelmatig inspanning verrichten.

B A S I S  /  O N D E R H O U D

K E N M E R K E N

10

10 mm

Basismuesli
Allround inzetbare muesli

Voermeesters Basismuesli is een complete 

aanvulling op goed ruwvoer. Het bevat

alle vitaminen, mineralen en sporen-

elementen die jouw paard of pony dagelijks

nodig heeft. Aan deze muesli is geen haver 

toegevoegd.

Wanneer je een rijk ruwvoer voert of bij-

voorbeeld beschikt over veel weidegras,

dan is Voermeesters Basismuesli ook een 

geschikte aanvulling voor paarden die

regelmatig inspanning verrichten.

K E N M E R K E N

B A S I S  /  O N D E R H O U D

Sereen
De brok voor stressgevoelige paarden

Voermeesters Sereen is ontwikkeld voor 

stressgevoelige paarden en pony’s. Vaak 

heeft deze stress ook verteringsproble-

men, zoals maagzweren, tot gevolg. Voer-

meesters Sereen bevat een hoog aandeel 

functionele vezels, extra magnesium en 

geen haver. Dit in combinatie met probio-

tica draagt bij aan meer rust bij het paard 

en ondersteuning van de spijsvertering.  

Deze 10 mm brok is rijk aan omega-3 en -6 

voor langzaam vrijkomende energie en een 

glanzende vacht.

B A S I S  /  O N D E R H O U D

K E N M E R K E N

10 mm

Efficiënt
De brok voor sobere rassen

Voermeesters is erin geslaagd een speciale 

10 mm brok voor sobere rassen samen te 

stellen. De brok bevat veel ruwe vezels en 

weinig eiwit en heeft een laag zetmeel- en 

suikergehalte. Wel heeft Voermeesters Ef-

ficiënt een extra hoog niveau aan vitaminen, 

mineralen en sporenelementen.

Deze brok is ook zeer bruikbaar naast 

weidegras of ander rijk ruwvoer. Ook voor 

paarden op rust is dit, in combinatie met 

ruwvoer, een zeer geschikt voer.

K E N M E R K E N

10 mm
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B A S I S  /  O N D E R H O U D

Vezels & Kruiden 
Structuurrijke muesli die de gezondheid 

ondersteunt

Voermeesters Vezels & Kruiden is een 

structuurrijke muesli met een hoog

aandeel timothee en kruiden, voorzien van 

een hogere dosering vitaminen,

mineralen en sporenelementen. Timothee 

is een vezelrijke grassoort met een laag

suikergehalte. Hierdoor is deze muesli zeer 

geschikt voor alle paarden en pony´s. De 

toevoeging van kruiden ondersteunt o.a. 

de luchtwegen, de spijsvertering en het 

immuunsysteem.

K E N M E R K E N

Sport
De brok voor sportpaarden en -pony’s

Voermeesters Sport is een 10 mm brok op 

basis van zetmeel- en oliehoudende grond-

stoffen, voorzien van een hogere dosering 

vitaminen, mineralen en sporenelementen. 

Het is zeer geschikt als krachtvoer voor 

paarden en pony´s die meer moeten pres-

teren. Een extra toevoeging van lijnzaadolie 

zorgt voor een glanzende vacht. Deze brok 

is ook geschikt voor paarden die minder 

of geen arbeid verrichten in combinatie 

met arm ruwvoer (hooi van beheersgrond, 

natuurhooi).

S P O R T  /  P R E S T A T I E

K E N M E R K E N

10 mm

S P O R T  /  P R E S T A T I E

Sport Torso
De sportbrok met extra eiwit  

voor spierontwikkeling

Paarden hebben eiwit nodig. Goed ruwvoer 

voorziet normaal gesproken voor een groot 

deel in deze behoefte. Voermeesters heeft de 

Sport Torso ontwikkeld om eiwittekorten in 

het rantsoen aan te vullen indien het ruwvoer 

arm aan eiwit is. Voermeesters Sport Torso 

is een 10 mm brok met extra eiwithoudende 

grondstoffen, magnesium en vitamine E.

In combinatie met goed ruwvoer en vol-

doende training kan deze brok de opbouw 

van de spiermassa ondersteunen.

S P O R T  /  P R E S T A T I E

K E N M E R K E N

Sportmuesli
De muesli voor sportpaarden en -pony’s

Voermeesters Sportmuesli is op basis van 

zetmeel- en oliehoudende grondstoffen, 

voorzien van een hogere dosering vitami-

nen, mineralen en sporenelementen. Het is 

zeer geschikt als krachtvoer voor paarden 

en pony´s die meer moeten presteren. Een 

extra toevoeging van lijnzaadolie zorgt 

voor een glanzende vacht.

Deze muesli is ook geschikt voor paarden 

die minder of geen arbeid verrichten in 

combinatie met arm ruwvoer (hooi van 

beheersgrond, natuurhooi).

K E N M E R K E N

10 mm
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S P O R T  /  P R E S T A T I E

Sport Vitaal
De sportbrok die de weerstand 

 ondersteunt

Voermeesters Sport Vitaal is een 10 mm 

brok met een extra hoge dosering vitami-

ne C en biotine. Deze brok is uitermate 

geschikt voor paarden en pony’s die extra 

weerstand nodig hebben, bijvoorbeeld 

tijdens het verharen en wisselende weers-

omstandigheden. Vitamine C draagt bij 

tot de normale werking van het immuun-

systeem. Een extra toevoeging van lijn-

zaadolie zorgt voor een glanzende vacht.

K E N M E R K E N

10 mm

S P O R T  /  P R E S T A T I E

Triomf
Rijke brok voor topprestaties 

Deze rijke 10 mm brok heeft een hogere 

dosering vitamine E en selenium, wat voor 

sportpaarden extra waardevol is. Daar-

naast heeft Voermeesters extra elektroly-

ten toegevoegd. Voermeesters Triomf 

heeft een hoog energiegehalte op basis 

van granen en oliën. Deze brok is daar-

door zeer geschikt voor topprestaties. 

K E N M E R K E N

10 mm

Merrie
Voor hoogdrachtige en lacterende merries

Voermeesters Merrie is een uitgebalan-

ceerde 10 mm brok voor hoogdrachtige 

en lacterende merries. Deze brok draagt 

bij tot een optimale groei en botdicht-

heid van het veulen en ondersteunt de 

melkproductie. Voermeesters heeft extra 

aandacht besteed aan de vitaminen-, 

mineralen- en sporenelementenniveaus, 

alsmede aan de noodzakelijke amino-

zuren.

F O K K E R I J

K E N M E R K E N

F O K K E R I J

Veulen
Voor veulens gedurende het eerste 

levensjaar

Voermeesters Veulen is speciaal samen-

gesteld voor veulens vanaf de eerste week 

tot de speenleeftijd. Deze 5 mm brok is 

verrijkt met goed verteerbare eiwitten, 

zoals zuiveleiwit. Voermeesters heeft 

extra aandacht besteed aan de voor het 

veulen noodzakelijke gehalten aan vitami-

nen, mineralen en sporenelementen. Dit 

om het veulen een verantwoorde groei en 

ontwikkeling door te laten maken.

K E N M E R K E N

5 mm10 mm
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F O K K E R I J

Opfok
De brok voor opgroeiende paarden 

Voermeesters Opfok draagt bij tot een 

gezonde groei van het jonge paard vanaf het 

moment dat het veulen gespeend wordt. 

Voermeesters heeft extra aandacht besteed 

aan de essentiële aminozuren die het jonge 

paard nodig heeft om uit te groeien tot een 

volwassen paard. Door een goede verhou-

ding van vitaminen, mineralen en sporen-

elementen geeft Voermeesters Opfok 

een extra ondersteuning voor de verdere 

opbouw van sterke botten en spieren.

K E N M E R K E N

10 mm

S P E C I A L I T E I T E N S P E C I A L I T E I T E N

Huid Vitaal
De brok voor paarden met een gevoelige 

huid

Voermeesters Huid Vitaal is speciaal 

ontwikkeld voor paarden met een over-

gevoelige huid. Vaak kunnen dergelijke 

klachten verminderen door een passend 

rantsoen. Deze brok bevat onder andere 

een hoog aandeel functionele vezels, extra 

biotine en essentiële vitaminen, mineralen 

en vetzuren om de huid te ondersteunen. 

Deze 10 mm brok heeft ook een positief 

effect op de darmen, wat de werking van 

het immuunsysteem kan onder steunen en 

de klachten kan verminderen.

Rust & Herstel
De brok is speciaal ontwikkeld voor 

revaliderende paarden

Het bevat een hoge dosering vitaminen, 

mineralen en sporenelementen. De brok 

is zeer geschikt voor paarden en pony’s 

die herstellen van een operatie of die 

een blessure hebben waarbij boxrust 

is  geadviseerd. De brok bevat een lage 

energie waarde, een laag zetmeel- en 

suikergehalte en een hoog eiwitgehalte. 

Hierdoor kan het ook gevoerd worden 

aan paarden met overgewicht ter onder-

steuning tijdens het afvallen. 

K E N M E R K E N K E N M E R K E N

10 mm 10 mm

S P E C I A L I T E I T E N

Elektrolytenslobber
De slobber die het herstel na zware 

arbeid ondersteunt

Voermeesters Elektrolytenslobber is een 

zeer smakelijke slobber voor paarden die 

zware arbeid hebben verricht en/of veel 

zweten. Door het zweten verliest het 

paard niet alleen veel vocht, maar ook 

belangrijke mineralen, zoals natrium, chlo-

ride, kalium en magnesium. Voermeesters 

Elektrolytenslobber vult deze mineralen 

aan en kan ervoor zorgen dat de vocht-

huishouding weer op peil komt. 

K E N M E R K E N
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HOE LEES JE 
EEN VOERADVIES?

Op de achterzijde van de zakken en op de website van Voermeesters geven wij 

een indicatie over de hoeveelheid (kg) die je kunt voeren. Deze is gebaseerd op 

de combinatie van goed ruwvoer, de minimale behoefte aan voedingsstoffen, de 

hoeveelheid arbeid en het gewicht van het paard. Maar dit advies kan per pony en paard 

verschillen. Geef jij je paard of pony minder dan wordt geadviseerd? Je loopt dan het 

risico dat je paard of pony te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt.

Twijfel je of je jouw paard of pony de juiste hoeveelheid voert? Neem dan gerust contact 

op met onze klantenservice of stuur ons een bericht via Facebook.

V O E R M E E S T E R S  B A S I S
 
Voedingsadvies kg/dag naast goed ruwvoer en voldoende vers drinkwater:

Lichaamsgewicht volwassen paard/pony 200 kg 400 kg 600 kg

Onderhoud 0,5 kg 1,2 kg 2,0 kg

Lichte inspanning 0,6 kg 1,5 kg 2,5 kg

R U W V O E D E R S

Ruwvoermix Royaal
De complete ruwvoermix voor alle 

paarden en pony’s

Voermeesters Ruwvoermix Royaal is een 

unieke mix op basis van timothee, luzerne en 

esparcette. Timothee bevat van nature wei-

nig suikers en is daarom zeer geschikt voor 

alle rassen. Luzerne en esparcette leveren 

daarnaast ook hoogwaardige eiwitten. Espar-

cette bevat natuurlijke antioxidanten, die de 

stofwisseling ondersteunen. Voermeesters 

Ruwvoermix Royaal bevat bij de aanbevolen 

hoeveelheid alle vitaminen, mineralen en 

sporenelementen die jouw paard of pony 

dagelijks nodig heeft bij lichte arbeid.

K E N M E R K E N
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Ruitersportcentrum De Schimmel-

kroft in Heemskerk heeft in het 

najaar van 2016 meegedaan met 

een voerproef met Zuiver Voer voor 

paarden. Bevlogen stalhouder Wim 

van Bergenhenegouwen en een van 

zijn medewerksters Joyce Brands 

vertellen hoe deze voerproef verliep 

én wat het hen oplevert.

Wim ziet het voer als een zeer belangrijke 

factor voor dierwelzijn en gezondheid 

en daarmee voor de prestaties van het 

paard: We willen zoveel mogelijk granen, 

vetten en vitaminen en een zo natuurlijk 

mogelijke brok. “Het ruwvoer vormt altijd 

de basis. Het krachtvoer wordt hierop 

aangepast.”

Vitaminepil of verse groenten

Toen Wim werd gevraagd of hij er wat 

voor voelde om mee te doen met een 

voerproef, hoefde hij hier niet lang over na 

te denken. “Zuiver Voer staat precies voor 

de principes die ik nastreef voor het voer: 

een zo natuurlijk mogelijk voer dat zo min 

mogelijk bewerkt is en daardoor een opti-

male voederwaarde heeft. Ik vergelijk het 

met: ‘kies je voor verse groenten of voor 

een vitaminepil?’ Wij kiezen voor dat eer-

ste. Wim: “We begonnen in oktober 2016. 

We hebben gewerkt met vier diergroepen 

- manegepaarden, sportpaarden, oudere 

paarden en paarden met een stalgebrek - 

van ieder zes paarden. We hadden twee 

silo’s, één met regulier voer en één met 

het testvoer.”

Meer kauwbewegingen

Medewerkster Joyce observeerde de 

paarden tijdens de proef. Ze zag dat de 

paarden bijzonder goed reageerden op 

het voer. “Het aantal kauwbewegingen 

nam toe. Dit komt doordat het voer meer 

structuur bevat. De paarden moeten 

langer kauwen. Hierdoor maken ze meer 

speeksel aan, waardoor ze het voer beter 

verteren. Hierdoor nemen ze de voedings-

stoffen beter op. De paarden werden 

fitter, de vacht werd mooier, de bespiering 

nam toe en ze kregen meer rust in het 

eten. Waar ze voorheen ongeduldig kon-

den worden, stonden ze tijdens de proef 

rustig te wachten op het voer.” Wim vult 

aan: “We zagen het ook aan de hoefgroei. 

De hoeven groeiden harder. Dit weer-

spiegelt ook de gezondheid van het paard. 

Ook kregen we positieve feedback van de 

manegeklanten. De paarden kwamen in 

een betere conditie.”

Alle groepen erop vooruit

Joyce: “Bij alle diergroepen zagen we 

verbeteringen. Globaal gezegd: de 

manegepaarden gingen er beter uitzien, 

de sportpaarden kregen een betere 

bespiering en hadden minder last van ver-

zuring, de oudere paarden werden fitter 

en de paarden met een stalgebrek werden 

rustiger. Nu is de proef voorbij en krijgen 

al onze paarden dit voer.”

20

“Voer als belangrijke factor voor dierwelzijn en gezondheid.”

DE SCHIMMELKROFT 
NEEMT VOEREN SERIEUS

“Zuiver voer staat precies
voor de principes die ik
nastreef voor het voer”
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Basis
Basis-
muesli

Efficiënt Sereen
Vezels en 
kruiden

Sport
Sport-
muesli

Sport 
Torso

Sport 
Vitaal

Triomf Merrie Veulen Opfok
Huid 

Vitaal
Rust & 
Herstel

Elektro-
lyten-

slobber

Ruw-
voermix 
Royaal

Gegarandeerde voederwaarde EWpa 0,8 0,77 0,75 0,83 0,76 0,87 0,92 0,87 0,87 0,91 0,88 0,90 0,86 0,79 0,67 0,84 0,71

VREp (g/kg) 81 90 79 80 83 87 95 105 86 97 120 135 120 95 150 38 91

Berekende gehalten* Ruw eiwit (%) 11,5 11,5 11,2 11,4 11,2 11,8 11,8 13,6 11,8 12,9 15,4 16,9 15,5 11,7 19,2 7 10,6

Ruw vet (%) 3,3 3,2 3,5 5,5 3,7 4,8 6,5 4,8 5,3 5,8 5 5,3 5 5,9 3,0 4,8 5,9

Ruwe celstof (%) 11,4 19,8 15,6 12,8 23,5 8,3 14,8 7,5 8 6,7 7,1 6,4 7,3 14,3 17,5 12,3 29,9

Ruw as (%) 7,8 7,4 8,4 7,7 8,7 7,7 6,8 7,8 8,1 7,9 8,6 8,8 9,5 9,1 10,9 13,9 10

Zetmeel (%) 22,1 22,3 15 20,3 17,8 29 26,5 28 28,4 30,1 25,1 28 23,7 16,5 4,4 8,8 5

Suiker (%) 7,6 3 6,5 8,2 3,5 7,8 3,1 8,2 7,8 7,9 8,7 7,7 8,8 5,9 6,5 11,5 7,8

Lysine (g/kg) 4 4,7 4,2 4,4 4,6 4,6 4,6 5,6 4,5 5,2 7,3 8,2 7,6 4,8 10,2 2,9 4,5

Methionine (g/kg) 1,8 2 1,7 1,7 1,9 1,8 2,1 2,1 1,8 2 2,8 3,1 2,8 1,9 5,0 1,1 1,6

Mineralen en sporenelementen* Calcium (g/kg) 9 10,2 10 10 12 10 7,6 10 10 10 12 12 14 10 11,5 9,1 10

Fosfor (g/kg) 4,50 3,7 5 5 4,3 5 4,6 5 5 5 6 7,5 7 5 5,50 4 5

Natrium (g/kg) 6 2 6 5 3,2 5 2,6 5,1 5 6 5 4,5 5 5 8 29,5 5

Kalium (g/kg) 11,2 14 11,3 12,5 12,1 11,2 10,2 11,8 11,1 11,4 12,9 11,8 13,1 10,5 14 12,1 23,6

Magnesium (g/kg) 3,3 4,4 4 4,5 6,8 3,5 6,2 4 4,5 4,5 4,3 5,5 5 4,3 5,5 3,7 4

Selenium (mcg/kg) 509 516 750 815 864 627 730 631 1140 775 729 746 730 1510 2500 788 993

Zink (mg/kg) 187 150 271 245 247 217 211 218 360 240 244 240 245 400 287 72 212

IJzer (mg/kg) 228 267 329 272 357 160 305 180 197 207 239 250 237 310 291 358 499

Mangaan (mg/kg) 172 86 226 145 137 150 121 153 232 137 144 142 149 195 160 65 118

Kobalt (mg/kg) 0,5 0,5 0,7 0,8 1,3 0,6 0,7 0,6 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,35 1,34

Jodium (mg/kg) 1 1,6 1,5 1,7 2,8 1,2 2,4 1,2 2,2 1,4 1,4 1,4 1,4 2,8 1,7 0,65 2,4

Koper (mg/kg) 54 36 79 67 60 61 50 62 106 67 68 67 68 98 85 17 50

* Zie afleverbon/productlabel voor de juiste gehalten.

VOEDERWAARDE



24 25

Basis
Basis-
muesli

Efficiënt Sereen
Vezels en 
kruiden

Sport
Sport-
muesli

Sport 
Torso

Sport 
Vitaal

Triomf Merrie Veulen Opfok
Huid 

Vitaal
Rust & 
Herstel

Elektro-
lyten-

slobber

Ruw-
voermix 
Royaal

Toegevoegde vitaminen Vitamine A (IE/kg) 13500 13000 21000 21000 23400 16500 19500 16500 30000 21000 21000 21000 21000 30000 27000 10000 20000

Vitamine D3 (IE/kg) 2250 2000 3500 3250 3600 2750 3000 2750 5000 3250 3250 3250 3250 4750 4050 1000 3000

Vitamine E (IE/kg) 360 200 560 600 360 440 500 500 800 500 400 500 400 1000 1200 500 500

Vitamine C (mg/kg) 100 100 250 100  100  500 1000 1500

Vitamine K3 (mg/kg) 1,8 1 2,8 3 1,8 2,2 1,5 2,2 4 3 3 3 3 4,2 3,4 0,4 1,5

Vitamine B1 (mg/kg) 22,5 3 35 30 5,4 27,5 4,5 27,5 50 30 30 30 30 52 37 1,2 4,5

Vitamine B2 (mg/kg) 18 5 28 25 9 22 7,5 22 40 25 25 25 25 39 29 2 7,5

Vitamine B3 (mg/kg) 31 21 49 50 37 38 31 38 70 50 50 50 50 90 62

Vitamine B5 (mg/kg) 13 9 20 16 16,2 15 13,5 15 28 16 16 16 16 30 21 13,5

Vitamine B6 (mg/kg) 9 2,5 14 15 4,5 11 3,8 11 20 15 15 15 15 23 17 1 3,8

Vitamine B9 (mg/kg) 9 2,5 14 12 4,5 11 3,8 11 20 13 13 13 13 19 15 1 3,8

Vitamine B12 (mcg/kg) 135 270 210 200 486 165 405 165 300 200 200 200 200 290 240 108 405

Choline-chloride (mg/kg) 326 167 488 605 300 435 250 415 744 637 636 806 636 782 1266 50 200

Biotine (mcg) 360 950 560 1000 1710 440 1425 440 1000 700 700 700 700 2500 750 880 1425

Probiotica x x x x x x x x

VOEDERWAARDE  vervolg
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Basis
Basis-
muesli

Efficiënt Sereen
Vezels en 
kruiden

Sport
Sport-
muesli

Sport 
Torso

Sport 
Vitaal

Triomf Merrie Veulen Opfok
Huid 

Vitaal
Rust &
Herstel

Elektroly-
tenslobber

Ruwvoer-
mix Royaal

Type paard

Pony x x x x x x x x x x x

Sober ras x x x x x

Paard met stalrust x x x x

Manegepaard/-pony x x x x x x x

Merrie  dragend/lacterend x x

Veulen x x

Jong paard x x x x x

Senior x x x x x x

Specifieke behoefte

Stressgevoelig x x

Temperamentvol x x x

Extra energie (bij sport) x x x x x x

Gevoelige spieren x x x x

Spieropbouw x x x

Ondersteuning weerstand x x x x x x

Gevoelige maag x x x x

Gevoelige huid x x

Mager (score 1-3 volgens Henneke) x x x

(Te) dik (score 7-9 volgens Henneke) x x x

Type arbeid

Recreatie x x x x x x x x

Dressuur x x x x x

Springen x x x x x

Aangespannen x x x x x x

Eventing x x x x x x

Endurance x x

Draf- en rensport x x

Western x x x x x

Type voer

Zonder haver x x x x x x x x

Zonder melasse x x

Dit voeradvies dient slechts ter indicatie. 

VOERADVIES
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V O E R  O P  M A A T

Ondanks het zeer ruime assortiment 

kan het nodig zijn een voer op maat te 

maken. Voermeesters maakt voer op 

maat op basis van de behoeftes van 

het paard (ras/werk/leeftijd), een ana-

lyse van het beschikbare ruwvoer en 

jouw wensen. Neem hiervoor contact 

op met onze klantenservice.

PROFESSIONELE 
KLANTENSERVICE

Heb jij een vraag over voeding, hoe 

het voer gemaakt wordt, wat er in 

bepaalde producten zit of welk voer 

het beste past bij jouw paard? 

Bij onze klantenservice kun je op 

werkdagen en op zaterdag terecht met 

al jouw (voedings)vragen. De klanten-

service is bereikbaar via 0317-499595 

of info@voermeesters.nl. Ook kun je 

via Facebook en Instagram een vraag 

aan ons stellen. Neem gerust contact 

met ons op.

Openingstijden klantenservice

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 - 16.00 uur

Liesbeth Buitendijk

Joziene Meijering

Karen Schiferli
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Michelle Ackermans

06-29008352
m.ackermans@voermeesters.nl

Robert van den Berg

06-55144461
r.vandenberg@voermeesters.nl

Eise Brinkman

06-13947566
e.brinkman@voermeesters.nl

Albert Drost

06-55784816
a.drost@voermeesters.nl

Marjon Jolink

06-22669315
m.jolink@voermeesters.nl

Nathalie van Herwijnen

06-21501452 
n.vanherwijnen@voermeesters.nl

Sjaak Joosten

06-53927979
s.joosten@voermeesters.nl

Kimberley van Kan

06-82365850 
k.vankan@voermeesters.nl

 

Remco Zuidam

06-10226310
r.zuidam@voermeesters.nl

Vanaf 300 kg gratis thuisbezorgd

Voermeesters kan tegen zeer aan-

trekkelijke voorwaarden bij jou op stal 

bezorgd worden. Als je voor 13.00 uur 

bestelt, leveren wij het zakgoed binnen 

twee werkdagen. Vanaf 300 kg wordt 

jouw bestelling gratis thuisbezorgd. 

Vanaf 1 ton is Voermeesters ook in bulk 

verkrijgbaar. 

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met onze klantenservice, 

onze specialist paardenhouderij of 

met een  lokaal verkooppunt. Via de 

webshop en het webportaal kun je 

eenvoudig een bestelling plaatsen. Meer 

informatie hierover kun je vinden op 

www.voermeesters.nl.

Op Voermeesters kun je altijd terugvallen 

dankzij ons landelijk netwerk van 

verkooppunten, onze uitstekende service 

en online bestelmogelijkheden. Op 

www.voermeesters.nl vind je informatie 

over de bestelmogelijkheden en een 

actueel overzicht van verkooppunten.

ALTIJD VOERMEESTERS 
IN DE BUURT

JOUW 
VOERMEESTERS
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Voermeesters B.V.

Postbus 610    |    6700 AP Wageningen    |    0317-499595    |    info@voermeesters.nl

Bezoekadres: Marsdijk 31, Lienden
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