
WAT VOERT U EIGENLIJK?
Momenteel zijn er in Nederland en België meer 

dan 700 verschillende soorten paardenvoer 

verkrijgbaar en meer dan 1000 supplementen. Je 

ziet door de bomen het bos niet meer, maar 

wanneer doe je het goed? Allereerst is het 

verstandig om te kijken naar het gebruik van je 

paard. Over het algemeen voeren we tevéél. En 

dan met name teveel krachtvoer. Een goede 

kwaliteit ruwvoer is het allerbelangrijkste, maar 

dan is het wel noodzakelijk om te weten wat je 

voert. Dit lijkt een open deur, maar nog altijd 

weten de meeste paardenhouders meer over de 

leerkwaliteit van hun hoofdstellen dan over de 

kwaliteit van hun voer! Bedenk dat een koeien- of 

varkensboer precies de waardes kent van de 

voeding van zijn vee, hoeveel energie en eiwit erin 

zit, hoeveel vitamines en mineralen. Een 

paardenhouder daarentegen is zich veel minder 

bewust van de voedingswaarde van zijn hooi of 

kuilgras. De kwaliteit daarvan kan nogal wisselen 

en normaal gesproken (maar dit is jammer genoeg 

uitzonderlijk) pas je daar de rest van het rantsoen 

op aan. Voer je het gehele jaar door hetzelfde, 

maar wisselt de kwaliteit ruwvoer; kijk dan niet op 

van een wisselende conditie van je paard. Dan is 

zijn vacht niet mooi, dan is hij te dun, dan te dik. 

Dan lijkt hij wat weinig energie te hebben en dan 

barst hij van de energie. Meten is weten, zeggen 

we dus. Een ruwvoeranalyse kost al gauw zo’n 100 

euro. Duur, vinden de meeste paardenhouders. 

Maar het kan juist geldbesparend werken.

WEINIG KENNIS
Maar dan? Na een ruwvoeranalyse is het nog 

steeds belangrijk om te weten: wat mist mijn 

paard en wat heeft hij dus feitelijk nodig? 

De afgelopen decennia is er op het gebied van paardenvoeders ontzettend veel veran-
derd. Door de enorme keuze is het er niet makkelijker op geworden. Want, wat is het 
beste rantsoen voor je paard, welk merk brok of muesli is het meest geschikt en dan 
nog: welk soort? 

Voer vergelijken:  verstandig 
en geldbesparend

NICOLE SLIJKERMAN
Nicole rijdt zelf fanatiek dressuur en ontwikkelde tijdens haar studie aan het Van Hall instituut 

in Leeuwarden haar interesse in voeding. In haar studie Paard & Management liep ze diverse 

stages op het gebied van paardenvoeding en deed ze haar afstudeeropdracht bij Hartog. Na 

haar opleiding is zij vier jaar werkzaam geweest bij deze voerproducent als voedingsdeskundige. 

Het team van voergelijk.nl bestaat verder uit veterinair adviseur Annette van Weezel Errens en 

de voerconsultants Marike Jacobs en Olga Dansen. De site geeft maandelijks een gratis 

nieuwsbrief uit waar je je online op kunt abonneren. Verder beantwoordt het team lezersvragen 

in diverse paardenbladen en komen er diverse columns van hun hand. 

HO2 / 201428

INTERVIEW Tekst: Caroline Heitzer



Op de website voervergelijk.nl , die sinds oktober 

2009 bestaat, staat een kennisbank waar veel 

informatie over de behoeftes van je paard te 

vinden is. Voervergelijk.nl is onafhankelijk, wat 

ook betekent dat de informatie en richtlijnen die 

worden gegeven objectief zijn en niet komen van 

een bepaalde voerleverancier. Het is even 

rekenen en je moet het gewicht van je paard 

weten of schatten, maar het loont absoluut. 

Natuurlijk komen daar verschillende zaken bij 

kijken. Hoeveel inspanning verricht je paard, 

hoeveel uur per dag graast hij en in wat voor 

soort weide? Op de site staan verschillende 

schema’s die je een idee geven van wat je paard 

nodig heeft. Bovendien is er een pagina met tien 

basistips als het gaat om paarden voeren. Nicole 

Slijkerman is eigenaresse en bedenker van de 

website voervergelijk.nl. Ze werkte vier jaar bij 

Hartog en zag dat consumenten het beste voor 

hun paard wilden, maar te weinig wisten over de 

basisprincipes. ‘Ik stond eens op een beurs, 

waar een man aan mij vroeg hoeveel suiker er in 

een bepaald soort muesli zat. Toen ik hem 

vertelde dat dat 6% was, nam hij een product 

van een ander merk, ‘omdat daar 5% suiker in 

zat’. Hij besefte niet dat in zijn ruwvoer misschien 

wel 15% suiker zat. Aan alles merkte ik dat het 

kennisniveau over voeren in de paardenhouderij 

erg laag is’, vertelt Nicole kritisch. En dus 

bedacht ze een website waar consumenten hun 

voer precies op konden vergelijken. 

Voervergelijk.nl is een website waar je verschil-

lende soorten voer kan zoeken, met elkaar kan 

vergelijken en waarop beoordelingen van 

gebruikers te lezen zijn. Door de jaren heen is het 

echter meer uitgegroeid tot een platform, met 

vooral ook veel informatie, kennis over de laatste 

onderzoeken en tips over het actuele voerbeleid. 

De website werd gebouwd door een extern 

bureau, dat gespecialiseerd is in het bouwen van 

websites met een grote database. ‘De start was 

enorm arbeidintensief, het vergaren van alle 

informatie en het invoeren van alle gegevens. In 

het begin waren producenten wat sceptisch, en 

verleenden ze niet direct allemaal hun medewer-

king. Op ten duur zagen ze in dat het juist positief 

werkte voor hun product om zoveel mogelijk 

informatie te verstrekken. Nog steeds hebben we 

van verschillende merken nog niet alle informatie 

voorhanden, maar dit komt simpelweg omdat niet 

alle producenten het hele pakket aan waardes 

openbaar stelt. Zij zijn bovendien niet verplicht 

om alle informatie bekend te maken. Maar voor 

de consument is het overzichtelijker, als ze deze 

informatie zo uitgebreid mogelijk zouden geven.’

AFFILIATE MARKETING
Na de start werd de website al snel winstgevend 

en is er in 2010 nog een module toegevoegd, 

namelijk supplementenvergelijk.nl . Zoals de naam 

al doet vermoeden, kun je op deze site onder meer 

verschillende supplementen vergelijken. In 

kosten, in hoeveelheden en natuurlijk in waardes. 

De inkomsten van beide websites komen uit de 

adverteerders, die banners kunnen plaatsen en 

betalen per view, klik of gekocht product. ‘Dit 

laatste noem je affiliate marketing, een relatief 

nieuwe methode van adverteren. We ontvangen 

dan een percentage van een aangekocht 

product, op het moment dat de consument via 

onze site in de webshop van de aanbieder een 

aankoop doet. Dit werkt vooralsnog alleen op de 

supplementenmodule. Bij de verkoop van 

paardenvoer is het percentage van online nog erg 

klein ten opzichte van offline. In de toekomst zal 

er meer online besteld gaan worden, daar 

hebben we nu al een online plan voor liggen. 

Zodat de consument nadat hij een product heeft 

vergeleken of gekozen, ook kan zien waar het 

verkrijgbaar is en direct online kan bestellen. De 

reden dat er momenteel nog weinig paardenvoer 

online wordt verkocht is onder andere doordat de 

marges op paardenvoer in Nederland erg laag 

zijn, waardoor het niet mogelijk is om de 

verzendkosten in de verkoopprijs te absorberen. 

De bezorgkosten maken het paardenvoer dat 

online wordt aangeboden nog erg kostbaar.  

METEN IS WETEN
Ook Nicole probeert op haar website duidelijk te 

maken dat het analyseren van ruwvoer de start is 

van het bepalen van een rantsoen. ‘We hebben 

een voorbeeld analyse gemaakt van slechte, 

middelmatige en goede kwaliteit ruwvoer. Maar 

dan nog is het beter zelf een analyse te laten 

doen, het wordt helaas zelden gedaan. De 

bemesting, de grondsoort waar het ruwvoer vanaf 

komt verschilt zo erg. Als je uitgaat van de 

richtlijnen, zou kunnen blijken dat je paard te 

weinig selenium binnenkrijgt. Maar als we niet 

weten wat er in het ruwvoer zit, kunnen we hier 

nooit een advies in geven. Immers, dat ruwvoer 

zou in de behoefte aan selenium kunnen voorzien.’ 

Haar advies is dus: weeg je voer, weet hoeveel en 

wat voor ruwvoer je geeft. Kijk daarbij kritisch naar 

de behoefte van je paard. Zeker op het moment 

dat die moet gaan presteren. ‘Een endurance-

paard heeft een heel andere behoefte dan een 

springpaard. En kijk vooral niet naar die laatste 

procenten aan waardes in je krachtvoer. Verdiep je 

in het voer en ruwvoer en vergroot je kennis door 

gebruik te maken van de informatie die we geven 

en de ervaringen te lezen van bezoekers! 

Een voorbeeld van voervergelijk: het gehalte mineralen per kg van twee brokleveranciers.
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