
1

Adelinde Cornelissen

Jeroen Dubbeldam

H
A
V

EN
S

WWW.PAARDENVOEDERS.NL

PAARDENVOER VAN DE ALLERHOOGSTE KLASSE

Official Supplier



H AV E N S - F A B R I E K
I N  M A A S H E E S

PREMIUM VOER
Vandaag de dag kunnen wij met trots een 

ruim en veelzijdig assortiment paarden-

voer aan u aanbieden. Dit assortiment be-

staat uit zowel brokken als muesli’s en di-

verse mixen. Deze producten zijn in meer 

dan 55 landen wereldwijd verkrijgbaar.

FAMILIEBEDRIJF
In 1845 werd de start gemaakt voor het huidige bedrijf toen 

Godfried Kaanen, voorvader van de huidige bestuurders, een 

watermolen kocht in Vierlingsbeek in het zuidoosten van de 

provincie Brabant.

DE MAAS 
In 1923 verhuisde het bedrijf enkele kilometers naar de huidige 

locatie in Maashees, nadat de Maas werd gekanaliseerd. De di-

recte ligging aan de Maas is zeer gunstig, omdat de benodigde 

grondstoffen en granen per schip kunnen worden aangeleverd 

uit Frankrijk, Duitsland of andere werelddelen (via de haven van 

Rotterdam).
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H AV E N S - F A B R I E K
I N  M A A S H E E S

OLYMPISCHE KWALITEIT
Mede door de uitstekende kwaliteit en de aanspreken-

de resultaten van HAVENS-klanten wereldwijd, 

is HAVENS een begrip in de internationale paardensport. 
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Jeroen Dubbeldam; dubbel Europees én Wereld Kampioen

GECERTIFICEERDE EN MODERNE PRODUCTIE
Voer samenstellen is ons vak. Hierbij streven wij altijd naar de 

hoogste kwaliteit. De ultramoderne fabriek van HAVENS is GMP+ 

en HACCP gecertificeerd en hier worden voeders geproduceerd die 

voldoen aan de allerhoogste eisen. Tijdens de productie kunnen 

wij gram-nauwkeurig doseren.

GARANTIE
Onze voeders worden met regelmaat voor verschillende grote (FEI) 

wedstrijden uitgebreid gecontroleerd en getest. Alle voersoorten kun-

nen zonder problemen worden ingezet tijdens het wedstrijdseizoen. 

  www.paardenvoeders.nl

  www.horsefeed.nl

  www.pferdefutter-havens.de

  www.alimentshavens.nl

  www.havenshorsefeedusa.com

  www.havensnv.com

  www.havens.fi

  www.havens.cz

  www.havens.pl

  www.havens.dk

HAVENS 
PAARDENVOEDERS
AANBEVOLEN DOOR:



Speciale structuurrijke muesli met lichtver-
teerbaar luzerne-eiwit en extra dinkelspelt.
• havervrij en met zeer hoge vitaminering
• met een gematigd energiegehalte, wel-

ke bovendien gelijkmatig vrijkomt
• ideaal voor (sport)paarden en pony’s die 

in stress-situaties snel temperamentvol 
worden

• als ‘extra’ voor fokmerries

Populaire allround-brok (7 mm) voor 
paarden en pony’s in rust of in lichte tot 
matige inspanning.
• uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• verrijkt met alle noodzakelijke vitami-

nen, mineralen en sporenelementen
• havervrij; ideaal voor paarden die sterk 

op haver reageren
• extra olie voor een glanzende vacht

Zeer smakelijke paardenmuesli voor sport 
en prestatie met o.a. maïs- en gerstvlok-
ken, geplette zwarte haver en luzerne.
• voor alle typen sportpaarden
• voor extra gezondheid en vitaliteit
• hoogwaardige eiwitten
• brengt paarden snel weer terug in con-

ditie na zware inspanningen

Dé bestseller sport- en prestatiebrok (7 
mm) voor alle typen paarden en pony’s in 
gemiddelde tot zware arbeid.
• samengesteld uit natuurlijke en hoog-

waardige grondstoffen
• eersteklas eiwitkwaliteit ter ondersteu-

ning van spieropbouw en bovenlijn
• ondersteunt een perfecte vitaliteit en 

een optimale hoef- en huidconditie
• ook ideaal voor jonge paarden die nog 

volop in ontwikkeling zijn

A KILO A 

DAY KEEPS 

THE VET 

AWAY

BASIS-SPORTBROK
CONDITIE & RECREATIE

COOL-MIX
MUESLI ZONDER HAVER

DRAVERSBROK®

NO 1 BESTSELLER

SPORT-MUESLI
ALL-ROUND

SUIKER

ARM

Een natuurlijke muesli op basis van 

hydrothermisch ontsloten granen 

(o.a. gerst, tarwe, maïs, haver), wor-

telvlokken, johannesbrood en lu-

zerne, extra aangevuld met natuur-

kruiden en etherische olië.

De aromatisch ruikende Green-Vet 

bevat een luxe kruidenmelange van 

eucalyptus, pepermunt, tijm, marjo-

lein en basilicum.

• laag eiwitgehalte

• bevat hydrothermisch ontsloten 

granen voor een optimale ver-

teerbaarheid

• gevarieerde en uiterst smakelijke 

samenstelling

• bevat hoge gehalten van alle be-

nodigde vitaminen, mineralen en 

sporenelementen ter ondersteu-

ning van de weerstand en ge-

zondheid

• stofvrij en met extra kruiden; wel-

dadig voor de luchtwegen

Ideaal als enige krachtvoergift, dan 

wel als aanvulling op een bestaand 

rantsoen, maar ook als lekkernij of 

beloning!

Zeer geschikt voor paarden in in-

spanning en in verminderde dose-

ring ook voor recreatiepaarden.

“THE GREEN VET”
REFORM-KRUIDEN-MUESLI

A S S O R T I M E N T  S P O R T -  E N  O N D E R H O U D S V O E R
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Geconcentreerde energiebrok (7 mm) 
opgebouwd uit veel granen voor de 
(top)sport, welke een verhoogde spier-
stofwisseling ondersteund.
• lichtverteerbaar; hoogwaardige eiwitten
• met extra gistcultuur voor een 
 optimale vertering
• met extra Vit. -B. en -E
• ondersteunt sterke en elastische spie-

ren, paarden drogen beter op

Energiemix voor topprestaties, veel ge-
voerd in intensieve paardensportdisci-
plines.
• met zwarte haver, mais- en gerstvlokken
• hoogwaardige eiwitten ter ondersteu-

ning van spieropbouw en bovenlijn
• met extra electrolyten, bijzonder ge-

schikt bij veel transpiratie en in warme 
perioden

• stimuleert vetvrije spiermassa

Speciale granenmix met o.a. zwarte ha-
ver en extra sojaolie, welke zorgt voor 
een verhoogd glycogeen-reserve voor 
piekprestaties.
• veel energie uit koolhydraten 
 en zetmeel
• met extra Vit.E ter ondersteuning 
 van het spiermetabolisme
• voor alle type prestatiepaarden

Rulle mengeling met veel zemelen, ontslo-
ten granen en lijnzaad, en met een rijke 
vitaminering.
• makkelijk opneembaar en licht ver-

teerbaar
• voor extra glans en conditie
• bevordert een natuurlijke ontlasting
• ideaal voor (oude) paarden met kauw-

problemen of dieren in schrale conditie
• zowel aangeroerd met water als ook 

droog te voeren

DERBY-COMPACTBROK®

TOPSPORT

POWER-PLUS MIX
ELECTROLYTEN

SLOBBER-MASH
EXTRA LINOL

KENTUCKY LITE E
GLYCOGEEN-RESERVE

HAVER

VRIJ

•  melasse-vrij en zonder toege-

voegde suikers, past in een suiker-

arm rantsoen

•  optimale omega 3/6 verhouding, 

ter ondersteuning van vrucht-

baarheid, weerstand, hoefkwali-

teit, glans en prestatievermogen

•  extra vezels voor een optimale 

speekselproductie, belangrijk ter 

ondersteuning van een goede 

maagfunctie

•  bevat het oergraan spelt, met na-

tuurlijke glucosamine ter stimule-

ring van kraakbeen en sterke en 

soepele gewrichten

•  met knoflook, welke kan werken 

als natuurlijk afweermiddel tegen 

lastige vliegen, muggen en insecten

•  haver-vrij; ideaal voor (sport)paar-

den/pony’s die in stress-situaties 

snel temperamentvol worden

NATURAL BALANCE
STRUCTUURRIJKE MUESLI 
MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN

UNIEK:

MELASSE-

VRIJ
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VEEL VOORKOMEND PROBLEEM
Paarden zijn van nature graasdieren en zijn van oudsher gewend om aldoor hun voedsel bij elkaar te grazen, wat zorgt voor een 

continue toevoer van speeksel naar de maag die de productie van maagzuur neutraliseert.

De huidige manier van paarden houden en voermanagement, samen met intensieve training en stress van wedstrijden en trans-

port kunnen bijdragen tot (ernstige) spijsverteringsproblemen (zoals maagzweren). Maagzweren ontstaan door beschadigingen 

aan het maagslijmvlies doordat het evenwicht tussen de maagzuurproductie en de bescherming van het maagslijmvlies is ver-

stoord. Volgens internationale onderzoeken lijden 60% van de sportpaarden en zelfs meer dan 90% van de renpaarden in zekere 

mate aan maagzweren!

Niet alleen maagzweren, maar spijsverteringsproblemen in het algemeen hebben een verstorend effect op de prestaties en het 

welbevinden van een paard. 

Voedingstoffen kunnen dan niet meer optimaal worden opgenomen en een paard kan snel last krijgen van een pijnlijke buik en 

conditie verlies. Dit geldt niet alleen voor sportpaarden, maar bijvoorbeeld ook voor veulens of recreatiepaarden.

Veelal leiden paarden met maag- en spijsverteringsproblemen aan onverklaarbare klachten, zoals regelmatig terugkomende ko-

liek, dikwijls luchtzuigen, tandenknarsen of gapen, verminderde eetlust, verminderde prestaties, futloos en passief, slechte vacht, 

gewichtsverlies, opgeblazen buik en/of zachte of zuur ruikende mest.

GASTRO+ IS EEN 7MM BROK 
MET UNIEKE KENMERKEN:
Bevat een speciale verzachtende cocktail van o.a. natrium 

bicarbonaat, calciumcarbonaat, magnesium en een extra 

probiotica ter ondersteuning van een normale zuurtegraad 

in de maag. Dit helpt om de maagwand te regenereren.

+ Ondersteunt een normale maag-activiteit 

 door overmatig pH te neutraliseren.

 

Gastro+ is een volwaardig krachtvoer met een hoog ge-

halte aan aminozuren, vitamines (o.a. 400 mg vit. E) 

en sporenelementen en voorziet daarmee uw (sport)

paarden van alle benodigde voedingsstoffen.

+ Betere prestaties.

 

Bevat een hoog gehalte luzerne om het kauwproces en te-

vens de speekselaanmaak te stimuleren. Luzerne en speek-

sel werken beide bewezen als buffer tegen maagzuur.

+ Optimale spijsvertering.

 

Bevat extra olie met een optimale verhouding tussen de 

omega-6 tot omega-3 vetzuren welke bijdraagt tot her-

stel van de maagwand. Ook biedt het langzaam vrijko-

mende energie om optimale prestaties te ondersteunen.

+ Versnelt herstel.

Gastro+ leidt alleen tot optimaal resultaat indien het 

gehele voermanagement geoptimaliseerd wordt. 

Krachtvoer kan uitsluitend tot zijn recht komen 

wanneer het paard vanuit de basis voldoende 

vezels en ruwe celstof ter beschikking heeft.

Het is daarom van groot belang om de Gastro+ te 

combineren met HAVENS MIX en tevens onbeperkt 

ruwvoer te verstrekken.

BELANGRIJK
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PREMI U M  POWER  &  PROTE IN  MUESL I  VOOR  DUURSPOR T

Paarden in langdurige, zware inspanning hebben een pas-
sende prestatiegerichte voeding nodig met een optimaal ef-
fect op spierkracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Hier-
voor is Endurance 14 ontwikkeld!
 
Endurance 14 bevat een specifieke samenstelling om langdu-
rige inspanningen (zoals endurance, dressuur, aangespannen 
of eventing) optimaal te ondersteunen:

• Uitstekende bron van eiwitten (14%) en 
aminozuren

 Het hoge gehalte aan getoaste sojabonen 
is een bron van hoogwaardige eiwitten en 
essentiële aminozuren, welke spierontwik-
keling en -herstel bevorderen. Tevens be-
vat Endurance 14 een hoog vitamine E-ge-
halte om de afvoer van melkzuur te bevor-
deren voor een snel herstel na inspanning 
en om de spieren elastisch te houden.

• Geconcentreerde energiebron
 Een unieke combinatie van zetmeel, oliën 

en vezels als energiebron tijdens training 
en in competitie.

 Deze speciale formule voorziet Endurance 
14 een paard van een gecontroleerde en 
gelijkmatige energietoevoer en is daarom 
ideaal voor paarden in duursporten.

• Elektrolyten ter ondersteuning van ze-
nuw- en spierfunctie

 Endurance 14 bevat gedroogde bananenv-
lokken en extra elektrolyten. Bananen zijn 
zeer smakelijk en zitten vol met elektroly-
ten en zijn dus zeer nuttig bij het aanvul-
len van mineralen die via zweet zijn uitge-
scheden. Elektrolyten dienen in juiste con-
centraties aanwezig 
te zijn om een goede 
vochtbalans, en ze-
nuw- en spierfunctie 
te waarborgen. Een 
laag elektrolytenreser-
ve kan leiden tot uitdro-
ging en spierkrampen.

• Ondersteunt constante vitale functies
 De gedroogde knoflookflokken in Endu-

rance 14 ondersteunen de homeostase en 
helpen een normale bloeddruk in stand te 
houden. Knoflook is verder rijk aan seleni-
um en zwavel, ondersteunt het immuun-
systeem en fungeert als een essentiële an-
tioxidant met bloedzuiverend effect.

• Bevat Gastro+ om een gezonde maag te 
ondersteunen

 Gastro+ bevat een speciale cocktail van 
o.a. natriumbicarbonaat, calciumcarbo-
naat, magnesium en extra probiotica ter 
ondersteuning van het behoud van een 
normale zuurgraad in de maag. Dit is 
goed voor een normale maagfunctie en 
helpt de maagwand te beschermen.
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GÉÉN VERKOOP 
ZONDER RÖNTGENFOTO
Het fokken van veulens is duur. Mer-

rie, dekgeld, voeding en verzorging, 

het loopt in de duizenden Euro’s. 

Juist daarom mag u met de voeding 

van het ongeboren veulen géén risico 

nemen. Want tijdens de dracht legt 

uw merrie de basis voor een OCD-

vrije röntgenfoto!

VOEDING 
“VIA DE NAVELSTRENG”
Bepaalde nutriënten zoals koper kunnen niet via de 

moedermelk, maar alléén “via de navelstreng” wor-

den doorgegeven. Speciaal hiervoor werd HAVENS 

Ferto-LAC 3 met Multi-Calcium- 

Complex ontwikkeld, een speciaal-

brok voor dragende en zogende 

merries met toegevoegd Calcium- 

en Koper-Complex en extra vitami-

nen (Vit. A, E, Foliumzuur, etc.) voor 

een optimale opname door het (on-

geboren) veulen.

• Met Multi-Calcium-Complex, 

extra koper en aanvullende 

aminozuren om een optimale 

botgroei te ondersteunen en 

een evenwichtige ontwikkeling 

van het veulen te bevorderen

• Verhoogde energie- en eiwit-

gehalte voor een optimale 

melkproductie en evenwich-

tige groei van het veulen

• Te voeren vanaf de 6e maand 

van de dracht tot aan het spenen

• Het Multi-Calcium-Complex en 

de extra aminozuren onder-

steunen een evenwichtige 

ontwikkeling van skelet en 

spiermassa van het veulen.

• Met extra hoogwaardige 

proteïnen en verrijkt met 

melkpoeder.

• Te voeren tot een leeftijd van 

 18 maanden, daarna Dravers-

Brok

FERTO-LAC 3
MERRIE-SPECIAALBROK

OPTI-GROW
VEULENKORREL
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HAVENS VOEDINGSWAARDE TABEL

Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden (Maart 2020)T  =  totaal 
A =  additief / toegevoegd

Green Vet Natural Power- Sport- Cool-Mix Slobber- Basis- Dravers- DERBY- Kentucky Ferto- Opti-GROW Gastro+ Endurance 14

Voedingswaarde /kg Balance Plus Mix Muesli Mash Sport Brok® Compact Lite E. LAC 3

Energie MJ 13 13 13 12 11 12 11 12 13 13 12 13 12 13

VEP 930 990 980 870 860 925 860 885 925 930 880 920 885 920

Ewpa 0,91 0,98 0,95 0,85 0,8 0,9 0,8 0,85 0,95 0,95 0,85 0,85 0,88 0,92

Koolhydraten % 59 55 62 50 53 53 51 55 59 61 53 52 39 32,5

Macro-nutriënten:
Zetmeel % 39,0 36,0 44,0 28,5 32,8 38,2 24,0 28,5 34,5 43,0 28,5 32,5 16,0 25,8

Suikers % 5,8 2,8 4,0 5,2 4,1 5,6 6,5 6,7 6,4 2,4 6,6 8,4 6,8 5,5

Ruwe Celstof % 8,4 11,0 6,0 12,6 12,1 7,6 11,6 10,5 7,3 7,6 8,5 6,2 15,0 11,6

vert. Eiwit % 7,5 8,3 8,7 9,8 8,7 7,9 8,6 9,1 8,1 8,3 10,9 13,8 10,7 12,1

Ruw Eiwit % 10,0 10,0 11,1 13,0 11,6 10,5 12,6 11,6 10,6 10,8 14,0 16,3 14,1 14,2

Ruw Vet % 4,0 6,9 3,6 4,1 2,8 4,0 3,4 3,3 4,1 4,4 3,9 3,5 6,0 7,1

waarvan onverzadigd % 65 70 65 60 55 70 50 65 60 55 60 60 70 75

Ruw As % 6,4 6,3 5,2 7,6 7,4 7,1 7,6 7,5 7,5 5,6 8,2 7,6 9,2 6,9

Essentiële Amino-Zuren (T):
Lysine g 3,9 3,8 4,3 5,4 4,5 3,8 4,7 4,5 3,8 4,2 5,4 7,7 6,0 6,5

Meth+Cys g 4,0 3,7 4,5 4,4 3,9 3,9 4,1 4,0 3,8 4,7 5,0 6,0 5,1 5,1

Threonine g 3,6 3,7 3,9 4,8 4,3 3,6 4,0 3,8 3,5 2,5 4,8 5,7 5,5 5,3

Tryptofaan g 1,1 1,2 1,2 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 0,9 1,7 1,9 1,8 1,8

Vitaminering (A):
Vit. A IE 22.500 27.000 18.345 13.450 18.000 18.750 12.000 15.000 17.000 22.500 22.500 22.300 19.920 21.000

Vit. D-3 IE 3.600 4.500 2.930 2.150 2.880 3.000 2.000 2.500 2.840 3.600 2.500 3.500 3.320 3.500

Vit. E. mg 400 400 320 230 320 330 125 250 400 400 250 340 400 348

Biotine mcg 200 225 155 118 160 167 100 120 150 200 125 190 160 173

Vit. K3 mg 1,7 2,3 1,3 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,7 1,3 1,5 1,4 1,6

Vit. B1 mg 5,0 6,8 4,0 2,9 4,0 4,1 3,0 3,0 3,5 5,0 3,8 4,5 4,1 4,9

Vit. B2 mg 8,3 11,3 6,6 4,8 6,6 6,9 5,0 5,0 5,9 8,3 6,3 7,5 6,8 8,2

Pantoteenzuur mg 23,4 22,1 20,0 14,9 18,7 19,4 10,0 22,0 24,0 23,3 12,2 27,8 27,5 21,1

Niacine mg 45 45 38 28 36 38 20 40 43 45 25 52 51 41

Vit. B6 mg 4,5 5,6 3,6 2,6 3,5 3,7 2,5 3,0 3,5 4,4 3,1 4,3 4,0 4,3

Vit. B12 mcg 33,0 45,0 27,0 19,0 26,4 27,5 20,0 20,0 23,0 33,0 25,0 30,0 27,2 32,9

Foliumzuur mg 4,9 5,6 3,9 2,8 3,9 4,1 2,5 3,0 3,7 4,9 5,0 4,3 4,0 4,3

Choline-Chloride mg 248 338 199 144 200 206 150 150 175 250 190 225 204 247

Vit. C mg 250 87,5

Mineralen (T):
Ca/P-verhouding gr 2,7 2,8 1,7 3,1 3,5 2,8 2,2 2,2 2,3 2,0 2,0 1,6 2,6 2,3

Calcium (Ca) gr 10,4 10,8 7,6 11,9 12,5 11,9 10,4 10,2 10,8 8,6 12,0 11,0 12,5 9,7

Fosfor (P) gr 3,9 3,8 4,4 3,9 3,6 4,2 4,7 4,6 4,7 4,2 6,0 6,7 4,8 4,3

Magnesium (Mg) gr 2,2 2,2 2,2 2,0 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0 1,6 2,5 2,2 3,7 2,9

Natrium (Na) gr 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 2,5 4,6 4,7 5,4 2,2 5,0 4,3 5,5 2,8

Kalium (K) gr 8,8 8,1 6,4 13,5 12,2 9,4 12,7 12,4 10,8 5,3 12,2 10,4 15,4 11,7

Sporenelementen (T):
Ijzer (Fe) mg 290 365 210 380 400 326 360 305 250 230 270 240 430 345

Koper (Cu) mg 21 26 17 16 18 24 18 17 17 21 30 23 24 24

Zink (Zn) mg 230 304 192 146 189 264 175 170 183 230 200 225 217 240

Mangaan (Mn) mg 103 143 90 81 93 123 123 103 105 120 110 110 120 121

Kobalt (Co) mg 1,8 2,5 1,4 1,4 1,7 2,0 1,2 1,2 1,3 1,8 1,4 1,6 1,6 1,8

Jodium (I) mg 1,3 1,8 1,0 0,8 1,0 1,5 0,9 0,9 1,0 1,4 1,0 1,3 1,0 1,3

Selenium (Se) mcg 430 490 340 350 360 426 400 465 480 540 450 500 515 451

Vorm Muesli Muesli Muesli Muesli Muesli Muesli Brok Brok Brok Mix Brok Brok Brok Muesli

Verpakkingsgrootte 20 kg 17,5 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20/25 kg 20/25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 20 kg 20 kg

B = verkrijgbaar in bulk
(min. 2.000 kg per levering)

B B B B B B B B B 



MIX is een universeel toepasbare ruwvoermix uit timotheegras, lu-

zerne en lijnzaadproducten. MIX is uitermate geschikt ter opwaarde-

ring van het ruwvoerrantsoen (eiwit, vezels) en ter verlenging van de 

eettijd van paarden (onder het krachtvoer gemengd). Het hoge vezel-

gehalte zorgt ervoor dat het paard langer en beter kauwt, waardoor 

extra speeksel aangemaakt wordt.

•  Vrij van melasse, granen en graanbijproducten.

•  Bron van hoogwaardige eiwitten (14%) en aminozuren.

•  Geoptimaliseerde calcium/fosforverhouding van 2:1.

•  Laag in suikers (7,0%) en zetmeel (2,4%); past in een suiker-arm rantsoen.

•  Lijnzaad en lijnzaadolie is een natuurlijke bron van waardevolle 

omega vetzuren.

BRIX bestaan uit hard geperste blokken van luzerne en mint, ideaal als 

beloning én om het rantsoen van het paard op te waarderen. Het paard 

kan op de BRIX knabbelen en dat is goed tegen verveling. Het hoge ve-

zelgehalte stimuleert het kauwen en de speekselproductie, een belangrijk 

onderdeel om maag en darmen gezond te houden. HAVENS BRIX in de 

voerbak vermindert het schrokken. Het werkt net als de bekende baksteen 

in de voerbak, maar dan een eetbare die gezonde bouwstoffen toevoegt. 

Mint zorgt voor een frisse smaak en overtuigt ook kieskeurige eters.

 

• Goed opneembaar eiwit (16,5% ruw eiwit) en essentiële aminozuren

• Laag suikergehalte van 5,7% (hooi bevat doorgaans rond de 10% suiker)

• Gedroogd muntblad

• Vrij van melasse, granen en graanbijproducten

• Compact, makkelijk te doseren

• Als afleiding of tegen verveling

TIP: ideaal als beloning, of om mee te nemen 

op transport of wedstrijd!

14
stuks

15 kg

EquiForce is een reeks van zeer geconcen-

treerde voedingssupplementen voor paarden 

en pony’s, samengesteld uit 100% natuurlijke 

ingrediënten mét bewezen resultaten. 

Alleen ingrediënten van de hoogste kwaliteit 

zijn in deze producten verwerkt, zoals orga-

nisch gebonden sporenelementen, ingekapsel-

de/gecoate vitaminen, aminozuren, gistextrac-

ten, natuurlijke smaakstoffen en antioxidanten 

(voornamelijk kruiden en/of etherische oliën).
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Een gezonde traktatie op basis van o.a. 

100% natuurlijke granen, mineralen en 

500mg extra Vit. E.

• met een lekkere lichte vanillesmaak

• gezond, natuurlijk en lekker

LUCKY HORSE COOKIES

ACCESSOIRES

HAVENS levert ook verschillende accessoires. Van 

voertonnen en emmers tot dekens, zadeldekjes 

en kleding. Informeer bij uw HAVENS-dealer of 

kijk op www.paardenvoeders.nl.

1 KG

HELP-DESK

Voor al uw voedingsvragen en informatie over verkooppunten in uw regio: 

Tel.: +31 (0) 478 - 638 238 (ma. t/m vr. 9:00 tot 12.00 en 13.00 tot 17:00 uur)

E-mail: info@havens.nl zie ook onze website: www.paardenvoeders.nl

TE VOEREN HOEVEELHEID 

Het is belangrijk om een voersoort en een hoeveelheid te voeren passend bij 

het gebruiksdoel en de behoefte van het paard.

Een algemene richtlijn voor de aanbevolen hoeveelheid krachtvoer per dag:

• Voor onderhoud en basissport: 0,2 tot 0,5 kg per 100 kg lichaamsgewicht.

• Voor (top) sport: 0,5 tot 1,0 kg per 100 kg lichaamsgewicht. 

Door diverse factoren zoals bijv. ras, lichaamsgewicht en leeftijd, conditie van 

het paard, inspanningsniveau, omgevingsfactoren (o.a. temperatuur), wat er 

nog meer in het rantsoen zit (voedingswaarde ruwvoer), etc. kan er - indien 

nodig - wat van de bovenstaande richtlijnen worden afgeweken.

VOERTIPS

1 Verdeel de voergift (ruwvoer én krachtvoer) over meerdere kleine porties 

per dag zodat het spijsverteringssysteem optimaal kan functioneren.

2 Paarden zijn gewoontedieren en hebben daarom behoefte aan regelmaat 

in voersamenstelling en aan vaste voertijden.

3 Voer naar gelang de geleverde prestatie: op zware trainingsdagen mag een 

paard veel krachtvoer krijgen, maar op dagen dat het weinig of niet wordt 

getraind dient u de voergift te verminderen.

4 Voer goed ruwvoer, wat goed uitziet (geen schimmel), stof-vrij en met een 

lekkere geur. Advieshoeveelheid is ca 1,5% van het lichaamsgewicht per dag.

5 Zorg ervoor dat uw paard altijd kan beschikken over fris water.
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P O W E R E D  B Y  H AV E N S

M E E R  I N F O
Nederland: +31 (0)478 638 238 
Belgie: +32 (0)478 555 780
info@havens.nl

www.havens-dealers.com
www.paardenvoeders.nl

HAVENS paardenvoeders worden verkocht via regionale dealers
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www.facebook.com/HAVENS.Horsefeed


