
Assortiment

Assortiment

Masters is een merk van Voermeesters B.V.



Het Masters-assortiment bevat voeders met een 

goede prijs-kwaliteitsverhouding voor paarden, 

honden en erfdieren. De voeders zijn smakelijk en 

goed verteerbaar en vormen de basis voor prima 

prestaties.

Het  assortiment paarden voer is zo samengesteld 

dat er voor elk type paard onder elke omstandigheid 

het juiste voer  beschikbaar is. Het bevat brokken, 

muesli’s en granen. De brokken hebben een 

diameter van 10 mm. 

De voeders worden in bulk, zakgoed en/of big bag 

in heel Nederland geleverd, zowel rechtstreeks als 

via een uitgebreid dealernetwerk. 

Meesters in goed voer



Basis/onderhoud

5b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

Manege
artikel 23518 (5 mm b), 23519 (10 mm b)

Masters Manege is een uitgebalanceerde brok 
voor paarden die langdurige arbeid moeten 
verrichten. 

Eigenschappen
•  Complete brok ter aanvulling op goed en 

voldoende ruwvoer
•  Uitermate geschikt voor manegepaarden  

Profit
artikel 23562 (b)

Masters Profit is een zeer smakelijke, 
structuurmuesli zonder haver. Het bevat alle 
vitaminen, mineralen en sporenelementen 
die een paard nodig heeft. Het is geschikt 
voor paarden die geen zware arbeid hoeven 
te verrichten.

Eigenschappen
•  Laag energie
•  Zonder haver

Manege-extra
artikel 23588 (10 mm b)

Masters Manege-extra is een uitgebalanceerde 
brok voor paarden die langdurige arbeid 
moeten verrichten. Deze brok is zeer geschikt 
voor paarden die wat extra nodig hebben, 
bijvoorbeeld tijdens de verharingsperiode.

Eigenschappen
•  Complete brok ter aanvulling op goed en 

voldoende ruwvoer
•  Bevat extra vitaminen en toegevoegde 

sporenelementen
•  Bevat probiotica
•  Uitermate geschikt voor manegepaarden



Sereen muesli
artikel 23561 (b/z)

Masters Sereen muesli is bijzonder geschikt 
voor temperamentvolle, zenuwachtige 
paarden of paarden die regelmatig in stress-
situaties komen.

Eigenschappen
•  Zonder haver
•  Bevat probiotica
•  Hoog gehalte vitaminen en 

sporenelementen (deels organisch 
gebonden)

•  Extra vitamine C, vitamine E, selenium en 
biotine toegevoegd

20 kg

7b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

Basis-sport 
artikel 23501 (5 mm b/z), 23500 (10 mm b/z)

Masters Basis-sport is geschikt voor paarden 
die lichte arbeid verrichten. Naast goed 
ruwvoer voorziet deze brok ruimschoots in 
de behoefte van het paard. Paarden worden 
niet fel van deze brok.

Eigenschappen
•   Zonder haver
•  Geschikt voor paarden die lichte arbeid 

verrichten

Sereen
artikel 23534 (5 mm b), 23533 (10 mm b/z)

Masters Sereen is bijzonder geschikt voor 
temperamentvolle, zenuwachtige paarden 
of paarden die regelmatig in stress-situaties 
komen. Masters Sereen heeft een hoog aandeel 
ruwe celstof.

Eigenschappen
•  Zonder haver 
•  Bevat probiotica 
•  Hoog gehalte vitaminen en sporenelementen 

(deels organisch gebonden)
•  Extra vitamine C, vitamine E, selenium en 

biotine toegevoegd

20 kg 20 kg

Primeur
artikel 23560 (b/z)

Masters Primeur is een uitgebalanceerde 
allround muesli zonder haver. Het bevat alle 
vitaminen, mineralen en sporenelementen 
die een paard nodig heeft. 

Eigenschappen
•  Zonder haver
•  Extra energie

20 kg



Sport/prestatie

20 kg

Sport-extra
artikel 23507 (5 mm b), 23508 (10 mm b/z)

Masters Sport-extra is bijzonder geschikt voor 
sportpaarden en manegepaarden die veel 
arbeid verrichten.

Eigenschappen
•  Ruim aanbod vitaminen, mineralen en 

sporenelementen

9b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

Fiber-Arab
artikel 23581 (z)

Masters Fiber-Arab is een uitgebalanceerde 
structuurmuesli met een toevoeging van 
kruiden. 

Eigenschappen
•  Laag energie
•  Kruiden toegevoegd
•  Bevat probiotica

20 kg



20 kg

20 kg

20 kg

Sport-optivit
artikel 23505 (10 mm b/z), 23504 (5 mm b)

Masters Sport-optivit is een uitgebalanceerde 
brok voor sport- en manegepaarden die veel 
arbeid verrichten. Deze brok is zeer geschikt voor 
paarden die een extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. 

Eigenschappen
•  Zeer hoog gehalte aan vitaminen en 

sporenelementen (deels organisch gebonden)
•  Extra vitamine C, vitamine E, selenium en 

biotine toegevoegd

Prestatie
artikel 23510 (5 mm b), 23511 (10 mm b/z)

Masters Prestatie is een hoog energiebrok 
bestemd voor paarden die uitzonderlijke 
prestaties leveren. 

Eigenschappen
•  Hoog energie uit zowel zetmeel als vet
•  Hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en 

sporenelementen (groot deel organisch 
gebonden)

•  Vitamine C toegevoegd
•  Probiotica toegevoegd
•  Bevat carnitine, wat een rol speelt bij de 

vetstofwisseling 

20 kg

Spier-plus
artikel 23543 (10 mm b/z)

Masters Spier-plus is ontwikkeld voor paarden 
die ondersteuning in de spieropbouw nodig 
hebben. Specifieke aminozuren in combinatie 
met organisch gebonden sporenelementen 
ondersteunen de vorming van extra spiermassa.

Eigenschappen
•  Hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en 

sporenelementen (groot deel organisch 
gebonden)

•  Extra vitamine C, vitamine E, selenium en 
biotine toegevoegd

•  Bevat probiotica
•  Bevat carnitine, wat een rol speelt bij de 

vetstofwisseling in de spieren

Excellent
artikel 23582 (b/z)

Masters Excellent is een uitgebalanceerde 
sportmuesli voor wedstrijdpaarden die 
behoefte hebben aan extra energie.

Eigenschappen
•  Zeer hoog energie uit zowel vet als zetmeel
•  Hoog gehalte aan vitaminen, mineralen en 

sporenelementen
•  Bevat probiotica

11b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed





20 kg

20 kg20 kg

20 kg

Horsemix
artikel 23551 (b/z)

Masters Horsemix is een energetisch 
granenmengsel. Het bestaat onder andere uit 
zwarte en blanke haver, gerst en gebroken mais. 
Daarnaast is het mengsel verrijkt met lijnzaadolie. 
Masters Horsemix bevat geen vitaminen en is daarom 
niet geschikt om als enig krachtvoer te voeren. 

Eigenschappen
•  Hoog energie uit zetmeel
•  Laag suiker
•  Zonder melasse
•  Niet gecorrigeerd voor Ca/P-verhouding
•  Bevat geen vitaminen en toegevoegde  

mineralen en sporenelementen
•  Geschikt voor paarden en pony’s die zeer  

zware arbeid moeten verrichten

Horsemix-plus
artikel 23554 (b/z)

Masters Horsemix-plus is hetzelfde 
granenmengsel als Masters Horsemix, maar 
wordt aangevuld met vitaminen, mineralen en 
sporenelementen. Daarom is Masters Horsemix-
plus ook als volledig krachtvoer in te zetten.

Eigenschappen
•  Hoog energie uit zetmeel
•  Laag suiker
•  Gedeeltelijk gecorrigeerd voor Ca/P-verhouding
•  Geschikt voor paarden en pony’s die zeer zware 

arbeid moeten verrichten

Horsemix-compleet
artikel 23556 (b/z)

Masters Horsemix-compleet is een granenmengsel 
aangevuld met extra eiwit, vitaminen, mineralen 
en sporenelementen. 
Het kan als volledig voer ingezet worden, maar kan 
ook als aanvulling naast brok gevoerd worden.

Eigenschappen
•  Hoog energie uit zetmeel
•  Laag suiker
•  Gecorrigeerde Ca/P-verhouding
•  Hoog vitamine E-gehalte om de spierfunctie te 

ondersteunen 
•  Geschikt voor paarden en pony’s die zeer zware 

arbeid moeten verrichten
•  Zeer geschikt voor het keuringsklaar maken van 

jonge paarden

15b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed



ruwvoer

Luzernemix-speciaal 
artikel 01470

Masters Luzernemix-speciaal bestaat uit 
luzerne, aangevuld met vitaminen, mineralen 
en sporenelementen. Deze luzernemix kan als 
volledig voer ingezet worden, maar kan ook als 
aanvulling naast brok gevoerd worden. Wanneer 
Luzernemix-speciaal door de brok gemengd 
wordt, moet het paard meer kauwen en maakt 
het paard meer speeksel aan. 

Eigenschappen
•  Goed verteerbare eiwitten
•  Bevat vitaminen, mineralen en 

sporenelementen
•  Gecorrigeerde Ca/P-verhouding

specialiteiten

20 kg

Structovit
artikel 23535 (10 mm b/z)

Masters Structovit is een structuurrijke brok die 
een gedeelte van het ruwvoer kan vervangen  
wanneer er ruwvoertekorten optreden. 

Eigenschappen
•  Goede vervanger bij ruwvoertekorten
•  Structuurrijk
•  De verhouding tussen EWpa en VREp is gelijk 

aan de verhouding in het ruwvoer
•  Laag in suiker en zetmeel
•  Geschikt voor sobere rassen

17b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

20 kg



20 kg

20 kg

Senior slobberbrok
artikel 23522 (5 mm z)

Masters Senior slobberbrok is 
een volledig voer voor oudere 
paarden en/of paarden met 
gebitsproblemen. Deze brok, die 
geweekt gevoerd moet worden, 
bevat veel goed verteerbare vezels.  

Eigenschappen
•  Hoog energie uit vet
•  Laag suiker en zetmeel
•  Hoog aandeel vitaminen en sporenelementen 

(groot deel organisch gebonden)
•  Extra vitamine C
•  Bevat pre- en probiotica
•  Geweekt voeren

Senior-muesli
artikel 23564 (z)

Masters Senior-muesli is een uitgebalanceerde 
mengeling van ontsloten granen. Hierdoor is 
Masters Senior-muesli geschikt voor oudere 
paarden.

Eigenschappen
•  Bevat probiotica

Omega-plus
artikel 23597 (5 mm z)

Masters Omega-plus is speciaal ontwikkeld 
voor paarden die extra energie nodig 
hebben. Masters Omega-plus is bedoeld als 
aanvulling op het rantsoen. Deze brok bevat 
zowel lijnzaad, voor een glanzende vacht, 
als lijnzaadolie, wat een bron is van Omega 
3-vetzuren. 

Eigenschappen
•  Hoog energie uit vet
•  Extra vitamine E en selenium toegevoegd

Vit-Crix
artikel 23512 (5 mm z)

Masters Vit-Crix is een compleet mengsel van 
vitaminen, mineralen en sporenelementen 
ter aanvulling op het rantsoen.

Eigenschappen
•  Prima aanvulling op rantsoenen zonder 

krachtvoer
•  Extra smakelijk 

20 kg

20 kg

geweekt

voeren

19b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed



10 kg

20 kg

Slobber
artikel 23521 (z)

Masters Slobber is een 
uitgebalanceerd gemalen product 
dat opgelost in water, makkelijk 
opneembaar is. Masters slobber 
kan als goede afwisseling in het 
rantsoen dienen.

Eigenschappen
•  Bevat vitaminen, mineralen en 

sporenelementen
•  Bevat pre- en probiotica
•  Geweekt voeren

Paardensnoepjes
artikel 23575 (z)

Masters Paardensnoepjes zijn smakelijke 
paardensnoepjes op basis van mais, luzerne 
en wortel. Deze paardensnoepjes zijn zeer 
geschikt om uw paard extra te belonen.

Eigenschappen
•  Extra smakelijk 

Mineralen Likemmer
artikel 23586

Mineralen Likemmer is een compleet mengsel 
van vitaminen, mineralen en sporenelementen 
voor paarden ter ondersteuning van de 
gezondheid en het voorkomen van tekorten. 
Het mengsel is zeer smakelijk.

Eigenschappen
•  Bevat een groot deel organisch gebonden 

sporenelementen
•  Extra Vitamine C en biotine toegevoegd 
•  Prima aanvulling bij weidegang
•  Geschikt voor paarden die geen krachtvoer 

krijgen, voor drachtige en lacterende merries 
en voor de opfok van jonge paarden

15 kg

21b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

geweekt

voeren





20 kg20 kg

20 kg

fokkerij

Merrie
artikel 23513 (5 mm b), 23514 (10 mm b/z)

Masters Merrie is een uitgebalanceerde brok 
voor dragende en zogende merries.

Eigenschappen
•  Hoog aandeel goed verteerbare eiwitten
•  Hoog aandeel vitaminen, mineralen en 

sporenelementen (groot deel organisch 
gebonden)

•  Extra vitamine C en biotine toegevoegd
•  Bevat pre- en probiotica
•  Bevat beta-caroteen, wat belangrijk is voor 

de vruchtbaarheid

Veulen
artikel 23515 (5 mm b/z)

Masters Veulen is geschikt voor veulens 
vanaf 2 maanden tot circa 1,5 jaar. Voor een 
voorspoedige groei van het veulen is deze 
brok samengesteld uit licht verteerbare, 
goed opneembare grondstoffen.  

Eigenschappen
•  Zeer hoog aandeel goed verteerbare 

eiwitten
•  Hoog aandeel vitaminen, mineralen en 

sporenelementen (groot deel organisch 
gebonden)

•  Extra vitamine C en biotine toegevoegd
•  Bevat pre- en probiotica

Opfok
artikel 23530 (5 mm b), 23531 (10 mm b/z)

Masters Opfok is bijzonder geschikt voor 
opgroeiende paarden van spenen tot 3-jarige 
leeftijd. 

Eigenschappen
•  Hoog aandeel goed verteerbare eiwitten
•  Hoog aandeel aan vitaminen, mineralen 

en sporenelementen (groot deel organisch 
gebonden)

•  Extra vitamine C en biotine toegevoegd
•  Bevat pre- en probiotica

25b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed



Kern-Fok
artikel 23583 (z)

Masters Kern-Fok is een uitgebalanceerde 
muesli met een hoog aandeel goed 
verteerbare eiwitten. Masters Kern-Fok is 
geschikt voor merries en voor de opfok van 
veulens.

Eigenschappen
•  Hoog aandeel vitaminen en 

sporenelementen
•  Extra vitamine C, vitamine E, selenium en 

biotine toegevoegd
•  Bevat probiotica

20 kg

Hondenvoer

27b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

artikel 23918 geperst - staaf (z) 

Masters Dogbrox Puppy is een complete en 
uitgebalanceerde kleine geperste hondenbrok voor 
puppy’s tot de leeftijd van 1 jaar en is ook geschikt 
voor grotere rassen. Het is bereid met hoogwaardige 
grondstoffen en bevat alle essentiële voedingsstoffen 
in een optimale samenstelling voor een goede groei 
en gezondheid van jonge opgroeiende honden.

Eigenschappen
• Rijk aan kip (>26%)
•  Goed verteerbaar
•  Bevat chondroitine en glucosamine wat de groei 

van gewrichten ondersteunt
•  Ondersteunt een goede darmgezondheid 
•  Bevat Omega 3- en Omega 6-vetzuren (zalmolie) 

voor een gezonde en glanzende vacht

Masters Dogbrox Puppy

15 kg



10 kg

10 kg

artikel 23920 krokant - pepernoot (z)

Masters Dogbrox Adult Krokant is een complete 
en uitgebalanceerde krokante hondenbrok 
voor volwassen honden. Het is bereid met 
hoogwaardige grondstoffen en bevat alle 
essentiële voedings stoffen in een optimale 
samenstelling voor een goede gezondheid.

Eigenschappen
•  Ondersteunt een goede darmgezondheid 

door de toevoeging van biergist (bron van 
MOS) en inuline (FOS). Beide dienen als 
energiebron voor goede darmbacteriën. 

•  Bevat kip wat een gemakkelijk verteerbare 
dierlijke eiwitbron is

•  Tandverzorgend effect door de krokantheid
•  Extra smakelijk

Masters Dogbrox Adult Krokant

Masters Dogbrox Lam en Rijst
artikel 23921 krokant - rond (z)

Masters Dogbrox Lam en Rijst is een complete 
en uitgebalanceerde krokante hondenbrok 
voor volwassen honden. Het is speciaal geschikt 
voor gevoelige en oudere honden. Het is bereid 
met hoogwaardige grondstoffen en bevat alle 
essentiële voedingsstoffen in een optimale 
samen stelling voor een goede gezondheid.

Eigenschappen
•  Rijk aan lam en rijst
•  Anti-allergeen doordat het rijk is aan lam en 

rijst (gemakkelijk verteerbaar) 
•  Extra smakelijk
•  Tandverzorgend effect door de krokantheid
•  Bevat Omega 3- en Omega 6-vetzuren voor 

een gezonde en glanzende vacht

29b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

20 kg

Masters Dogbrox Adult
artikel 23919 geperst - wafel (z)

Masters Dogbrox Adult is een complete en 
uitgebalanceerde geperste hondenbrok in 
wafelvorm voor volwassen honden. Het is bereid 
met hoogwaardige grondstoffen en bevat alle 
essentiële voedingsstoffen in een optimale 
samenstelling voor een goede gezondheid.

Eigenschappen
• Een goede basis voor iedere volwassen hond
•  Bevat kip wat een gemakkelijk verteerbare 

dierlijke eiwitbron is 
•  Ondersteunt een goede darmgezondheid door 

middel van bietenpulp, dat als energiebron 
fungeert voor de goede darmbacteriën 



kattenvoer

artikel 23922 (z)

Masters Catbrox Adult is een complete en 
uitgebalanceerde krokante kattenbrok 
voor volwassen katten. Het is bereid met 
hoogwaardige grondstoffen en bevat alle 
essentiële voedingsstoffen in een optimale 
samenstelling voor een goede gezondheid.

Eigenschappen
•  De visbijproducten bevatten Omega 3- en 

Omega 6-vetzuren welke bijdragen aan een 
gezonde huid en vacht

•  Bevat calcium voor sterke botten
• Bevat eiwit voor spieropbouw
•  Bevat vitaminen en mineralen ter 

ondersteuning van het immuumsysteem

ERFDIEREN

20 kg

Geitenbrok
artikel 23617 (b/z)

Masters Geitenbrok is een zeer smakelijke brok 
die optimaal verteerd wordt.

Eigenschappen
• In te zetten naast goed hooi/stro

31b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed

10 kg

Masters Catbrox Adult



20 kg

20 kg20 kg

20 kg

Schapenbrok
artikel 23611 (b/z)

Masters Schapenbrok is een koperarme brok 
geschikt om te voeren tijdens de laatste vier 
weken van de dracht en tijdens de eerste 
vier weken van de lactatie. Deze brok bevat 
alle benodigde vitaminen, mineralen en 
sporenelementen.

Eigenschappen
• Koperarm
• In te zetten naast goed ruwvoer
• Geschikt voor alle schapenrassen

Volledige legkorrel
artikel 23614 (z)

Masters Volledige legkorrel is een 
uitgebalanceerde legkorrel voor pluimvee in 
de legperiode. Deze legkorrel bevat voldoende 
calcium voor een goede eischaalkwaliteit. 

Eigenschappen
•  Bevat alle benodigde vitaminen, mineralen 

en sporenelementen
•  Korrelvorm zorgt ervoor dat het pluimvee 

alle nutriënten binnenkrijgt

Volledig legmeel
artikel 23615 (z)

Masters Volledig legmeel heeft dezelfde 
samenstelling als de Volledige legkorrel, maar 
dan als Structomix. Structomix is geen meel, 
kruimel of korrel, maar een uniform en scherp 
structuurvoer. Deze vorm van voer aanbieden 
voorkomt selectieve opname en zorgt voor een 
goede darmwerking.

Eigenschappen
•  Bevat alle benodigde vitaminen, mineralen 

en sporenelementen
•  Structomix voorkomt selectieve opname

Gemengd graan + 

gebroken mais
artikel 23627 (z)

Masters Gemengd graan + gebroken mais 
is een granenmengsel voor pluimvee. 
Het mengsel bestaat uit tarwe, gerst en is 
aangevuld met gebroken mais en verrijkt 
met sojaolie.
Gemengd graan + gebroken mais bevat 
geen toegevoegde vitaminen, mineralen en 
sporenelementen en is daarom niet geschikt 
om als enig voer te voeren.

Eigenschappen
•  Bevat geen toegevoegde vitaminen, 

mineralen en sporenelementen

33b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed



20 kg

20 kg20 kg

20 kg

Scharrelmix
artikel 23700 (z)

Masters Scharrelmix is een granenmengsel 
voor pluimvee met een toevoeging van 
vitaminen, mineralen en sporenelementen. 
Dit granenmengsel is ook als compleet voer 
in te zetten.

Eigenschappen
•  Bevat alle benodigde vitaminen, mineralen 

en sporenelementen

Fazantengraan
artikel 23715 (z)

Masters Fazantengraan is een granenmengsel 
voor fazanten en andere siervogels. Het 
granenmengsel bestaat uit tarwe, sorghum, 
mais en zonnepitten en is verrijkt met sojaolie.
Dit fazantengraan bevat geen toegevoegde 
vitaminen, mineralen en sporenelementen 
en is daarom niet geschikt om als enig voer te 
voeren.

Eigenschappen
•   Bevat geen toegevoegde vitaminen, 

mineralen en sporenelementen

Chinchilla/caviakorrel
artikel 23607 (z)

Masters Chinchilla/caviakorrel is een 
structuurrijke korrel en bevat alle essentiële 
voedingsstoffen die chinchilla’s en cavia’s nodig 
hebben. Het bevat lijnzaadolie als bron van 
Omega 3-vetzuren.  

Eigenschappen
•  Bevat vitaminen, mineralen en 

sporenelementen 
•  Bevat extra vitamine C

Konijnenkorrel
artikel 23613 (z)

Masters Konijnenkorrel is geschikt voor alle 
konijnen, ongeacht leeftijd of productiefase. 
Het bevat alle benodigde vitaminen, mineralen 
en sporenelementen die konijnen nodig 
hebben.

Eigenschappen
•  Niet geschikt voor intensieve fok
•  Harde korrel

35b = verkrijgbaar in bulk    z = verkrijgbaar in zakgoed



voederwaarden*
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EWpa 0,82 0,86 0,82 0,86 0,85 0,88 0,87 0,81 0,89 0,89 0,91 0,86 0,96 0,95 0,93 0,94 0,73 0,73 0,91 0,93 0,54 1,07 0,86 0,9 0,88 0,87 0,94

VREp g/kg 76 75 75 80 76 80 76 70 85 85 90 116 72 75 73 95 97 80 95 84 43 129 76 118 136 118 118

Ruw eiwit % 10,7 10,6 9,7 10,9 10,9 10,8 9,8 9,7 11,4 11,5 12,1 15,4 9,5 9,5 9,3 11,7 14,1 11,1 13,5 11,9 6,9 15,9 10,9 15,2 16,8 15,2 15

Ruw vet % 4 4,8 2,8 4,2 5 4,9 4,5 4,6 4,8 4,9 6,2 5 7,5 5 4,9 3,9 7 3,5 7,7 4 4,1 20 2,8 5,3 4,6 5 5,9

Ruwe celstof % 10,4 11 13,4 8 12,1 12 11,6 12 8 7,8 7 7,3 8,3 8,3 8 7 25,6 19,5 14,5 9,5 4,6 6 9,8 6,7 7 7,1 6,2

Ruwe as % 7,6 7,9 7,0 7,7 7,7 7,8 7,6 7,4 7,7 8,2 7,9 8,9 7,4 2,3 4,3 5,8 8,9 7,4 7,4 7,7 40,1 6,4 7,9 8,6 8,8 9,9 8,1

Zetmeel % 22,8 25,6 30,0 28,6 21,6 28,1 30 27,6 30,3 30,6 29,9 26,1 33,9 45,6 44,3 43,3 6,1 11,6 8,5 28,6 13,5 18,2 26,7 26,5 24,7 24,8 28,7

Suiker % 8,1 7,3 4,3 7,9 8,1 4,6 5,3 5,1 7,4 7,4 7,2 6,6 4,5 1,5 1,8 3,3 3,8 6,9 5,3 4,9 7,2 7,5 5,3 8,2 7,4 7,8 7

Lysine g/kg 3,6 4 3,5 4 4,4 4 3,5 3,7 4,3 4,3 4,6 11,5 3,4 3,6 3,5 4,9 6 4,3 6,4 3,3 2,2 5,9 4,3 7,2 8,3 6,5 6,9

Methionine g/kg 1,7 1,7 1,5 1,8 1,6 1,9 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 4,7 1,6 1,7 1,6 1,9 2,2 1,8 2,2 1,8 1 2,8 1,8 2,8 3,1 2,4 2,2

Calcium g/kg 9 10 9,0 10 9 10,8 10 10 11 11 11 12 11,5 0,7 4,6 7,2 15 8 9 9 80 9 10 12 13 15 12,5

Fosfor g/kg 5 5 4,0 5 5 5,6 5 5 6 6 6 6 5 3 4 3,9 6 4 5 6 21 5 6 6 7 8 6

Natrium g/kg  4,8 4,5 4,0 4,5 5 3 4 4 4,5 4,5 4,5 5,5 4 0,1 1,3 3,9 1,7 4 3,3 3,5 24 3 4,2 4,5 4 5 4

Kalium g/kg  11,2 11,1 7,5 11 12,5 9 8,1 8,3 10,8 10,7 10,9 11,5 7 4,6 4,7 6,2 22,8 11,9 9,7 10,4 8,8 10,8 8,6 12,3 11,5 11,8 10,4

Magnesium g/kg 3,2 3,8 2,0 3,3 4,3 4,4 2,3 2,4 3,3 4 3,5 4,5 2,5 1,1 2,3 2,8 4 3,5 3,5 3,9 25 2,8 3,5 4,3 5 5 3,1

Selenium mcg/kg 454 591 260 484 815 720 380 380 600 955 715 700 500 158 655 605 580 430 676 420 10024 700 760 612 710 745 630

Zink mg/kg  165 210 112 191 304 257 152 156 207 326 240 243 196 24 185 145 167 147 245 83 3253 44 260 220 250 272 244

IJzer mg/kg 236 256 180 199 383 329 195 187 223 300 285 312 195 66 165 164 432 292 326 301 2070 205 227 278 312 311 248

Mangaan mg/kg 156 145 88 142 199 162 109 122 147 222 154 158 139 32 134 105 108 112 168 121 2070 44 187 146 166 182 167

Kobalt mg/kg 0,35 0,52 0,3 0,49 0,9 0,8 0,4 0,4 0,53 0,86 0,8 0,8 0,6 0,1 0,5 0,4 0,8 0,4 0,8 0,7 8,6 0,2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7

Jodium mg/kg 0,6 1,1 0,5 0,9 1,8 1,4 0,8 0,7 1 1,7 1,3 1,4 1 0,1 1 0,8 1,8 0,8 1,4 1,6 16,1 0,2 1,3 1,2 1,4 1,5 1,2

Koper mg/kg  48 57 30 49 78 71 41 42 57 92 61 62 54 3,5 54 44 56 38 65 45 1008 8 74 56 64 70 69

Vitamine A IE/kg 15000 18000 10000 15000 25800 25000 15000 15000 18000 30000 21000 21000 20000 18000 15000 18000 10500 21000 14000 360000 2400 18000 21000 22500 25000

Vitamine D3 IE/kg 2500 3000 1700 2500 4300 4165 2560 2560 3000 5000 3500 3500 3420 3000 2500 3000 1750 3500 920 60000 4000 3000 3500 3750 4270

Vitamine E IE/kg 250 315 155 270 500 500 235 235 325 600 400 600 310 300 750 325 200 400 275 6000 1250 420 350 400 435 465

Vitamine C mg/kg  100 100 100 100 100 125 100 45 50 100 60

Vitamine K3 mg/kg 1 1,8 0,9 1,6 3,6 2,9 1,3 1,3 1,8 3,2 3 3 1,8 1,6 1 2 1,2 2,9 2,8 32 2,4 2,5 3 3,1 2,2

Vitamine B1 mg/kg 15 24 11,8 21 40 32 17,6 17,6 24 42 30 30 24 22 15 26 16 31 10,3 440 32 27 32 34 29

Vitamine B2 mg/kg 10 18 8,8 16 32 25 13,3 13,3 18 32 25 25 18 16 10 10 12 26 5 320 24 22 26 28 22

Vitamine B3 mg/kg 25 36 20 31 61 53 26 26 36 62 50 50 34 34 25 38 23 50 20 680 48 43 51 53 43

Vitamine B5 mg/kg 10 14 10 12 22 18 11 11 14 25 16 16 14 14 10 15 9 17 11 272 19 15 17 18 18

Vitamine B6 mg/kg 5 9 4,4 8 18 14,4 6,6 6,6 9 16 15 15 8,8 8 5 10 6 15 6 160 12 13 15 16 11

Vitamine B9 mg/kg 5 9 4,2 8 16 12,5 6,1 6,1 9 16 12 12 8,1 8 5 10 6 13 13 160 12 11 13 14 10,1

Vitamine B12 mcg/kg 100 150 70 130 250 212 110 110 150 260 200 200 145 140 100 130 96 202 54 2800 200 175 202 218 183

Choline-chloride mg/kg 272 568 146 404 908 500 220 220 518 727 848 725 293 325 230 380 433 1235 383 6671 142 478 733 636 753 367

Biotine (mcg) 300 375 200 330 1000 1000 300  300 400 750 500 1000 400 360 500 500 250 510 306 7200 601 450 500 550 500

Probiotica • • • • • • • • • • • • • •

Carnitine • •

Beta Caroteen • • • • • • • •

37* Op het moment van drukken waren dit de actuele voederwaarden.



Bestellen en bezorgen
Masters-voeders zijn verkrijgbaar bij een groot aantal dealers/wederverkopers. 
Kijk op mastersdiervoeders.nl voor een verkooppunt bij u in de buurt. 
Daarnaast kunt u Masters ook rechtstreeks bij ons bestellen of eenvoudig via 
onze webshop paardenvoer.nl.

Wanneer u voor 13.00 uur bestelt, wordt het zakgoed binnen twee werkdagen 
geleverd. Vanaf 300 kg wordt uw bestelling gratis thuis bezorgd. Vanaf 1 ton 
is Masters ook in bulk verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze klanten service of met een van onze specialisten.

Klantenservice
Bij onze klantenservice kunt u op werkdagen en op zaterdag terecht met al 
uw (voedings)vragen. De klantenservice is bereikbaar via 0317-499595 of 
info@mastersdiervoeders.nl.

Maandag t/m vrijdag: 8.00-20.00 uur         Zaterdag: 10.00-16.00 uur

Voeradvies
BASIS/ONDERHOUD SPOR T/PRESTATIE SPECIALITEITEN FOKKERIJ
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Type paard

Pony • • • • • • • • • • • • •
Sober ras • • • • • • • • • •
Paard met stalrust • • • •
Manegepaard/-pony • • • • • • • • • • •
Merrie dragend/lacterend • • • •
Veulen • • •
Jong paard • • • • •
Senior • • • • •
Specifieke behoefte

Stressgevoelig • • • •
Temperamentvol • • • •
Extra energie (bij sport) • • • • • • • • • •
Gevoelige spieren • • • • •
Spieropbouw • • • • • • •
Ondersteuning weerstand • • • • • • • • • • • •
Slecht gebit • •
Gevoelige maag • • •
Gevoelige huid

Mager (score 1-3 volgens Henneke) • • • • • • •
(Te) dik (score 7-9 volgens Henneke) • •
Type arbeid

Recreatie • • • • • • • • • • •
Dressuur • • • • • • • • • • • • • • •
Springen • • • • • • • • • • • • • • • •
Aangespannen • • • • • • • • • •
Eventing • • • • • • •
Endurance • • • • • • •
Draf- en rensport • • • • • • •
Western • • • • • •
Type voer

Zonder haver • • • • • • • • • • • •
Zonder gluten

Non gmo

Deze voeradvieskaart dient slechts ter indicatie. Voor het juiste voeradvies kunt u contact opnemen met onze klantenservice.



www.mastersdiervoeders.nl

Masters is een merk van Voermeesters B.V. 

Voermeesters B.V.
Marsdijk 31
4033 CC Lienden
Postbus 610
6700 AP Wageningen
0317-499595
info@voermeesters.nl

Kijk op mastersdiervoeders.nl voor een verkooppunt 
bij u in de buurt en de online bestelmogelijkheden.


