
Er zijn voorwaarden aan het traject Ruiter en paard Samen VITAAL verbonden: 

Algemene voorwaarden: 

- Jullie moeten uit Gelderland komen(provincie Gelderland geeft een grote financiële 

bijdrage aan dit traject). 

- Jij bent KNHS lid. 

- Je rijdt (te weinig) actief met jouw paard. 

- Het inschrijfgeld is € 100,-. 

- We mogen jullie foto en gegevens gebruiken in de pers en op onze mediakanelen. 

Voorwaarden paard 

- Jouw paard is tussen de 3 en 20 jaar oud. 

- Jouw paard heeft geen blessures, geen hoefbevangenheid of gekende PPID (ziekte 

van Cushing). 

- Alle disciplines zijn welkom. 

- Tijdens het traject mag jouw paard NIET ONBEPERKT ruwvoer eten. Jij krijgt van 

Pavo een voedingsschema en een structuurrijke muesli, speciaal ontwikkeld om 

paarden met overgewicht te ondersteunen. Jouw paard krijgt dus wel jouw eigen 

ruwvoer, maar een voorgeschreven passende hoeveelheid. Als jouw paard naar 

buiten gaat, dan mag hij dus niet op gras staan. Buitenloop in een paddock met 

ruwvoer beschikbaarheid, wordt daarentegen aangemoedigd. In het voedingsschema 

wordt ten allen tijde rekening gehouden met het welzijn van jouw paard, maar calorie 

beperking is een noodzaak om het einddoel = een gezonder paard, te bereiken. 

- Pavo zorgt voor het geadviseerde aanvullende voer, naast jouw eigen ruwvoer. 

- Jouw paard moet individueel gevoerd kunnen worden. 

- Je moet het voedingsadvies volgen, anders heeft het geen zin! 

Voorwaarden ruiter 

- Je hebt geen ACUTE blessures. Oude blessures en bijvoorbeeld rugklachten mag 

zeker wel. 

- Medische toestemming om te sporten. 

- Motivatie!! Je wilt graag VITAAL worden! 

Wat krijg je ervoor? 

- Een bewegings- en voedingsadvies op maat voor jouw paard door Pavo. 

- Een bloedtest van jouw paard voor algemene gezondheidscontrole en check op 

metabole afwijkingen, aan het begin van het traject en aan het eind. 

- Een analyse van jouw ruwvoer (dit moet je zelf betalen). 

- Een bewegings- en voedingsadvies op maat voor jou met online en offline 

begeleiding. 

- Maandelijks een meting voor jouw paard en voor jou (niet altijd tegelijk) 

- Ondersteuning voor het bewegingsschema voor jouw paard in de IPOS app 

- Ondersteuning voor jouw bewegings- en voedingsschema in de One Switch app 

- Bezoeken aan een aantal evenementen waar ook metingen van jou en/of jouw paard 

worden gedaan. 

- Een besloten Facebook groep waarin je de andere deelnemers de oren van hun 

hoofd kunt vragen over hun ervaringen. 

 

Wat gebeurt er als ik tussendoor stop? 



Het traject dat wij jouw paard en jou aanbieden heeft ongeveer een waarde van €  5.000 

euro. Er is maar beperkt plaats, dus we zijn niet blij als één van de deelnemers uitstapt. Als 

je tussendoor uitstapt zonder legitieme reden, kost het € 200,-. Dit om een beetje de kosten 

van het onvoltooide traject de dekken. 

 


