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Iedereen die voldoende kennis had en het welzijn van honden belangrijk vond was blij
toen mensen zoals Billinghurst en enkele anderen ten strijde trokken tegen de vele
producenten van droogvoer.
Allerlei zaken begonnen mis te lopen. Niet alleen door tekorten in de voeding maar ook
door het gebruik van verkeerde grondstoffen, het toevoegen van hulpstoffen, de
productiemethodes die nodig waren om eigenlijk voor de hond ongeschikte grondstoffen
toch gedeeltelijk benutbaar te maken.
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gezondheidsproblemen en bepaalde afwijkingen ook in het gedrag niet in verband met
voeding. Dat was begrijpelijk. De opkomst van commerciële voeding had heel wat
problemen die men daarvoor wel zag, laten verdwijnen en we waren aangeland bij de
generatie die droogvoer en blik als vanzelfsprekend beschouwde als hondenvoer.
Dat er geleidelijk ook andere problemen (en zelfs veel meer) de kop opstaken werd niet
in verband gebracht met dat soort voeders en uiteraard waren die niet verantwoordelijk
voor alles wat mis liep. Andere zaken uit het milieu, selectie, inteelt, sommige manieren
van fokken en zoveel zaken meer hadden en hebben invloed maar dat B.A.R.F. of
kompleet vers voer verstrekken voor het welzijn van de hond een verbetering was (en is)
staat vast.
Alleen moeten we oog blijven hebben voor de realiteit en ons hoeden voor fanatisme.
Immers dat leidt tot fundamentalisme en dan gaat het niet meer over gelijk hebben maar
gelijk krijgen en dat komt de wellness van de hond niet altijd ten goede.
Dat gaat soms over minder belangrijke zaken die niet echt kwaad kunnen maar ook niet
helpen. Zo is bijvoorbeeld af en toe een ei aan de hond geven niet slecht maar het uit
principe rauw geven is minder effectief dan het te koken. Een ei bevat o.a. Biotine. Dat is
voor een hond zeer nuttig (met name voor de vacht) maar een ei bevat ook Afedrine en
dat vernietigd dat Biotine.
Dus een rauw ei geven is leuk, het bevat prima voedingsstoffen en zeer goed eiwit maar
niets extra’s. Zou men nu datzelfde ei eerst koken dan vernietigd men Afedrine maar niet
de Biotine. De voedingswaarde van het ei stijgt en we krijgen toch dat extra, namelijk
Biotine. Dus rauw geven uit principe is hier niet de beste manier van doen.
Echt bizar wordt het pas wanneer je om rauw te geven dieren capaciteiten gaat
toekennen die ze helemaal niet hebben. Zoals rauwe groenten verteren bijvoorbeeld, dat
kan een hond niet. Hoe fijn je ze ook maalt of cuttert als het niet ontsloten is kan de hond
er alleen vocht en maximum wat vitamines uithalen.
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Dat om te ontsluiten niet automatisch moet gekookt worden zien we in de natuur.
Ontsluiten is een vorm van garen, verteerbaar maken dus. In de natuur gebeurt dat in de
maag, magen of darm van het prooidier, in hoofdzaak door het inwerken van zuren,
bacteriën en enzymen.
Wij bij Duck doen dat na. Niet door te koken zoals meestal ontsloten wordt, maar door te
verwarmen onder warmtestralers omdat dan maar tot 80° moet verwarmt worden
waardoor de koolhydraten benutbaar worden zonder dat er voedingsstoffen vernietigd
worden.
Honden hebben koolhydraten nodig en het is juist dat ze ook niet vernietigd worden als
ze rauw zijn (maar ze zijn voor een hond ook niet beschikbaar) en wanneer ze fijn genoeg
gemalen worden vind men ze ook niet terug in de ontlasting.
Hier kan dus rauw geven uit principe zelfs schadelijk zijn!
 Herbivoren, planteneters dus: kunnen cellulose ontsluiten en hoewel die ook geen
groenten eten maar in hoofdzaak grassen (liefst grassen die zaad dragen omdat dat
krachtvoer is) kunnen zij ze wel verteren. Deze familie levert de meeste slachtoffers
als voedsel voor de hondachtigen in de natuur.
 Omnivoren, alleseters dus: daarvan zijn er ook veel die plantaardige zaken kunnen
verteren maar op enkele uitzonderingen zijn ze zelden prooi van hondachtigen.
 Carnivoren, vleeseters dus: tot deze familie behoort onze hond en die kunnen
absoluut geen plantaardige zaken verteren als ze niet ontsloten zijn.
De natuur trachten te verslaan door hem te bestrijden is onmogelijk. De natuur moet je
volgen en dat doe je door die zaken rauw te geven die rauw moeten zijn. Zoals botten,
spiervlees en organenvlees. Dragende botten gebruikt men best niet omdat ze te hard
zijn.
Uiteraard zijn ook hier weer uitzonderingen en zijn er honden die er leuk mee spelen
zonder dat ze hun gebit beschadigen maar in het algemeen is het niet aan te raden.
Trouwens de voedingswaarde is niet de moeite van het risico.
Het is trouwens zo dat wanneer het er over gaat een hond langer bezig te houden, omdat
men niet kan of wil gaan wandelen, lopen of spelen dan zijn er een heleboel
mogelijkheden om te knabbelen, te knagen of gewoon te spelen met zaken die de
voedingsbalans niet verstoren en de hond toch even bezig te houden.
Ook hier moet men weer opletten dat de natuur niet te hard verdraaid wordt en zeker
niet als dat ten koste zou gaan van wat een hond nutritioneel echt nodig heeft. Een bot
geven waar nog vlees aan zit is voor een hond zeer leuk maar het is geen complete
maaltijd. Veel beter is dus een complete verse maaltijd te geven en daarna een gedroogde
pees of zacht bot waar hij nog lekker kan van nagenieten.
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Voor de maaltijd bewegen om de jacht na te bootsen blijft de meest natuurlijke manier
van afreageren. Ook in de natuur zijn honden langer bezig met aan voedsel te geraken
dan met het eten zelf. Dus minder bewegen en een bot geven met vlees lijkt leuk maar
komt de wellness van de hond niet ten goede!
Het is alsof je jogging schoenen en een trainingspak aantrekt om een pak chips te eten.
Daar wordt je echt niet gezonder van. Wanneer je dus uw hond een snack geeft is het
inderdaad beter een gezonde snack te geven en in functie van zijn tanden te poetsen. Dat
is dus na de maaltijd of uitzonderlijk ter vervanging van een wandeling maar niet
regelmatig. Dat blijft bedrog. Een hond heeft beweging nodig zelfs met gezonde voeding
en verstandige snacks.
Als het bot dat een volledige maaltijd zou moeten bevatten gemalen is, heeft dat het
voordeel dat ook mensen die normaal behuisd zijn en de hond binnenkamers voeden
hem kunnen laten genieten van een verse compleet natuurlijke maaltijd. Ook mijn hond
eet graag een half konijntje of een kip en hij amuseert zich zichtbaar met een schapenkop,
maar dat kan alleen in de kennel. Gewoon binnen, waar hij altijd eet, kan dat niet. Dat is
hygiënisch onmogelijk.
Een hond heeft calcium nodig. Dat haalt hij in de natuur of bij natuurvoeding uit botten.
Als die gemalen zijn heeft dat allerlei voordelen. Het voornaamste voordeel is dat het
zéér veilig is. In tegenstelling tot kalk of beendermeel kan je er niet teveel van geven. Bij
een teveel aan calcium ontstaan er allerlei problemen die bij gemalen botten niet
voorkomen omdat bij gemalen botten of beenderen de hond alleen dat calcium neemt dat
nodig is. De rest zet hij om in energie in tegenstelling met kunstmatige calciumbronnen
die helemaal worden opgenomen en desnoods afgezet op plaatsen waar het niet hoort
met op termijn alle pijnlijke gevolgen vandien. Hier is rauw dus wel een voordeel.
Trouwens rauwe beenderen, gemalen of niet verteren. Verwarmt bot, zelfs gemalen is
niet veilig omdat het allemaal opgenomen wordt. Het zou voor ieder individu juist
moeten zijn en dat kan in praktijk niet. Verwarmt bot dat niet gemalen is, is ronduit
gevaarlijk omdat het hard is en splitst.
Ook bij vlees zijn er misverstanden. Die worden in de hand gewerkt door o.a. de naam
van de familie waar de hond in thuishoort, dat zijn de vleeseters. Dat is de naam. Het
omschrijft niet uitsluitend wat honden eten. Dan zou het bvb prooieter zijn of faunivoor
of iets dergelijks. Honden eten namelijk niet alleen vlees, ze hebben ook koolhydraten
nodig en botten maar het vlees dat ze eten zou rauw moeten zijn omdat verwarmen
zaken vernietigd die voor de hond belangrijk zijn. Sommige zijn zelfs essentieel.
Natuurlijk wordt dat bij de producenten van droogvoer zo goed mogelijk opgevangen
door zaken toe te voegen en voeders te creëren die wel voldoen voor een bepaalde groep
en niet voor een andere. Door hun specifieke manier van produceren kunnen ze ook niet
anders. Vers voer kan uiteraard alleen diepgevroren bewaard worden maar daar staan
dan ook een heleboel voordelen tegenover. Eentje daarvan is dat elke hond het mag eten.
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Groot, klein, jong of oud. Dat zou logisch moeten zijn maar dat is het ondertussen niet
meer.
Maar zelfs de echte natuurvoer liefhebbers hebben een wens die niet kan vervult
worden, namelijk grote brokken vlees waardoor de hond zijn tanden nog echt zou
moeten gebruiken. Dat kan spijtig genoeg niet als je het ook goed wil doen. Vleesbrokken
ter grootte van een golfbal slikt een hond die het formaat heeft van een Border collie
moeiteloos door zonder kauwen.
Bij een beetje grotere brokken is verstikking al niet meer denkbeeldig en is spijtig genoeg
ook al voorgekomen en de maaltijd niet alleen aantrekkelijk maar ook echt compleet
maken is onmogelijk. Gelukkig kan een maaltijd wel compleet zijn, natuurlijk en vers en
kan je de hond na afloop een natuur snack geven waar hij zijn tanden en kaken kan
gebruiken zoveel hij wil.
Over zuivelproducten wil ik het niet hebben. Dat zijn de goed - makertjes of tekorten
aanvullers die niet nodig zijn, complex en gevaarlijk wanneer je het niet goed doet en
overbodig wanneer je het wel goed doet (en dan bedoel ik koolhydraten ontsluiten en
beenderen malen) zoals bij Duck compleet natuurlijk.
Denis Steurs

