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26. De waarheid en de werkelijkheid
 Je kan enkele mensen de hele tijd bedriegen
 Je kan veel mensen enkele tijd bedriegen
 Maar je kan niet iedereen de hele tijd bedriegen
Alles moet zo simpel mogelijk zijn maar niet simpeler.
“ Albert Einstein”
Dat de menselijke geest raar in elkaar zit weten we en dat ons brein ons soms bedriegt ook.
Denk maar aan de illusies en illusionisten die prachtige zaken doen om ons te entertainen.
Gelukkig is dat onschuldig en alleen bedoelt om ons te vermaken. Anders wordt het
wanneer reclame jongens het doen om hun producten te verkopen, dan kan ons dat extra
geld kosten en dat is minder leuk. Wanneer het over voeding voor onze hond gaat kan dat
zelfs ten koste van hun gezondheid gaan en dat wordt vervelend!
Toen ik jong was deed ik ook wel eens van die spelletjes waarvan je weet dat wat je zegt
anders begrepen wordt. In een café nam ik een stoel, plaatste die in het midden en daagde
iemand uit waar ik een weddenschap mee aanging met te zeggen dat ik op die stoel 5
minuten op mijn handen kon staan. Als die persoon erin trapte ging ik op de stoel staan en
plaatste mijn handen onder mijn voeten. Ik stond dus letterlijk op mijn handen.
Het gebeurde wel eens dat de persoon ik kwestie zei “Ja maar dat bedoelde ik niet” omdat hij
uiteraard dacht dat ik gedurende 5 minuten een hanstand ging doen met mijn benen in de
lucht en mijn handen op de stoel maar zo handig was ik niet. Ik was gelukkig wel sluw.
Dat was inderdaad grappig en het ging over een pintje of hooguit enkele maar in
hondenvoeding wordt dit soort zaken nu zéér hard gespeeld en naar mijn gevoel wordt er
ook bewust bedrogen. Dat kan gemakkelijk door ons brein iets anders te laten denken of
registreren dan wat er is. Ze doen dat volkomen legaal, ze overtreden de wet niet. Daar
hebben ze juristen voor. We weten dat er zonder advocaten veel onschuldigen in de cel
zouden zitten. We weten echter ook dat er door advocaten veel schuldigen niet in de cel
zitten. Er zijn ook zeer veel mogelijkheden.
Ik laat u de kracht van een leesteken zoals een komma zien;



Ik zat op haar schoot, en rustte uit.
Ik zat op haar, schoot en rustte uit.

Uiteraard is dit onschuldig, grappig zelfs maar het toont aan dat precies dezelfde zin met een
komma vöör of na het woord een totaal andere betekenis krijgt en dat mensen die bewust
bezig zijn met ons te bedriegen zonder te liegen alleen in hun kwaad opzet kunnen slagen
wanneer mensen die het weten niet ingrijpen.

2

De waarheid

De werkelijkheid

Zonder toevoeging van bvb
bewaarmiddelen

Dat wil alleen zeggen dat de fabrikant het niet rechtstreeks
heeft toegevoegd maar bvb wel de leverancier van het vet
dat hij gebruikt. Het zegt dus niet dat er geen bewaarmiddel
in zit.
Droogvoer zonder middelen om te bewaren bestaat niet.
Niet alle middelen om te bewaren vallen onder de noemer
bewaarmiddel!
En toch kan men middelen gebruiken om te kleuren. Een
gekend voorbeeld is ijzeroxide. Dat is geen kleurstof maar
een mineraal dat aan droogvoer wordt toegevoegd, waar de
hond niets mee kan maar het geeft een mooie roodbruine
kleur aan de brokjes waardoor in het menselijk brein de
illusie van vlees wordt opgewekt.
In het beste geval bevat droogvoer als eindproduct
vleesmeel, nooit vlees.
Dat kan, met 4% meel, vlees, afval of organen van een
betreffend dier mag men de naam van dat dier als
productnaam voor die voeding gebruiken. Men kan dus 1
soort voer maken met 4% fazant, 4% kwartel, 4% eend en
dat onder die 3 benamingen verkopen terwijl het eigenlijk
identiek is.
Hier is in vele gevallen alleen het bewaarmiddel anders dan
de gewone lijn. 4% lamsmeel en 4% rijstmeel toevoegen is
voldoende om wettelijk in orde te zijn.
Natuur en natuurlijk zijn “IN”. Daarom moet men oppassen
want het wordt te pas en te onpas gebruikt om consumenten
op het verkeerde been te zetten. Slangengif is bvb ook
natuurlijk.
Dat zegt niets. Wat een stier uit zijn gat wroet is ook
compleet natuurlijk, maar het is natuurlijk niet compleet als
we het over hondenvoer hebben. Het is bull shit en geen
complete natuurlijke maaltijd voor honden. Die is trouwens
altijd vers of diepgevroren.
Het is niet omdat het vers is dat het op zich ook geschikt is.
Een dampende koeienvlaai is ook vers maar ondanks het
feit dat veel honden het graag lusten is het geen geschikt
hondenvoer.
Ik hoor wel eens “Wij verkopen geen water” maar
vleesvocht is zoveel meer dan water. Het bevat het best
opneembare ijzer wateroplosbare vitamines, het is natuurlijk
en de hond moet veel minder drinken. Brokjes worden zo
droog gemaakt om ze mits toevoeging van middelen langer
te kunnen bewaren.

Droogvoer zonder
bewaarmiddelen bestaat echt
Zonder kleurstoffen bestaat
echt

Droogvoer met vlees
Fazant, kwartel, eend

Met Lam & Rijst geen
vachtproblemen
Natuur - natuurlijk

Compleet natuurlijk

Vers

Droogvoer
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Geperst
Geëxtrudeerd
Geëxpandeerd

Een hond is een vleeseter dus
het eiwit moet dierlijk zijn
Geoptimaliseerd

Biologisch

Met deze brokken heeft uw
hond minder last van
tandsteen

Domesticatie heeft de hond
veranderd

Vit. A zoveel
Vit. B zoveel
Vit. C zoveel enz …

De ene gebruikt de andere om verkoopsverhalen te maken
maar het is één pot nat, uiteindelijk is het meel. Omdat
niemand meel zou kopen voor zijn hond maakt men er
brokjes van. Ieder op zijn manier,of door te persen of door
toevoeging van middelen om te binden en/of te verharden.
Ook het mooie verhaaltje dat bij geperste brokken de
temperatuur niet zo hoog moet oplopen is een omzeiling
van de realiteit omdat het eiwit – of vleesmeel al een
extruder gepasseerd is voor ze het als geperste brok
samenstellen.
Een hond is een vleeseter dus het eiwit moet vlees zijn, geen
eieren, geen vismeel, geen vleesmeel.
Mensen denken wanneer ze dit lezen bijna automatisch aan
optimaal. Dat is zo goed mogelijk maar geoptimaliseerd wil
eigenlijk zeggen dat niet altijd dezelfde grondstoffen
gebruikt worden maar dat de chemische analyse wel
hetzelfde is. Het tegenovergestelde van optimaal dus.
Ook dit is niet het belangrijkste. Een maaltijd kan biologisch
zijn maar totaal ongeschikt omdat niet de juiste
grondstoffen gebruikt worden. Trouwens, er wordt te
weinig biologisch geslacht om aan de vraag te voldoen.
Ook dat kan, alleen is het verhaal niet compleet, juist zou
zijn ; minder last van tandsteen dan bij onze andere brokken
of vroegere brokken of onze diner. De complete waarheid is
eenvoudig. Voor een gedeelte is tandsteen een kwestie van
aanleg. Verder ontstaat het juist door droogvoer dat dus
eigenlijk samengeperst meel is en die paar brokjes die een
hond per toeval doorbijt worden terug meel dat zich vastzet
op de tanden. De bindmiddelen in het voer zijn chemische
of synthetische zaken, die kunnen niet denken “Oei, ik ben
uit de zak, ik zit in de muil van de hond dus moet ik
stoppen met te werken”. Tandsteen ontstaat door
droogvoer.
Wat uiterlijk en gedrag betreft wel, dat is juist maar om het
verteringssysteem en de ideale voeding te veranderen is
evolutie nodig en de tijd dat de hond van de wolf is
gedomesticeerd stelt evolutionair niets voor. Evolutie heeft
dan ook in heel die verandering geen invloed. Domesticatie
heeft dus niets veranderd qua voeding.
De vitamine tabel. Op een verpakking wordt het steeds
vermeld maar er is veel discussie over hoeveel vit er nodig
zijn. Daarbij komt dat zelden het totaal benutbare vitamines
wordt vermeld maar praktisch altijd de toegevoegde
vitamines en dan meestal nog bij de start van het productie
proces terwijl warmte zéér nefast is voor sommige
vitamines. Het is als zeggen, ik had een goede hesp maar ze
is op. Belangrijk is dus niet wat er in zit (of zat) maar wat er
van kan benut worden.
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Snacks

Pups, volwassen, oude of
dikke honden hebben andere
voedselbehoeften

Ruw vet, zoveel %

De kwaliteit is het
belangrijkste

Ook hier is voorzichtigheid geboden, zeer dikwijls is het
inspelen op het menselijk sentiment. Ik heb zelf vastgesteld
dat wolven enkele uren voor ze op jacht gingen kevers,
rupsen en sprinkhanen aten. Gek genoeg is dat heel gezond,
het is bezigheidstherapie en wolven weten ook niet zeker
dat zij dat hert wel te pakken gaan krijgen. Honden hebben
beweging nodig, gaan joggen, wandelen, jagen of fietsen.
Geen tussendoortjes! Uiteraard zijn er nuttige snacks. Bvb
een bullepees om na de maaltijd te geven +/- 3 maal per
week. Dat poetst de tanden. Denk goed na over
samengestelde lekkernijen. Meestal doen ze niet wat grote
reclame campagnes beloven maar de calorieën van die
onevenwichtige spullen tellen wel bij de maaltijd. Dikwijls is
het zeer geleidelijk dat we de hond zijn gezondheid schade
toebrengen om ons schuldgevoel te verkleinen.
Dat is juist, ze hebben echter geen ander soort voedsel
nodig. Pups eten meer dan volwassen honden, oude of
dikke honden moeten minder eten. In de natuur zijn ook
geen puppie herten of light konijnen, alleen commercieel
wordt er een verschil gemaakt. Bij light bvb speelt men in op
de emotie van de mensen die hun hond veel willen geven.
Bij puppie voeding moet men zorgvuldiger met het eiwit
omgaan omdat 2 aminozuren die pups nog niet zelf kunnen
aanmaken door warmte vernietigd worden. Volwassen
honden kunnen die aminozuren wel zelf aanmaken en op
die manier kan men dat voer goedkoper produceren. Al die
verschillen hebben dus enkel met winstmarges te maken,
niet met verschillen die in de natuur en bij natuurvoeding
niet voorkomen!
Dat is dus echt wat erin zit, tenminste hoeveel vet een brokje
bevat. Immers een gedeelte is er langs buiten opgesproeid
voor de smaak. Dat heeft 2 redenen. Ten 1é kan men zeggen
dat men geen smaakstoffen heeft toegevoegd, het is immers
vet en ten 2é zonder dat vet zou de hond het niet als voedsel
herkennen. Stel dat men zaagmeel zou persen en daar dat
vet overspuiten dan zou uw hond het ook eten. Waar het
over gaat is dat er vermeld wordt hoeveel (ruw) vet het
product bevat, niet hoeveel daarvan verzadigd of
onverzadigd is. Bij verwarmd voer weet je dat er naar
verhouding teveel verzadigd en te weinig onverzadigd
aanwezig is.
De prijs is belangrijker.
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Eiwit, zoveel %

Voeding voor dit of dat ras

Premium

Veilig

Denis Steurs

Ook deze vermelding betreft het eindproduct maar verteld
eigenlijk niets omdat niet vermeld wordt hoeveel eiwit van
de vermelde procent kan benut worden. Dat noemt de
biologische waarde en dat heeft met de aminozuren te
maken. Moesten er essentiële aminozuren ontbreken dan
was het simpel, de hond ging dood. Dat vermijdt men dus.
Wat wel gebeurt, sommige aminozuren zijn onvoldoende
aanwezig of beschadigd door de warmte en dan krijgt men
afwijkingen. Bvb vachtafwijkingen. Bij eiwit gaat het dus
niet over kwantiteit maar over kwaliteit.
D.N.A heeft aangetoond dat de wolf de voorvader van onze
huishond is. De kleinste volwassen wolf die ik in
gevangenschap ontmoette woog 20 kg, de grootste 80 kg. Er
zijn wilde hondachtigen in alle maten en gewichten, van de
fennek die zo groot is als een Chihuahua tot een timberwolf
die zo groot is als een Duitse dog en in de natuur eten die
allemaal hetzelfde, de complete prooi. Er zijn geen speciale
ratten, muizen, konijnen of herten voor vossen, coyotes,
kleine of grote wolven. Op de natuur heeft commercie geen
vat.
Is gewoon een mooi woord dat geen enkele garantie geeft.
Elke generatie heeft zijn nieuwe woorden. Ik hoor de jeugd
nu zeggen “Mega tof”, in mijn tijd was dat een vreemde taal.
Ook fabrikanten van hondenvoeding zoeken nieuwe termen
die mooi klinken. Volgens Van Daele wil premium zeggen;
geschenk aan de klant. Ikzelf denk eerder aan een vergiftigd
geschenk maar dat is dan weer volgens Vergilius Maro.
Wanneer men daarmee bedoeld vrij van bacteriën moet ik
erop wijzen dat een hond zeer veel bacteriën nodig heeft om
een gezonde darmflora te hebben. Die zorgen juist voor
veiligheid omdat ze in de darmen bvb rotting en gisting
tegen gaan en om ervoor te zorgen dat slechte bacteriën die
een hond opdoet door bvb van een plas te likken geen kans
krijgen. O wee als zo’n bacterie in een quasi steriele
omgeving terechtkomt of bij een hond met een schrale
darmflora.

