
BODY CONDITION SCORE #BCScheck

De Body Condition Score is een 
scoresysteem dat aangeeft wat de
voedingstoestand van jouw paard is. Door 
te voelen, te kijken en te meten kun je de 
BCS check bij jouw paard uitvoeren. 

Eerst bekijk je het hele paard, vervolgens verschillende 
plekken: hals, romp en het kruis. Op deze plekken kan 
vet zich namelijk gemakkelijk ophopen.

Het is belangrijk dat je het verschil kunt voelen tussen 
vet en spier. Spieren zijn stevig, vet is zacht. Tijdens het 
voelen maak je ook een keuze, voel je veel, weinig of 
helemaal geen vetlaagje?

Vet verdeelt zich niet altijd gelijkmatig. Dit betekent dat 
je op meerdere plekken moet voelen om een goed 
beeld te kunnen krijgen. Op basis van wat je ziet, 
voelt en aan de hand van de Body Condition Score 
kaart (zie hieronder) maak je de beoordeling.

Meer info? Bekijk www.bonpard.com

Wat te doen bij welke score?

-2 Laat jouw paard 
 onderzoeken door een 
 dierenarts. 

-1 Houd jouw paard in de 
 gaten, Body Condition Score  
 mag niet verder dalen.

0 Optimale voedingstoestand.  
 Super, ga zo door!

+1 Geef meer beweging of pas  
 het rantsoen aan. 

+2 Risico op gezondheids-
 problemen. Ga naar de 
 dierenarts en start een   
 non-obesistas programma. 

Herhaal de BCS check iedere 4 tot 5 
weken. Zo houd je het gewicht van 
jouw paard goed in de gaten.

Heb jij de BCS check al gedaan? Deel het op 
je socials, maak gebruik van #BCScheck en 

tag @bonpard_dieetvoeding! 



De Bonpard dieetvoeders, speciaalvoeders 
en supplementen zijn doelgericht en zonder 
compromissen samengesteld voor paarden 
met een specifieke voedingsbehoefte. 

De dieetvoeders en speciaalvoeders kunnen bijdrage 
aan een sneller herstel of ondersteuning bieden bij 
vermindering van klachten. 

Bonpard voeders zijn alleen verkrijgbaar via de 
dierenarts. De dierenarts kan immers de oorzaak van 
het probleem zo goed mogelijk vaststellen en tot een 
goede en complete behandeling komen. 

Hieronder vind je een overzicht van het Bonpard 
assortiment met een beknopte beschrijving. Meer 
informatie over Bonpard en hoe het jouw paard kan 
helpen? Bekijk www.bonpard.com

Meer info over Bonpard dieetvoeders? 
www.bonpard.com

COLON

Ter compensatie van 
chronische spijsver-
teringsstoornissen in de 
dikke darm. 

MARE & FOAL

Voor drachtige merries, 
merries met veulen aan 
de voet en opgroeiende 
veulens tot één jaar oud. 

MOTILITY

Ter compensatie van 
langdurig verminderde 
werking van de dunne 
darm.

MUSCLE

Voor ondersteuning van 
het energiemetabolisme 
en de spierfunctie bij 
spierbevangenheid. 

NON-OBESITAS

Aanvullend voeder dat 
past in een gezond 
vermageringsdieet. 

SENIOR

Geschikt voor oudere 
paarden met vermagerings-
klachten of
gebitsproblemen.

FORAGE 

Aanvullend supplement 
voor paarden die alleen 
ruwvoer en/of weidegang 
krijgen.

RESISTANCE 

Aanvullend supplement 
voor paarden die extra 
weerstand nodig hebben.


