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Door Brigitte Lensen
en Sven Angenent
Foto’s Sven Angenent

Vers vlees voeren
In de media woeden regelmatig 
heftige, vaak emotionele 
discussies rondom het 
voeren van vers vlees aan je 
huisdieren. Fabrieksvoeding 
is zo ingeburgerd in onze 
maatschappij dat het mensen die 
neigen naar vers voeren onzeker 
maakt om over te stappen, bang 
hun dier misschien wel tekort te 
doen. Want hoe zit het met de 
vitamines en mineralen, met de 
hoeveelheden, met het werk dat 
je er aan hebt? Het Noorderlicht 
heeft daarom Sven Angenent, 
iemand met een enorme kennis 
en ervaring op het gebied van 
vers voeren, gevraagd voor ons 
de feiten op een rij te zetten.

In dit deel leest u hoe Sven deze 
kennis en ervaring opdeed en wat 
nu precies het verschil is tussen 
KVV, BARF en NRV. In het volgende 
nummer van het Noorderlicht leest 
u hoe u kunt overstappen op vers 
vlees voeren en waar u op moet 
letten. Sven Angenent kreeg in 
2011 zijn eerste Noorse Boskater 
(Tuscania’s Boucane). Het was niet 
direct de planning om te fokken. 
Nadat zijn vriendinnetje met haar 
baasje mee ging, is hij op zoek 
gegaan naar een mooie Noren 
dame.

Celia av Landvidi kwam in 2013 en 
er was direct een klik tussen beide 
katten. Er was dan ook meteen 
al een nestje in 2014, eerder dan 
gepland, maar ondanks de op tijd 
geplaatste Suprelorin wist Boucane 
in 1 keer raak te schieten. De 
Dropjes waren de eerste kittens. 
Pas in 2016 kwam er weer een 
nestje. Sven geeft aan niet alle 
kennis in pacht te hebben over 
fokken. Belangrijk is een goede 
begeleiding en de juiste vragen 
stellen. 

Echte kennis doe je alleen op door ervaring en zelfs 
dan heb je het te doen met wat de natuur doet. Op 
de vraag of hij altijd vers heeft gevoerd antwoordt 
Sven: Al sinds 2007 voer ik vers aan mijn hond 
en aan mijn fretjes, toen nog deels met brokken 
er naast. De brokken waren er puur voor het 
gemak als we ergens waren met de hond. Het was 
zichtbaar niet optimaal. Elke keer wanneer Wodan 
een handje brokken had gehad krabde hij zich hevig 
en vielen zijn haren met bosjes uit. De ontlasting 
van de fretten stonk ook echt enorm.

In 2009 ben ik gestopt met de brokken. Dat was 
ook het moment dat gemalen vers (KVV) veel beter 
verkrijgbaar werd. Toen Boucane kwam, had ik 
dus al de fretten en de hond op vers. Dat was voor 
mij dan ook de reden om de katten ook op vers 
te zetten. En eigenlijk ging dat redelijk vanzelf. 
Natuurlijk was er wel eens een merk of een smaakje 
dat niet de katten niet wilden. Gelukkig had ik dan 
nog fretjes die het wel wilden, of Wodan. Alleen 
met het vinden van een oppas die vers kon voeren 
was het lange tijd wat lastig. Dus er is nog wel eens 
brokken gevoerd, maar altijd merken die relatief 
veel meer vlees bevatten dan gemiddelde brok.
Het was echter al voor 2013 dat ik merkte dat 
Boucane zijn vacht een en al klitten werd als 
hij weer paar dagen brokken had gegeten. Dus 
ook toen heb ik besloten helemaal geen brokken 
meer te voeren. Al snel was het resultaat dat de 
vacht van Boucane minder rook, minder pluizig 
was en nauwelijks meer klitten vertoonde. Ook 
de ontlasting werd steviger en stonk minder. 
Dankzij zijn fretten kwam Sven dus op het idee 
van vers vlees. Hij legt uit: Fretten zijn, net als 
katten, obligaat carnivoren. Dit zijn dieren waarbij 
het maagdarmstelsel zo kort is en zo gericht op 
verteren van vlees, dat ze niks anders dan vlees 
eten. Brokken worden wel verteerd, want wanneer 
je plantaardige producten vermaalt, maal je de 
celwanden stuk waardoor een carnivoor het wel kan 
opnemen. Maar dat is nog niet alles. Brokken zijn 
gefrituurd en dan nog eens van vetten, vitamines 
en mineralen voorzien. Eigenlijk is de brok zelf 
niets meer dan een vulmiddel. De fretten van Sven 
reageerden zichtbaar beter op vleesvoeding. Ze 
zaten beter in hun vacht en ze stonken minder. 
Zelfs fretten die door een dierenarts afgeschreven 
waren heeft hij zien opknappen en zelfs nog jaren 
mee zien gaan. Ook bij hond Wodan verbeterde 
zijn vacht, en hij verloor minder haren. Voor Sven 
belangrijke aanwijzingen. 
Al vanaf de middelbare school bij Biologie was 
Sven geïnteresseerd in de zoogdieren, zoals dat 
een leeuw en een wolf een schaargebit hebben Ask Och Embla’s Borghild
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Vers vlees voeren om vlees te kunnen knippen. Sven ging dan ook 
de opleiding Bos en Natuurbeheer volgen. Zo kon 
hij zijn passie verder ontwikkelen, met name op 
het gebied van zoogdieren zoals marterachtigen, 
waar fretten ook onder vallen. Hierna volgde 
Sven de opleiding tot paraveterinair assistent. Hij 
begon zich meer en meer te verdiepen in hoe het 
lichaam reageert op voeding. Ondanks dat ook de 
docenten het onderling niet helemaal eens waren 
over vleesvoeding. De gedachte was toen nog dat je 
hond een allmeatsyndroom zou krijgen als je alleen 
vers zou voeren. Sven was echter al overtuigd 
van het feit dat brokken niet het beste zijn voor 
carnivore huisdieren. Tegenwoordig is er KVV, BARF 
en NRV op de markt. Sven geeft uitleg over deze 
termen.

KVV is een typisch Nederlandse aanduiding voor 
Kompleet Vers Voer. Dat betekent dat het een 
gemalen vers vlees product betreft, met een premix 
toevoeging voor wat je mist of extra wil geven. Er 
bestaat ook KVV zonder premix, maar daarbij is 
het wel aan te raden verschillende soorten KVV’s te 
voeren. BARF is een afkorting voor Bones And Raw 
Food (officieel Biologically Appropriate RAW Food). 
BARF kan dus ook in gemalen vorm in een KVV 
zitten. Voor BARF is het niet noodzakelijk om alles in 
stukken te geven, (zelf) malen kan ook.

Alhoewel BARF een vrij nieuwe stroming lijkt te 
zijn, is niets minder waar. De oorsprong van deze 
trend is terug te voeren naar begin 1930. Juliette de 
BairacliLevy, een holistische dierenarts, adviseerde 
in haar handboeken het voeren van rauw vlees aan 
honden. Ian Billinghurst, de Australische dierenarts 
die door velen als grondlegger van de BARF 
stroming wordt gezien, geeft aan dat de BairacliLevy 
een inspiratie vormde voor zijn ideeën. De richtlijn 
is dat de samenstelling van het vlees in de volgende 
percentages wordt gevoerd: 50% rauwe vleesbotten 
(50% vlees 50% bot) 20% rauw spiervlees, 20% 
rauw orgaanvlees, 10% rauwe groentes (voor 
katten verdeel je dit over bot en organen). Als je 
botten echt los zou zien van het vlees kom je op 
de volgende percentages: 75% spiervlees, 25% 
bot, 20% granen, 10% groenten (voor katten dan 
5% bot, 5% organen). Deze verhouding kan voor 
de ene kat goed zijn, voor de andere kat kan het 
net te veel bot bevatten. Katten kunnen echter van 
nature redelijk wat bot verdragen in de voeding. 
De hoeveelheid voeding is afhankelijk van het 
gewicht van de kat. Een kat krijgt tussen de 2-5% 
van zijn lichaamsgewicht aan vers vlees te eten. 
Uitgaande van 3% bij een kat van 5kg krijgt de kat 
dus ongeveer 150 gram per dag. Het beste is dan te 
beginnen met het verdelen over 2-3 eetmomenten 
op een dag, dus 50 – 75 gram per keer.

NRV staat voor Natuurlijke Rauwe 
Voeding. Het is een stroming die 
door Tom Lonsdale is ontwikkeld, 
eveneens een Australische 
dierenarts. Het is bij NRV de 
bedoeling dat je alles wat je 
voert zo groot mogelijk laat. Dus 
niet vermalen, maar ook geen 
toevoegingen er bij geven. Hier 
worden dus ook hele prooien 
gevoerd. Deze stroming is redelijk 
klein en onbekend in Nederland.
Bij NRV word een prooidier 
nagebootst door de volgende 
percentages aan te houden. 15% 
tot 20% rauwe vleesbotten, 15% 
tot 20% rauw orgaanvlees, 60% tot 
70% rauw spiervlees. Toevoegingen 
als rijst, zeewier, plantaardige 
oliën zijn volgens Sven niet de 
producten waar katten, als obligate 
carnivoren, behoefte aan hebben.

En wat betreft prooien geven, dit is 
in de kattenwereld ook nog redelijk 
onbekend, ondanks dat juist bij 
katten het geven van prooidieren 
zoveel meer is dan alleen voeding.

In het volgende Noorderlicht 
zal Sven meer vertellen over 
prooidieren geven aan je katten, 
hoe je eenvoudig over kunt stappen 
op vers vlees en waarop gelet moet 
worden, maar ook hoe makkelijk dit 
tegenwoordig eigenlijk is.

Zie voor meer 
informatie ook de 
website van Sven 
Angenent: 
https://www.
askochembla.nl/
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