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In samenwerking met

Gebruik Vitafloor steeds vaker 
onderdeel van de training
Springruiter Doron Kuipers, tweespanrijder Stan van Eijk en dressuurpaardentrainer Tim 

Coomans blinken ieder uit binnen hun vakgebied van de paardensport. Toevallig of niet, ze 

gebruiken alle drie dagelijks de Vitafloor bij de training van hun paarden, terwijl ze de ‘tril-

plaat voor paarden’ oorspronkelijk aanschaften voor de blessurebehandeling van één paard.

tIm Coomans: ‘nuttIg gereed-
sChaP voor het welzIjn’
Tim Coomans van TC Dutch Sporthorses 
heeft de Vitafloor al een paar jaar op zijn erf 
in Oud-Beijerland. “Omdat ik last had van 
mijn knieën kocht ik ooit een kleine trilplaat 
voor mezelf. Dat vond ik goed werken en ik 

dacht ‘zoiets is voor de paarden ook zeker 
zo goed.’ Want de trilling bevordert de door-
bloeding en een betere doorbloeding geeft 
genezing. Dat was mijn filosofie daarachter. 
Ik had toen TC Athene, het paard waarmee 
Jeanine Nieuwenhuis zoveel medailles won 
op diverse Europese kampioenschappen. 

Athene kreeg een lichte blessure en toen 
heb ik speciaal voor hem de Vitafloor aan-
geschaft. Hij heeft er een periode zelfs twee 
keer per dag op gestaan. Athene heeft daar 
heel veel baat bij gehad, want nog datzelfde 
jaar werd hij Europees kampioen in de U25. 
Dus dat was hartstikke goed.”
Sindsdien werkt Coomans elke dag met de 
trilplaat. “Zeker de wat oudere paarden, die 
toch wat lichte slijtage vertonen van het werk, 
help je er echt mee. We zetten deze paarden 
voorafgaand aan de training op de plaat, ze 
vinden het ook prettig om erop te staan. We 
gebruiken de Vitafloor ook voor paarden met 
een hoefscheur of een peesprobleem, daar is 
een goede doorbloeding ook belangrijk voor. 
Het alternatief is dat je de hele dag met die 
paarden gaat wandelen om hetzelfde effect 
te krijgen.  We boeken hele goede resulta-
ten met de Vitafloor, de paarden ‘repareren’ 
eigenlijk zichzelf. Ik zie de Vitafloor als een 
nuttig stuk gereedschap voor de gezondheid 
en het welzijn van onze paarden.”

doron kuIPers: ‘de vItafloor 
staat de hele dag aan bIj ons’
Op zijn stallen in Mijnsheerenland heeft 
ook Doron Kuipers de Vitafloor dagelijks in 
gebruik. Kuipers zag het gebruik van de Vi-
tafloor voor het eerst op social media. “Toen 
vroeg ik wat het precies was en ben ik in 

gratIs uItProberen
Kans maken op twee weken Vitafloor bij jou 
op stal? 
Houd onze social media-kanalen in de 
gaten!f
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contact gekomen met Horse Control, de 
Nederlandse leverancier van Vitafl oor. Ik sta 
altijd wel open voor nieuwe ontwikkelingen 
en toen ik een paard op stal had met een 
blessure ging ik op zoek naar iets waarmee 
de blessure kon genezen en het paard ook 
niet al zijn spieren verloor. Toen bleek de 
Vitafl oor de oplossing. Dat paard stond er 
twee keer per dag op en is qua bespiering 
helemaal niet teruggevallen.”
Kuipers heeft de Vitafl oor nu ruim een jaar in 
gebruik. “Ik gebruik de trilplaat momenteel 
voor alle paarden, want nu ik hem heb aan-
geschaft wil ik hem ook gebruiken. Al mijn 
paarden gaan er iedere dag op, het gaat 
mee in de dagelijkse routine. Het is voor ons 
een mooie manier om de paarden nog een 
keer vaker uit de stal te kunnen halen. De 
paarden staan er een half uur per dag op, 
soms voor de training en soms na de trai-
ning, maar net hoe het past in het schema. 
De Vitafl oor staat eigenlijk de hele dag aan 
bij ons. In het begin moeten ze er even aan 
wennen, maar al snel staan ze er lekker op 
te chillen, net alsof ze onder het solarium 
staan. De Vitafl oor is uiteraard geen wonder-
middel voor alles, maar het doet de paarden 
zeker goed. En niet alleen de paarden. Ik 
had laatst onwijs last van mijn schouder en 
toen ben ik er zelf op gaan liggen. De dag 
erna had ik geen last meer!“

stan van eIjk: ‘de benen van 
mIjn Paarden blIjven droger’
Stan van Eijk uit het Limburgse Schinveld 
hoort al jaren bij de top van de Neder-
landse tweespanrijders. In aanloop naar het 
Wereldkampioenschap voor tweespannen 

in eigen land kreeg Van Eijk de Vitafl oor 
op proef: “Twee van mijn drie paarden die 
wedstrijden lopen zijn redelijk op leeftijd en 
ze begonnen door het werk wat overvulde 
benen te krijgen. Ze hadden niet echt een 
blessure, maar ze hadden meer herstel no-
dig dan de jonge paarden. Onze dierenarts 
kwam toen met het idee om de Vitafl oor 
eens te proberen. Inmiddels hebben we de 
trilplaat een paar maanden op stal en ik ben 
er super tevreden mee. De benen van de 
oudere paarden werden droger. De paarden 
zijn fi t en lopen fi jn, maar het is altijd moeilijk 
peilen wat het aandeel van de Vitafl oor 
daarin is. Maar ’s ochtends kan ik zien dat 
ze beter hersteld zijn van de arbeid van de 
dag ervoor.”
Stan van Eijk bouwde het gebruik van 
de Vitafl oor op volgens een meegeleverd 
schema: “Het was geen hogere wiskunde 
om je aan het schema te houden. De paar-
den stonden erop in de tijd dat wij de stal-
len deden, dus voor de training.  Het mooie 
is dat ze heel ontspannen stilstaan op de 
Vitafl oor. Heel anders dan wanneer je ze op 
de poetsplaats vastzet; dan beginnen ze na 
vijf minuten te schrapen en te draaien.”
Van Eijk behaalde met het Nederlands team 
brons op het WK, terwijl hij de pech had dat 
één van zijn wedstrijdpaarden zich ongeluk-
kig verstapte en daarbij een peesblessure 
opliep. “Die staat nu ook dagelijks op de 
Vitafl oor en lijkt zich goed te herstellen. Zijn 
bespiering is ondanks twee maanden rust 
niet afgenomen en hij ziet er nog steeds su-
per uit.  Ik ben inmiddels alweer voorzichtig 
een beetje aan het trainen. Hopelijk kan hij 
komend jaar weer ingezet worden.”   

de voordelen van het gebruIk van de vItafloor In de 
traInIng zIjn onder andere:

•  Sterkere en soepeler spieren.
•  Rechtrichten gaat makkelijker.
•  Minder last van spierpijn, spierstijfheid en verzuring.
•  Sneller herstel na zware inspanning.
•  Daling van stresshormoon cortisol zorgt voor betere ontspanning.
•  Verbeterde gangen (paslengte), coördinatie en reactiesnelheid.
•  Meer elasticiteit en fl exibiliteit in de beweging.
•  Omvang en symmetrie van de rugspieren (m.multifi di) waardoor verbetering 

ruggebruik.
•  Afname van blessuregevoeligheid.
•  Al na tien dagen toename van spierkracht met tien minuten Vitafl oor per dag!
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D
•  Sneller herstel na zware inspanning.

Dde vItafloor helPt 
goed bIj de behandelIng 
van blessures en 
aandoenIngen, onder 
andere:

•  Aan pezen en ligamenten (met 
verbeterde kwaliteit van het 
genezen weefsel)

•  Rug(spier)problemen, atrofi e van de 
rugspieren.

•  Hoefproblemen, hoefbevangenheid, 
hoefziektes.

•  Pijnlijke gewrichten, artrose.
•  Tying-up, spierbevangenheid, 

pssm.
•  Problemen met de sesambeentjes.
•  Ziekte van Lyme (verlicht de 

ongemakken).
•  PPID (ziekte van Cushing).
•  Ouderdomskwalen zoals stalbenen, 

stijfheid, vachtgroei.
•  Spijsverteringsproblemen.
•  Preventie en bestrijding van koliek 

(ook bij boxrust).
•  Behoud van spieren en conditie bij 

boxrust.

de paarden van doron kuipers maken dage-

lijks gebruik van de ingebouwde vitafl oor.
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