
Van “rijp voor de slacht” tot “wedstrijdpaard” 
 
Ik wil graag in een kort stukje toelichten wat mijn ervaringen zijn met de behandelmethoden van 
André en Anneke. 
 
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat ik voor het eerst kennis heb gemaakt met de 
natuurgeneeskunde. Ik had Anneke eigenlijk benaderd omdat zij zadelmaker is en ik daar graag 
meer van wilde weten. Ik trainde destijds met mijn merrie bij de plaatselijke rijvereniging en was 
bezorgd om haar gezondheid. Zij werd steeds magerder en lusteloos; ze was niet vooruit te 
branden en ik besloot te stoppen met lessen. Zij kon het niet meer volhouden. Het leek mij sterk 
dat het aan haar leeftijd lag (21 jaar) want toen ik haar met 19 jaar kocht was liep ze nog met 
gemak een L2 proefje. Ik voerde haar 7 kilo krachtvoer en onbeperkt hooi, maar ze kwam geen 
gram aan en was constant moe. Toen heb ik Anneke om hulp gevraagd en na het horen van de 
bevindingen ben ik direct begonnen met behandelen. Haar stofwisseling, spijsvertering en haar 
pezen en botten (artrose) scoorden ver beneden normaal. De weken die daarna volgden ben van 
de ene verbazing in de andere gevallen. Voos werd snel dikker, fitter, levendiger, soepeler en 
vooral gespierder. Wij hebben als afsluiting van haar sportcarrière nog twee concoursen gereden 
(met winspunt). 
 

Helaas heb ik digitaal geen “voor” en “na” foto, maar het resultaat 
binnen een paar weken was buitengewoon. 
Voosje is nu 23 jaar en zo nu en dan heeft ze nog een klein steuntje 
nodig in de vorm van een goede wormkuur, of iets voor haar 
artrose, maar ze blijft mooi en sterk. 
 
 
 

Omdat mijn jonge vierjarige Co-D wel eens trapte met 
opzadelen en in mijn ogen ook wel erg stijf was, heb ik 
die toen ook gelijk laten onderzoeken. Hij had last van de 
helicobakter bacterie die maagzweer veroorzaakt, verder 
is hij nog behandeld voor een rugbacterie en een bacterie 
in zijn bloed. Tijdens en na de behandeling begon hij ineens heel mooi te ontwikkelen. Hij kreeg 
een mooie hals en achterhand en werd soepeler. Op de foto’s hieronder is mooi te zien hoe hij is 
veranderd (links voor – rechts na). 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik weet nu precies waar ik op moet letten en ben altijd op tijd met een check, vaak gaat het dan 
gewoon om een wormkuurtje; echt behandelen komt weinig meer voor. Door deze wijze van 
preventief ondersteunen ben ik veel alerter geworden op veranderingen van lichaam of gedrag 
van mijn paarden; ik heb ze veel beter leren kennen en het doet me goed te weten dat ze gezond 
zijn. 
 
Groetjes en een dikke kus voor André en Anneke, 
 
Kathleen Voos en Cool Dancer S 


