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Een paard voeren vraagt kennis. En als er 

gezondheids problemen ontstaan, kan een 

fl inke zoektocht volgen. Jon, Astrid en Ron 

verdiepten zich voor hun eigen paard in 

goede voeding. Ze leerden zo veel, 

dat ze alle drie besloten een eigen 

bedrijf in paardenvoeding en 

-supplementen te beginnen.

DE VOERMAKERS
ZIJ VONDEN HUN EIGEN MIX
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Jon Segers (34) is farmaceut en oprichter van HorseFlex,  

een webshop met hoogwaardige supplementen voor paar-

den.

“Negen jaar geleden begon Jethro, de shetlander van mijn ouders, 

steeds moeilijker te bewegen. Hij liep eerst mank, daarna kwam hij 

nauwelijks meer overeind. Hij was toen 28 jaar oud. We hadden na-

tuurlijk kunnen denken: hij is op leeftijd, het is goed geweest. Maar 

ik was vastbesloten om Jethro weer goed op de been te helpen. Zo 

lang ik me kan herinneren hoort hij bij ons gezin. Paarden zijn altijd 

een onderdeel van mijn leven geweest. We hadden thuis Friezen, 

Haflingers en Shetlanders waar vooral mijn ouders en zussen druk 

mee waren. Ik heb zelf ooit met tegenzin twintig paardrijlessen ge-

volgd, maar ik wilde veel liever voetballen. Paardenwelzijn heeft wel 

altijd mijn interesse gehad. Dat Jethro zo’n pijn had, was echt rot 

om te zien. Mijn vader is dierenarts en hij diende Jethro pijnstilling 

toe. Veel meer kon hij niet doen. Ik ben farmaceut, maar hoe gek 

het ook klinkt: ik ben eigenlijk anti medicatie. Ik kijk veel liever naar 

de rol van voeding in onze gezondheid. Ik werkte ook toen al in een 

bedrijf dat humane voedingssupplementen ontwikkelt en wij waren 

destijds de eerste die glucosamine konden verwerken tot een goed 

product. Mijn oma, mijn tante en andere bekenden slikten de pille-

tjes al een tijdje vanwege stijve gewrichten en zij waren heel positief 

over de werking. Voor paarden was er nog geen werkzame glu-

cosamine beschikbaar, althans niet in betaalbare vorm. Jethro heeft 

me gemotiveerd om dit samen met mijn vader te ontwikkelen. Ik 

ben in wetenschappelijke studies gedoken en heb wat ik vond ge-

combineerd met mijn kennis van humane farmacie. Mijn vader 

deelde zijn kennis vanuit de diergeneeskunde. Eerst gaven we Je-

thro alleen glucosamine, maar dat deed niet veel voor hem. We ont-

dekten in de literatuur dat glucosamine in verbinding met MSM, een 

natuurlijke bron van organisch zwavel, een synergetisch effect zou 

hebben. Van daaruit zijn we gaan zoeken naar de ideale verhou-

ding. We werken vanuit huis en Jethro was ons ‘testkonijn’. Omdat 

we hem zo goed kenden en van dichtbij konden volgen, wisten we 

of we op de goede weg waren. Binnen twee weken puzzelen en uit-

proberen zagen we Jethro weer bokkend door de wei gaan. Mijn 

vader kon zijn ogen niet geloven. Dat een natuurlijk middel zo’n ef-

fect kon hebben. Omdat ik zag hoe goed het met Jethro ging, wilde 

ik meer paarden helpen. Op Bokt.nl deelde ik mijn verhaal en al snel 

had ik mijn eerste klanten. Zij waren allemaal enthousiast over het 

product en vertelden dit weer door. In het bedrijf waar ik werk kon 

de glucosamine-MSM worden geproduceerd en afgevuld. Vervol-

gens ben ik het vanuit huis gaan verkopen, naast mijn vaste baan. 

En zo werk ik nog steeds, samen met mijn vrouw. Inmiddels is er 

een uitgebreide lijn van hoogwaardige supplementen ontwikkeld. Ik 

ben steeds op zoek naar nieuwe supplementen en ideale samen-

stellingen. Door mijn werk heb ik beschikking tot hoogwaardige 

grondstoffen. Alle producten worden bij mij thuis in een gecontro-

leerde ruimte opgeslagen en van daaruit gratis verzonden. Doordat 

er geen enorm bedrijf achter HorseFlex zit en de lijnen kort zijn, zijn 

onze producten betaalbaar. Dat vind ik belangrijk. We groeien hard 

en hebben tevreden klanten. En dat allemaal dankzij Jethro. We 

hebben gelukkig nog heel lang plezier van hem gehad. Vorig jaar is 

hij op 36-jarige leeftijd van ouderdom gestorven, maar hij heeft nog 

acht jaar vrolijk in de wei gelopen.”

   ‘NA TWEE WEKEN 

    GING JETHRO WEER BOKKEND 

      DOOR DE WEI’
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