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VOORHEEN

WORDT

VANAF NU

HobbyFirst

Bekijk de hele promotie op pagina 12

Nieuw

Extra Moist

HobbyFirst King 
Eggfood Extra Moist 10kg

HobbyFirst King  
Eggfood Yellow 10kg

HobbyFirst King  
Rearing Food 10kg

HobbyFirst King  
Universal Patee 10kg

De producten 
Kasper Faunafood 
Ei-krachtvoer en 
Universeelvoer 
komen in 
een nieuwe 
verpakking. 
Beide producten 
gaan over naar 
HobbyFirst King.



ONTDEK

Pluimvee
Watervogels
Sierhoenders
Duiven
Konijnen
Knaagdieren
Schaap/Geit/Hert 
Rundvee
Varkens
Zoo Specialties

Liefhebbers en fokkers bereiken al decennia lang de beste resultaten met de producten 
van Kasper Faunafood. Diervoeding van muis tot olifant!
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Kasper Faunafood Multimixen

Mixen zijn voeders die bestaan uit gemengd graan, een vitaminen-
mineralenkorrel, grit en maagkiezel. Het zijn dus echte All-in-one producten. 

Multimix Kip & Multimix Krielkip
• Mengeling van gebroken granen en erwten, sorghum, zonnepitten, grit 

en een vitaminen-mineralenkorrel
• Gemakkelijk te voeren: granenmengeling en korrel (2,5 mm) in één 

product
• Bevat maagkiezel en grit dat helpt om het voer in de maag te verkleinen 

en te verteren
• In de Krielkip-versie zijn de granen fijner gebroken dan in de gewone 

Multimix Kip

Kuiken Multimix 

• Volledig voeder
• Onbeperkt te verstrekken tijdens de opfokperiode van 0 - 20 weken 

leeftijd
• Één voeder voor de hele groeiperiode van kuiken tot jonge (leg)kip
• Vlotte opname vanaf de eerste dag
• Bevat kruidenextract voor ondersteuning van de darmgezondheid en 

gezonde spijsvertering

PROMO 1

kleinverpakking

5+1
GRATIS

grootverpakking

9+1
GRATIS

Geldig op volgende 
referenties:
Grootverpakkingen van 
20 kg:
Kuiken Multimix
Multimix Kip
Multimix Krielkip

Kleinverpakkingen van 
4kg:
Kuiken Multimix
Multimix Kip
Multimix Krielkip



IN THE SPOTLIGHT

KOEKENPERS

De koekenpers van Arie Blok! 

Wat in 1839 is begonnen als familiebedrijf onder de naam Arie Blok, met voornamelijk afzet 
op de Nederlandse markt, is inmiddels uitgegroeid tot een Europese speler. Er staan twee 
fabrieken in Woerden; de grutterij voor het bewerken en verwerken van allerlei soorten 
granen en de diervoederfabriek voor de productie van geperst voer.  Arie Blok is één van de 
weinige diervoederproducenten in West-Europa die nog diervoederkoeken perst. Voorheen 
had bijna elk mengvoerbedrijf wel een koekenpers of koekenlijn staan, maar daar is men 
allemaal mee gestopt. De eerste diervoederkoeken werden in de jaren twintig van de vorige 
eeuw geperst. De koeken werden gemaakt als compleet voer voor paarden en rundvee. Elke 
zaterdag ging er een vrachtwagentje langs de schillen-, groente- en melkboeren in en om 
Utrecht om daar de paardenkoeken te venten. Ze hadden allemaal een paard om hun kar 
met goederen te trekken. De boeren namen de koeken mee naar de wei om de koeien te 
lokken die gemolken moesten worden. Daarom heet het ook wel het lokkoekje. 

De koeken worden gemaakt van diervoedergrondstoffen, mineralen en vitaminen. Dit 
wordt met elkaar gemengd en een melasse wordt toegevoegd om het te binden. Deze 
substantie wordt zo’n 20 minuten gemengd in de rijpketel. Onder de ketel staan de 
hydraulische persen waarmee de koeken geperst worden. Met stempels worden inkepingen 
aan de onder- en bovenkant geslagen waardoor ze makkelijk in kleine porties te breken zijn. 
Vervolgens gaat de koek via de band naar de inpakmachine.

In de loop van de tijd zijn de inzichten over voeding en gezondheid ook voor dieren 
veranderd en daar zijn de samenstellingen van de koeken op aangepast. Inmiddels 
produceert Arie Blok rundveekoeken en olifantenkoeken van Kasper Faunafood en twee 
verschillende paardenkoeken (Vitalbars) van EquiFirst.



De Koeken van Arie Blok

Paard
EquiFirst Vitalbar

Voor paarden die de hele dag in het weiland lopen, alleen ruwvoer krijgen of die een extra gezondheidsboost 
kunnen gebruiken, is de Vitalbar uitermate geschikt. Het is gemakkelijk individueel te verstrekken, zelfs uit de 
hand te voeren. Eén koekreep per dag is voldoende voor een paard van 600 kg. Het is een volledig voeder.
 
Er zijn twee varianten:
De Grainfree is voor aanvulling van de behoefte aan vitaminen, mineralen en spoorelementen in combinatie 
met een hoog vezelgehalte, laag energiegehalte en samengesteld op basis van graanvrije ingrediënten. Verder 
bevat deze koek extra’s voor ondersteuning van de gezondheid, zoals brandnetel en zeewier.
 
De All-in-one is voor aanvulling van de behoefte aan vitaminen, mineralen en spoorelementen in combinatie 
met slechts een beperkte hoeveelheid eiwit en energie. Verder bevat deze koek extra’s voor ondersteuning van 
de gezondheid, zoals brandnetel en zeewier.

Een zeer smakelijke koek voor alle soorten paarden!

Rundvee
Kasper Faunafood Rundveekoek 

• Een aanvullend voeder voor rundvee
• Als aanvulling op een rantsoen bestaande uit veel ruwvoer

Zoo Specialties - Olifanten
Kasper Faunafood Elephant bar

Aanvullend diervoeder voor olifanten en de meeste dikhuiden, met uitzondering van zwarte neushoorns. 
Ruwvoer is het hoofdbestanddeel van het voedselrantsoen voor deze dieren. De Elephant Bar is ontwikkeld om 
te voorzien in de voedingsbehoeften op het gebied van vitaminen, sporenelementen en mineralen.



Uw vertrouwde Linamix® nu ook in een kleiner formaat!

Linamix 3,5kg

Linamix® is een geëxtrudeerd (onder druk bereid) supplement 
van lijnzaad aangevuld met cichoreipulp, trage suikers 
(EquiSweet), Vitamine E en selenium. 
Het product is geschikt als aanvulling op het voer. Deze 
graanvrije “Top-Feeding” biedt een bijzonder hoge kwaliteit van 
vetten via lijnzaad, inuline (prebioticum) via cichorei en eiwitten 
en met name Lysine. Dit product helpt de algemene toestand 
van het paard te verbeteren en bevordert ook de darmpassage. 
Linamix® bevat bovendien twee antioxidanten. 

• Rijk aan lijnzaad & omega 3-vetzuren
• Hoog in eiwitten & energie
• Rijk aan vitamine E & selenium
• Graanvrij

PROMO 2

3+1
GRATIS
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PROMO 3

4+1
GRATIS

Foto Ridery.Sport

Vitamin  Support
· Complete vitaminen- 
  en mineralen pellet
· Met OS complex

Hoof  Support
· Totale hoefverzorging
· Biotin, zink, koper
  & mangaan

Digestive Support
· Ondersteunt  het       
   maagdarmkanaal
· Prebiotica & probiotica

Muscle Support
· Verlaagt oxydatieve stress
· Vitamine E, selenium 
  & polyfenolen

Nerv Support
· Vermindert nervositeit 
   en stress
· Magnesium 
· L-tryptophaano

Joint Support
· Voor soepele gewrichten
· MSM, Glucosamine,    
  Chrondroïtone 
  & Collageen
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VERBETERDE  SAMENSTELLINGEN



PROMO 3

4+1
GRATIS

VERBETERDE SAMENSTELLINGEN!
Ons Special Care assortiment heeft nieuwe formulaties en is daardoor sterk 
verbetert! De nieuwe producten zijn reeds geproduceerd en worden met 
een nieuw etiket uitgeleverd.

De vernieuwde EquiFirst Special Care supplementen worden geproduceerd 
op basis van luzerne, cichoreipulp en gedroogde bladeren van brandnetel. 
De producten bevatten nu een lager suiker- en zetmeelgehalte.

Vitamin Support

Vitamin Support is een graanvrij supplement ter ondersteuning van de gezondheid en de vitaliteit. De Vitamin 
Support kan worden gegeven als volledig krachtvoer of als aanvulling op het krachtvoer en is uitermate geschikt 
voor paarden die iets extra’s nodig hebben. 

VERBETERDE 
SAMENSTELLING

Hoof Support

Hoof Support is een supplement ter ondersteuning van de consistentie en de structuur van de hoefhoorn. Het 
bevat biotine, methionine en sporenelementen zoals koper, zink en mangaan. Deze componenten stimuleren 
een goed gevormde en aangroeiende hoef en geven meer elasticiteit. Het verkleint de kans op broze of 
brokkelige hoeven. 

VERBETERDE 
SAMENSTELLING

“REFERENTIE IN DE KIJKER
Anouck Taalman

Sinds een tijdje gebruik ik de Nerv Support van 
EquiFirst. Hierbij merk ik dat de focus van mijn paarden 
enorm verbetert, wat de kwaliteit van mijn trainingen 
bevordert. Ik ben erg blij met dit supplement en geniet 
elke dag van mijn paarden!



Digestive Support
Digestive Support is een supplement dat de spijsvertering ondersteunt. Het is speciaal ontwikkeld 
om de spijsvertering te reguleren en de darmflora te optimaliseren. Kalkwier (lithothamnium), 
cichorei, gist en het toegevoegde probioticum werken in symbiose om de darmflora van het paard 
te optimaliseren en dragen bij aan een gezonde spijsvertering in de darmen. 

Tip! 250 gram EquiFirst Linamix per dag erbij draagt extra bij aan de ondersteuning 
van een goede spijsvertering.

VERBETERDE 
SAMENSTELLING

Muscle Support

Muscle Support is een graanvrij supplement voor ondersteuning van de souplesse van de spieren.  
Het bevat antioxidanten zoals vitamine E, selenium en polyfenolen en het mineraal magnesium. 
Dit product biedt ondersteuning aan de spieren en maakt een snel herstel mogelijk. Het 
aanwezige magnesium draagt bij aan een soepele spiercoördinatie. 

VERBETERDE 
SAMENSTELLING

Nerv Support

Nerv Support is een graanvrij supplement voor nerveuze of stressgevoelige paarden. Dit 
supplement bevat magnesium en L-tryptofaan. Deze specifieke componenten en de toegevoegde 
kruiden (waaronder citroenmelisse, hop & lavendel) verminderen nervositeit en stress waardoor 
er meer rust en controle is bij het paard. 

VERBETERDE 
SAMENSTELLING

Joint Support

Joint Support is een graanvrij supplement dat 4 ingrediënten combineert; glucosamine MSM, 
collageen en chondroïtine. Deze verschillende ingrediënten, die afgemeten worden gedoseerd, 
bieden een optimale ondersteuning voor de gewrichten van het paard. Het ondersteunt de 
aanmaak van gewrichtsvloeistof, het is voeding voor kraakbeen en gewrichten en het helpt bij het 
versterken van pezen en banden. 
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Hét ideale en gezonde 
tussendoortje voor uw 
beste vriend!

Vanaf 5 zakken 12 kg 
grootverpakkingen in de mix, 
krijgt u een presentatiedoos 
Rolls gratis, beschikbaar in 6 
smaken.

PROMO 4

PRESENTATIE-
DOOS ROLLS

GRATIS

Bij 5 zakken van 12 kg 

GRATIS 
PRESENTATIEDOOS ROLLS

Per
5 pcs

12 kg

HobbyFirst Canex Rolls, 1 presentatie-
doos bevat 12 verpakkingen van 400gr.

Promo’s geldig in september en oktober 2022



Nieuw
De producten van Kasper Faunafood Ei-krachtvoer en Universeelvoer komen in een nieuwe 
verpakking!
• Artikel 6670 Kasper Faunafood Ei-krachtvoer wordt 326162 HobbyFirst King Eggfood Extra Moist

• Artikel 6659 Kasper Faunafood Universeelvoer wordt 326166 HobbyFirst King Universal Patee

        Daarnaast wordt het assortiment uitgebreid met:

• Artikel 326165 HobbyFirst King Rearing Food (opfokvoer rood)

• Artikel 326164 HobbyFirst King Eggfood Yellow

Het nieuwe assortiment zachtvoer komt er als volgt uit te zien; 

326162 HobbyFirst King Eggfood Extra Moist 10kg 
60 colli/pallet  
De HobbyFirst King Eggfood Extra Moist is een nieuw product in het HobbyFirst assortiment. Dit product heeft dezelfde 
samenstelling als de Kasper Faunafood Ei-krachtvoer. Dit is een aanvullend geel eivoer voor alle soorten zaadetende vogels en 
siervogels. Door zijn extra natte structuur wordt King Eggfood Extra Moist erg gewaardeerd door kwekers. 

De komende maanden wordt deze wijziging op de Kasper Faunafood verpakking door middel van een sticker gecommuniceerd. 
Als de nieuwe HobbyFirst verpakking wordt uitgeleverd, wordt dit ook hier nog door middel van een sticker op de verpakking 
gecommuniceerd.

Daarnaast hebben we nu ook de volgende referenties in het assortiment:

326166 HobbyFirst King Universal Patee 10kg  
60 colli/pallet  
 
De HobbyFirst Universal Patee is het bestaande product uit de HobbyFirst King lijn. Dit is een volledig voer voor alle soorten 
insecten en fruitetende vogels. De HobbyFirst Universal Patee bevat naast verschillende soorten vruchten ook gammarus voor de 
insectenetende vogels.  
 
Gebruiksaanwijzing HobbyFirst King Universal Patee  
De kant-en-klare King Universal Patee vrij ter beschikking van de vogels stellen. Gebruik iedere dag verse porties. Voor de fruitetende soorten vogels 
stukjes vers fruit in een apart eetbakje aanbieden.

326165 HobbyFirst King Rearing Food (Opfokvoer Rood) 10kg 
60 colli/pallet 
Dit is een aanvullend voer voor rode kanaries en alle andere soorten rood 
getinte siervogels. 

326164 HobbyFirst King Eggfood Yellow 10kg 
60 colli/pallet  
De HobbyFirst King Eggfood Yellow is het bestaande product uit de HobbyFirst 
King lijn. Dit is een aanvullend geel eivoer voor alle soorten zaadetende vogels en 
siervogels. Door zijn iets grovere structuur wordt deze door de vogels makkelijk 
opgenomen.

Gebruiksaanwijzing King Eggfood Yellow, King Eggfood Extra Moist en King Rearing Food 
De producten kunnen puur aangeboden worden of gemengd worden met gekiemde zaden, 
groenten en/of fruit. 

• Rustperiode: 2 tot 3 maal per week ¼ van het totale dagelijkse rantsoen 

• Kweekperiode: vrij ter beschikking stellen 

• Ruiperiode: alle dagen ¼ van het totale dagelijkse rantsoen 
 

PROMO 5

6+2
GRATIS

een combinatie 
maken is mogelijk



250gr

Nieuw

HobbyFirst King 
 Eggfood Extra Moist 10kg

Uw vertrouwde 
Kasper Faunafood samenstelling 
in een nieuwe verpakking.

Extra Moist
HobbyFirst King  

Eggfood Yellow 10kg
HobbyFirst King  

Rearing Food 10kg
HobbyFirst King  

Universal Patee 10kg

Uw vertrouwde 
Kasper Faunafood 
Ei-krachtvoer voortaan in 
een HobbyFirst King zak!



Ontdek onze nieuwe HobbyFirst 
Hope Farms Prairie & Thimothy 
Hay Rolls!

Binnen het assortiment van 
HobbyFirst Hope Farms komen 
we met een nieuw assortiment 
hooirolletjes in verschillende 
smaken.

NIEUW!
HobbyFirst Hope Farms
Thimothy Rolls
Herbs Marigold & Cornflower
kruiden: goudsbloem & korenbloem
4/Box - 96 colli/Pallet

HobbyFirst Hope Farms
Thimothy Rolls
Veggies Carrot & Paprika
groenten: wortel & paprika
4/Box - 96 colli/Pallet

HobbyFirst Hope Farms
Prairie Rolls
Veggies Parsnip & Beetroot
groenten: pastinaak & rode biet
4/Box - 96 colli/Pallet

HobbyFirst Hope Farms
Prairie Rolls 
Fruits Apple & Rosebud
fruit: appel & rozenbottel
4/Box - 96 colli/Pallet

PROMO 6

Great variety of
delicious flavours!

4 dozen + 1 doos naar 
keuze gratis

4+1
GRATIS



Fris geurend hooi met een heerlijke topping. 
Zowel lekker als gezond! 



www.kasperfaunafood.nl
www.hobbyfirst.com

www.equifirst.eu

Jan Bezembinder 
Noordwest-Nederland:

 j.bezembinder@arieblok.nl - 06 52 450 244

Arno van Loon 
Zuid-Nederland:

a.vanloon@arieblok.nl - 06 11 362 519

Roy Rutjes 
Noordoost-Nederland:

r.rutjes@arieblok.nl - 06 52 450 243

Henk Bart de Poel 
Noordwest-Nederland:

hb.depoel@arieblok.nl - 06 22 662 388

Krissie van Meel
Zuid-Nederland:

k.vanmeel@arieblok.nl - 06 11 916 317

Gerard Egberink 
Noordoost-Nederland:

g.egberink@arieblok.nl - 06 53 785 866

PROMO 7

3+1
GRATIS

De producten zijn reeds op voorraad!Vraag er naar bij uw vertegenwoordiger!

3 dozen + 1 doos 
naar keuze gratis

Heeft u al kennis 
gemaakt met 
ons uitgebreide 
assortiment voor 
buitenvogels? 

Het HobbyFirst 
WildLife 
assortiment 
wordt 
ondersteund 
met mooi POS-
materiaal!

EARLY
BIRD

HobbyFirst WildLife 

Hedgehog Food Blend
voor egeltjes

Squirrel Food Blend
voor eekhoorntjes

Floating Duck Pellets 

6/Box
54 colli/Pallet


