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(ANTWERPEN)

Vergadering van 31 augustus 2020
APZ - Koetsenbeurs
Rekeninghoudend met de coronaproblematiek heeft het APZ-bestuur
beslist om dit jaar GEEN koetsenbeurs te organiseren. Dit betekent
dat 2020 voor onze club een sabbatjaar wordt. Laat ons hopen dat
2021 ons beter gezind is.
Corona
Dat we nog lang niet van het coronavirus zullen af zijn, beseffen we
met zijn allen waarschijnlijk wel. Daarom voegen wij hierbij de link
van “Paardensport Vlaanderen” waar je alles kunt nalezen over
“corona en paardensport”: klik HIER.

Zoekertjes / Te koop:
Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen. De vraag of
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad
en op onze website. Dit is een gratis dienst voor onze leden.
Varia
Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten
verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden
opgesteld.

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij
het liefst maar geschreven kan ook.
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan
het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

AGENDA
Datum
2020
05/06-09-2020
18/20-09-2020
10/11-10-2020
18-10-2020
25-10-2020
08-11-2020
22-11-2020

Ptn Omschrijving
1
1
1
1
1
5
1

Linden: ABC - CAV - CAN* - CAN**
BK te Aywaille: CAN* - CAN***
Genk: ABC - CAV - CAN* - CAN**
Klein-Sinaai: CAV
Paardenwijding Berendrecht
APZ: Paardenwijding Zandhoven
Paardenwijding Millegem

7 feitjes en fabeltjes over afgetrapte ijzers

Frank Sorge
Er is weinig zo vervelend als een afgetrapt ijzer. Bijna ieder beslagen paard heeft ooit wel
eens een ijzer verloren. Hoefsmid Paul van Huijgevoort deelt zijn mening over zeven feitjes
en fabeltjes over afgetrapte ijzers. En… hij heeft nog een paar handige tips voor je!
Meestal verliest jouw paard zijn ijzer precies op het verkeerde moment. Heel onhandig, maar
wat nou als jouw paard zo fanatiek is met het zoek maken van ijzers, dat jouw hoefsmid bijna
wekelijks op de dam staat? Online vind je tal van adviezen, waar best wel wat fabeltjes
tussen zitten. Hoefspecialist Paul van Huijgevoort neemt zeven van deze adviezen onder de
loep!

1. ‘Kortere takken zorgen ervoor dat je paard minder
makkelijk op zijn ijzer stapt’
Paul: “Dat is natuurlijk wel waar, maar dit heeft niet mijn voorkeur. Het inkorten van de
takken is misschien een hele effectieve oplossing tegen aftrappen, maar niet de meest prettige
voor je paard. Net als je eigen schoenen moeten de ijzers van je paard goed passend zijn, met
een ruim genoeg draagvlak. Het voorkomen van het aftrappen van een ijzer mag niet ten koste
gaan van de pasvorm.”

2. ‘Met springschoenen kun je voorkomen dat je paard een
ijzer verliest’

“Dat zeker een feit! Het is misschien ook wel de meest effectieve oplossing. Neem het liefste
een paar springschoenen in een maatje groter dan normaal, zodat deze lekker ruim over de
hoef vallen”, adviseert Paul.

3. ‘Als je paard vaak een ijzer aftrapt kun je ze er beter
onder lijmen’
“Dat is een fabeltje! Er bestaat tegenwoordig ontzettend goede lijm, maar uiteindelijk gaat er
niets boven nagelen. En, heel eerlijk, is het alleen maar goed dat een ijzer loskomt wanneer
een paard erop staat. Dit gaat met zo ontzettend veel kracht! Zit je ijzer muurvast gelijmd en
genageld, dan is de kans groot dat je paard zijn hoef ernstig beschadigt bij het lostrappen”,
zegt Paul.

4. ‘Een paard dat makkelijk ijzers verliest moet met
regelmaat naar de smid’
“Feit! Een regelmatig bezoek aan de smid is erg belangrijk. Door de werking van de hoef
komt het ijzer met de weken losser te zitten. De kans dat je paard zijn of haar ijzer verliest
wordt daardoor groter. Hoe vaak je een afspraak moet maken bij de hoefsmid verschilt per
paard. Het ene paard gaat bij zes weken, het andere pas bij tien. Overleg met je hoefsmid wat
voor jouw paard het beste is”, aldus Paul.

5. ‘Als je paard vaak zijn voorijzer verliest, moet je ijzers
nemen met twee lippen’
“Absoluut een fabel”, gruwelt Paul. “Het is een ware trend die ik ten sterkste afraad. Gelukkig
raden veel hoefsmeden het gebruik van een ijzer met dubbele lippen aan de voorhoeven af.
Dit type ijzer is bedoeld voor de achterhoeven en kan wanneer het verkeerd wordt gezet de
stand, vorm en beweging van de voorhoeven negatief beïnvloeden. Blijf daarom altijd bij
voorbeslag met één lip.”

6. ‘Een goede hoefverzorging met veel vet voorkomt
aftrappen’
“Het is natuurlijk altijd aan te raden om de hoeven van je paard goed te verzorgen, maar
feitelijk kun je maar weinig invloed uitoefenen op het hoorn. Bij nat weer is het vochtig, bij
warm weer is het droog. Soms beginnen mensen fanatiek met invetten wanneer het droog is,
maar dat kun je juist beter niet doen. Vet stoot namelijk water af, waardoor je de hoef afsluit
voor vocht. Eerst nat maken en dan vetten heeft ook weinig zin: dan druipt het er gewoon
vanaf”, zegt Paul. “Je kunt de hoeven bij droogte beter regelmatig nat maken, dan dat je met
hoefvet en -olie aan de slag gaat.”

7. ‘Modder zuigt het ijzer van de hoef af’

“Dat klopt. En daar komt bij dat de coördinatie van paarden vaak wat minder is op een gladde,
modderige bodem. Dit vergroot de kans dat je paard per ongeluk zijn ijzer aftrapt’, stemt Paul
in.

En nog een paar tips van Paul…
1. “Houd je paard goed in de gaten in de wei. Wordt hij onrustig of gaat hij staan weven
bij de draad, haal ze dan op tijd naar binnen, om ongelukjes te voorkomen.”
2. “Bij jonge paarden die vaak een ijzer aftrappen wil het nog wel eens helpen om ook de
achterhoeven te beslaan. Hierdoor worden ze achter iets trager, zodat ze minder
makkelijk op hun voorste ijzer gaan staan.”
3. Vraag of je de oude ijzers mag hebben. Mocht je paard eens een ijzer verliezen en je
kunt het niet meer vinden, dan heb je nog een reserve. Dat scheelt in je portemonnee!
“Vooral in de winter slijten ijzers wat minder hard. Deze kunnen vaak nog wel een
ronde mee”, tipt Paul.
4. “Bij sommige paarden die steeds hetzelfde ijzer lostrappen wil het nog wel eens
helpen om het ijzer aan de binnenkant ietsje schuin af te slijpen. Zo pakt het paard
zichzelf net wat minder makkelijk.”
Bron: Bitmagazine.nl
https://www.bitmagazine.nl/welzijn/7-feitjes-en-fabeltjes-over-afgetrapte-ijzers/97563/

