
Bijhouden
Evenals bij een beslagen paard, zullen de hoeven 
van uw paard bijgehouden moeten worden. Waar 
mogelijk, wordt een Paddock Paradise™ 
aangeraden; maar voor de meeste mensen is dit 
onpraktisch. Derhalve, zullen de hoeven om de zes 
tot acht weken goed bijgehouden moeten worden. 
U kunt zelf ook de rand van de hoef in stand houden 
door regelmatig oneffenheden weg te 
werken. Dit kunt U eenvoudig doen 
met een kleine Stanley® 
SurForm® (artikel 5-21-115) 
Draai het mes om dat 
U moet trekken in 
plaats van duwen.

Geen Paddock Paradise™?
Leg grindtegels of hoekige kiezel voor de stal, 

voor de waterbak in de wei of tussen de stal en de 
wei
Laat de grond direct voor de waterbak 

onderlopen dat uw paard wel in de modder moet 
staan om te drinken
Zorg dat eten en water uit elkaar staan dat uw 

paard móet lopen
Ook hier kunt U mij advies vragen hoe U dit best 
kunt aanpakken.

Kan mijn paard dit echt?
Het eenvoudige antwoord is “Ja”. Er is wezenlijk 
geen verschil in paardenhoeven - van Arabier tot 
Tinker, van Akhal Teke tot Brumby. Wel is het zo dat 
verschillende paarden - ook van dezelfde rassen - 
op verschillende manieren reageren. Dit heeft meer 
met de leefomgeving dan met de hoef zelf te maken. 
Door een oefenregiem goed te volgen, zal ieder 
paard succesvol zonder ijzers kunnen.

Paarden zijn kuddedieren; 
hou minimaal twee op de wei.

Natuurbewust 
Bekapt
Wat Nu?

Dit is een uitgave van Sabots Libres.
Op alle tekst en afbeeldingen berust auteursrecht. Geen deel van deze 
uitgave mag op enigerlei wijze gekopieerd of gedistribueerd zonder 
toestemming van de uitgever.
Paddock Paradise is een handelsmerk van Jaime Jackson.

Sabots Libres promoot het natuurbewust houden 
van paarden en pony’s:
- Hoeven
- Voeding
- Huisvesting

Contactgegevens:

http://www.sabots-libres.eu/
info@sabots-libres.eu
+31 (0)629 551899



Natuurbewust
De naam zegt het al. Uw paard is niet abnormaal bekapt 
maar waarschijnlijk wel anders dan U gewend bent. De hoef 
wordt niet gevormd om een ijzer eronder te plaatsen, maar 
juist naar dat van een in de vrije natuur levend paard.

Aanvankelijk is het bij veel paarden niet mogelijk om direct 
een volledig naar de natuur gevormde hoef te krijgen, 
simpelweg omdat de natuur tot nu toe weinig te zeggen 
heeft gehad - de manier van bekappen om ijzers te plaatsen 
betekent een lange toon (voorkant) en hogere verzenen 
(“hakken”).

In de natuur zien we een aanzienlijk kortere toon dan we 
gewend zijn, en de verzenen zijn zo laag dat de straal juist 
contact met de grond maakt. Uw paard zal uiteraard 
hieraan moeten wennen en om deze reden, wordt in de 
meeste gevallen het verlagen van de verzenen in stappen 
gedaan. Doordat de straal en de zool duidelijk met de grond 
meer contact maken, zal uw paard de eerste dagen 
“gevoelig” kunnen lopen.  Door uw paard regelmatig te laten 
bekappen, hoeft hij niet telkens door dit proces te gaan.

Gevoelig?
In de eerste paar weken, zal de zool van uw paard moeten 
afharden en wennen aan meer contact met de grond. Dit 
kan gepaard gaan met enige “overgevoeligheid” - hier moet 
U letterlijk er doorheen stappen. Voldoende beweging op 
verharde, en met enige regelmaat oneffen, ondergrond is 
een must.
Tezamen met het steeds verlagen van de verzenen kan het 
twee tot negen maanden (en in enkele gevallen wat meer) 
duren voordat uw paard geheel gewend is aan zijn “nieuwe 
voeten”.
En zelfs hierna blijft uw paard misschien voor uw begrip wat 
gevoeliger - maar voor hem is het bewuster. Hij zal zijn 
voeten meer oplettend neerzetten - met beleid. Dit is een 
van de factoren die leiden tot een sterk verminderde kans 
op blessures. 

Versterking
Voor gezonde hoeven, is het aan te raden regelmatig uw 
paard over verharde ondergrond te laten lopen. Doorzetten 
is het devies al lijkt hij enige moeite ermee te hebben; op 
deze manier worden hoefwand en vooral zool harder en 
sterker. Begin zo snel mogelijk korte stukjes grind, split of 
kiezel te belopen. Voer dit langzaam op.

Paddock Paradise™

Een Paddock Paradise™ is een stuk grond aangelegd 
met relatief smalle looproutes waaraan verschillende rust- 
en actieplekken gemaakt zijn: water om te drinken; bo-
men voor schaduw; rotsen, kiezel, grind en stenen, heu-
veltjes en dalen en strategisch geplaatste voederplaat-
sen waardoor de paarden voortdurend in beweging zijn. 
Doorgaans lopen en grazen de paarden niet op gras - dit 
is een gevaarlijke bron van fructose waaruit hoefbevan-
genheid kan ontstaan; het centraal grasveld kan voor 
hooi en/of andere doeleinden gebruikt worden.


