
Vreemd ijzer 
Miln (sping)paard, (Oldenburger, ruin, 

11 jaar) heeft een vreemd beslag aan 

de voorhoeven en ik weet niet waar

om. Toen ik hem een jaar geleden 

koehl, had hij de ijzers al. Een gespe

cialtseerde hoefsmid heeft kart daar

na alu inium ijzers eronder gezet die 

een extra verhoging aan de voarzijde 

hebben en een extra verhoging in het 

midden ill de vorm van een hoeflJzer 

Ik kan dele hoefsmid echter niet meer 

bereiken om Ie. vragen naar de reden 

\loor dil beslag. Mijn huidige smld zet 

009 steeds deze ijzers eronder. Zijn 

motto: 'nlels veranderen als het paard 

goed loopt' Wee.t u wat het nut van 

deze IJzers i 7 In ruststand zijn de 

\!oorbenen van mijn paard x-achtig te 

noemen en hij loopt een beetje op zijn 

'tenen' Komt dat door deze ijzers of 

zl!n deze IJzers juist om dat te voorko

men7 Simone I-Ioppenbrouwers, 

Chienes/Bolzano, (Italie) 

Antwoord: het ijzer op de foto is 

eentotal rolling shoe. Deze ijzers 

hebben een groot oppervlakte en 

zakken minder snel weg. Het 

breekpunt (of afrolpunt) ligt bij 

dit ijzer verder terug, ongeveer bij 

de punt van de straal. Oat is verge

lijkbaar met een 'natural balance' 

ijzer, met het verschil dat nu naar 

aile zijden afgerold kan worden. 

Deze ijzers worden gebruikt bij 

paarden met behoorlijk afwijken

de beenstanden zoals toontrede, 

Franse stand of bij peesproblemen 

en struikelen. Het nadeel van deze 

ijzers: soms rolt het paard te snel 

af en gaat gedwongen lopen. Dit 

gaat ten koste van de natuurlijke 

gang van het paard, met op lange 

termijn aile biomechanishe gevol

gen van dien U'it je verhaal be

grijp ik dat jouw paard op de toon 
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loopt als gevolg van deze natuur

lijke compensatie. Het paard is 

constant aan het balanceren. Dit is 

zeer vermoeiend en geeft op den 

duur klachten. Om dit weer op te 

heffen wordt er een toonstuk op 

het ijzer geplaatst. Dit is erg te

genstrijdig. (Raymond Spiering, 

Hoefsmederij Spiering, Ansen) 

Drachtig galopje 
Mjn merrie IS biJna negen maanden 

drachtig. Ik wandel viJf tot zes keer 

per week met haar of ik longeer haar 

Nu heb ik gehoord dat het slecht is 

om een drachtige merrie te laten 

galopperen. Is dat lO7 Ze wil namelijk 

nog wei galopperen. Bianca 

Verschoor, Oosterland 

Antwoord: lopen, longeren en 

ook galopperen mag, maar je 

moet natuurlijk niets forceren. 

Vaak geeft de merrie zelf wei aan 

wat ze nog aankan. Galopperen 

kan voor het veulen niet zo veel 

kwaad want dat zit goed be

schermd in de buik en het vrucht

water. Voor de merrie is het soms 

niet plezierig om langdurig te gal

opperen. De inhoud van de buik 

kan bij een dergelijk ritmische 

beweging heen en weer gaan 

schommelen. Het veulen en het 

vruchtwater samen hebben een 

flink gewicht: wei 75 kilo. Ook is 

bij een paard de ademhaling afge

stemd op de galop. Een paard 

ademt een keer voor elke galop

sprong. Dit is aangepast aan de 

bewegingen van de organen in de 

buik. Bij een hoogdrachtige merrie 

kan hierdoor eerder wat moeite 

met bewegen en adem hal en ont

staan. Wissel korte stukjes galop af 

met draf of stap. (drs Ed Hermens, 

Dierenkliniek Helsdingen Vianen) 

Hopeloze 
houding 
Moedeloos stapte ik van het paard: 

het lukt echt niet om mijn handen stil 

te houden en miJn hakken uit te druk

ken I En het lijkt wei of het erger 

wordt. Tijdens een zltcursus, wanneer 

'de Juf naast me loopt, lukt het aar

dig. Maar lOdra ik zelf weer aandraaf, 

vliegt alles de lucht in. Ik ben 35 jaar, 

heb drie jaar ervaring en rijd nu twee 

keer in de week. Is er nog hoop voor 

mijl Petra Weijers, per e-mail 

Antwoord: dit is een balans pro

bleem. Op het moment dat het 

paard gaat draven worden de be

wegingen onvoldoende afge

vloeid waardoor er in het lichaam 

van de ruiterte veel beweging 

ontstaat. Dit komt vooral tot ui

ting bij het doorzitten in draf, om

dat het de moeilijkste gang is om 

in balans te blijven. Er kunnen ver

schillende oorzaken zijn. Zit je 

recht op het paard? Zit je met '.101

doende spierspanning op je 

paard 7 Te veel spierspanning bete

kent dat er geklemd wordt met de 

bovenbenen. Daardoor wordt de 

bewegingsafvloeiing naar bene

den belemmerd. Te weinig spier

spanning betekent vaak een inge

zakte houding en daardoor te 

weinig stabiliteit. De rug moet 

recht zijn, vooral het bovenste ge

deelte. Om in balans te zitten 

moet er een loodrechte lijn ge

trokken kunnen worden van oor, 

schouder, heup en enkel. De enkel 

fungeert als schokdemper. Het be

weegt als een veer. Het hele li

chaam beweegt in zijn geheel op 

en neer. BiJ iedere pas moet het li

chaam weer recht boven de enkels 

terechtkomen. (Barbara van den 

Broek, oefentherapeut Cesar, houding 

en zitspecialist) 

Hoesten 
Mijn dertlenjarige merrie heeft bron

chitis Het ging een hele tijd goed tot 

een paar weken geled n. Toen begon 

ze opeens te hoesten We geven haar 

nu een poeder door het voer en om te 

JIlhaleren Maar na het toedienen 

kriJgt ze een hevige hoestbui die soms 

meer dan een uur aanhoudl Ze hoeSl 

wei vak r, voigens d dlerenarts Zit .r 

dan slljm vast. Hoe tbuien knjgt ze 

anders nooit. Wat kunn n we voor 

hel paard doen als ze weer zo'n 

hoestbui kriJgt7 In de lOmer gaan 2e 

24 uur per dag ;;Iar buiten en mer en 

we er niks van De hoestbUien vinden 

aileen in de winter plaats. Ze doet het 

trouwens ook in de paddock, maar 

nlet onder het rijden. Caroline Gijzen, 

Spaubeek 

Antwoord: het is bekend dat 

paarden met bronchitis bij 24 uur 

weidegang in de zomer geen pro

blemen hebben. Gedurende de 

wintermaanden op stal steekt de 

ziekte weer de kop op. Dat komt 

door het stalklimaat; vocht stof, 

tocht en ammoniakdampen zijn 

de boosdoeners. Stof uit hooi en 

stro zijn het ergst. Je moet deze 

materialen buiten de stal uitschud

den, of nat maken. of het paard 

kuilvoer geven en op houtkrullen 

zetten. Het hoesten wordt veroor

zaakt door vastzittend, taai slijm. 

Er zijn zeer goede geneesmidde

len in de handel die slijmoplossend 

werken en middelen die de bron

chien verwijden. Eventueel kun je 

deze toedienen met een inhalatie

apparaat. 

(drs Evert Offereins, dierenarts) 


