Dames achter het aambeeld
van ove uersloageuer
Ilêt beroep van hoeísEld fu door de
eeuwen heen ee! typlsch mennen beÍoep
geweest, Van oudsber glngên dê
werkpaarden rlaa! de sDdd In het dorp
dle naest hoeÍUze* ook Yêle endêrê
zaLe! zoals gereedscbap,
lendbouyweÍlrtuigêí
ca fiet6en rnaelrtê
en repaleerde. van vader op zoon werd
bet ambecht doorgegêven ên om offlclêêl
paarden te Eogen betappeE en beslaan
legdê mêtr êêrr aÍoor de ovêÍhêld
g€coDtroleerdc proeeo va'l beLsaaEheid
af ea weÍ.l me! RulGgedlplomêerd
HoêfsÉid.

De hoefsmld sprlnglevend!
De smidse mag dan niet meer bestaan, de
hoefsmid is er nog steedsl Door de jarêr.
heen is het werk van de hoeísmid wel wat
veranderd;
- z\i'are werkpaaÍden hebben bijna
allemaal plaatsgemaakt voor iichter
gebouwde sportpaarden
- door de introductie van fabrjeks ljzers
hoeft de smid niet meer elk jjzer
helemaal uit ijzeren staaí te maken
maar bestaat het smeden aan het aan
de hoefddnpassênvan her fabrieksijzêr
- door de gasoventjes heeft de smid geen
groot ven'uilend kolenl'uur meer nodig
- dooï de auto en het bovenstaande kdr
de smid gewoon bij de klanten langs en
is dus mobiel geworden.

Tegen\.oordig is het een heel ander verhaal;
de eercedschappen en lietsen komen uit
een fabriek en onze werkpaarden lopen
tegenwoordig op diesel. Het nostalgische
beeld van de smid bij zijn smeulende
kole 'uur is uit het dagelijks leven
verdwenen, zodanig dat stadsmensen vaak
niet eeos beseffen dat het beroep van smid
nberhaupt nog bestaat!

-{<

Paarden
Natuurlijk hebben ir-e geen $€rkpaarden
meer in de oude zin van het 1!rcod maar
met het toenemen van de welvaart zijn \\,e
onze paarden voor sport en plezier gaan
gebruiken, Waar \,Íoeger alleen mannen
zich met paarden bezig hielden voor werk,
leger enjacht zijn het tegenwoordig vooral
veel vrouwen en meisjes die op sportief en
recÉtief gebied met paarden bezig zjjn.

Darles
In onze modeme tijd u'aarin er steeds
minder sprake is van Bpische mannen of
\,Touwen beroepen duurde het uiteraaÍd
niet lang voordat !'rouwen zich niet alleen
op maar ook "onde/ de paarden gingen
begeven. Er ájn op dit moment in
Nederland aardig Í.at vrouwelijke
hoefsmeden actief, en in de opleidingen zren
$€ ook steeds meer dames. Hun interesse
voor het vaL is in de meeste gevailen
ontstaan vanuit de paardenhobby en de
wens hieffan hun beroep te ma}(en. De
liefde voor de dieren maakt dat veel
wouwen een zachtere' omgang hebben met
paaÍden. Hierdoor zljn er.tegenwoordig
steeds meer eigenaren en paarden die zelfs
de voorkeur geven aan een wou\\€lijke
smid, hoewel dat natuurlijk niet wil zeggen
de mannelijke hoefsmeden allemaal
nrr.lênr
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Marièlle Blever vertelt op haar website:
'In 1997 ben ik in de leer gegaan bij een
hele goede hoefsmid, omdat ik dit mooie vaL
gÍaag wilde leren. In 2005 ben ik geslaagd
bij de E.N.P.H.O. in Baarlo en ben ik
aangesloten bij de NVVH. Sindsdien heb ik
mijn eigen hoeísmederij en ben ik
werkzaam in rcgio Zuid Holland. De tijd
heeft niet stilgestaan, tussen het \i'erk door
blijf ik mez€lf bijscholen in alle nuances van
het val. Door de beste kneepjes van alle
shomingen en kennis van onderzoeken,
danwel ervaringen van anderc hoefsmeden
en diercnartsen te gebruiken vind ik mezelí
een hoefsmid die kijkt naar hoe elk
individueel paard op zijn voeten hoort te
staán. Elk paard is anders en heeft een
individuele hoefve&orging, bekapping of
hoeíbestag nodigl"

Joke Íbbellnk die haar Natural Balance
opleiding in Arneriká heeft gedaan zegt:
'Ik heb vanjongs af aan paarden gehad en
heb het werk varr de hoefsmid altijd
b€',vonderd. Toen is bij mij de $'ens
ontstaan om ook hoefsmid te $.orden. Ik
heb eerst nog andere opleidingen gedaan,
wel áltijd met dieren te maken, maar
uiteindelijk kwam ik er toch achter dat ik
hoefsmid lvou worden. Ik en mijn
vrouwelijke co[ega s die voor een natural
Balance opleiding hebben gekozen hebben
die opleiding in Washington state gedaan.
In Snohomish, in de buurt van Seattle. Wij
zijn met 5 vrouwen die deze opleiding
hebben Êedaan van 12 \\.eken."

van Hoefsmederij
Jill Barbler-Rlet'rraa
Filipa: "lk voel me mijn hele leven al erg
verbonden met paarden en heb van mtn
gote passie mijn bercep gemaakt. Ik heb
heel bewust voor de logische manier van
hoefverzorying gekozen, omdat het echte
antwoorden geeft. De nadruk ligt op de
natuurlijke, originele hoeffunctie,
uitgebrcide anatomie en juiste omgang met
het paard, gecombineerd met traditioneel
vakmanschap,
Ondanks dat deze wilde paaÍden studie &
wetenschap een naam gekrcgen heeft, wil
dat nog niet zeggen dat dat mtn enige
manier oí denk!\rijze is. Ik sta absoluut open
voor anderc zienswijzen en methodes, Alles,
$.at een paard maar werkelijk helpt.
Daarom kunt u mij overal tegenkomen. lk
vind dat ik moet $'eten waar ik over praat."

Belangstellende $'oden hoefsmid door èèn
van de Nederlandse opleidingen 14jaar
dasonderuljs of 2 jaar \rclwassenen
onderNijs) te volgen die leidt tot
gediplomêcrdhoetsmid.Nd dere opleidins is
de smid thuis in traditioneel bekappen en
beslaan alsmede in therapeutisch en
orthopedisch beslag. Ook wordt veel
aandacht geschonken aan het smeden van
diverse speciale ijzels. Met dit diploma op
zak kan men lid \r'orden van de Nederlandse
Vercniging voor Hoefsmeden; zonder wodt
men niet als lid geaccepteerd.
Een aantal hoefsmeden hebben gekozen
\oor een inlemê t ursus in dê VêrFnigdê
Staten die 12 weken duurt en tot een
cedilicering leidt. ln Oklaloma wordt
opgeleid tot traditioneel hoefsmid en de
cursus in Washington State is met name
gericht op Natural Balance, een manier van
}| êLannPn
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Surfend langs alle Íebsites valt op dat de
meesre lv.rousêlijke hoelsmeden er8 bezig
zijn met het welzijn van de paarden;
stress\.'rijebehandelingen en rust in plaats
van tucht.
Of dit nu rypisch vrouwelijk is of ce$'oon
van deze tijd is niet te zeggen maar één ding
is zekerl
ÁlexÀndra van Alexandra's Hoefsmederij: "Van
jongs afaan ben ik geiintercsseerdin en in het
bezit van eigen pon-"-'sen paarden. Wat begon
met een onschuldige proefles op zaterdag,
goeide uit tot \r'at het nu is: boefsmid als
beroep. Ik was 5 jaar oud, toen ik mljn eerste
ponyrijles kreeg'... "DooÍ mijn jarenlange
en'aring, beschik ik over veel geduld, respect en
liefde voor paarden. Dit leidt tot een beter
contact / verstandhouding met zo$.el paard als
eigenaa.. Na mijn middelbare schooltijd, heb ik
de MBO opleiding tot bloemist gevolgd en deze
met succes a{gerond. Toch heb ik besloten
hoefsmid te worden, omdat ik de hele dag met
paard€n wil Il'erken."

Uw paard is in goede handenl

,.,d1 ls dddt nou Julst het vroutlElijke
utel dJ.,.

