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Zaterdag18 november2006 DeValleiruiters- Woudenberg
Verslagvan de bijscholingsdag
met als onderwerpPolo
georganiseerd
doorde Nederlandse
Verenigingvan
Hoefsmeden

William, Harry and Charles playing palo

Programma
FransvanToorverteltoverpolopaarden
en de blessures
dievoorkunnen
- Dierenarts
komen.
vanZeeltvanPoloclub
Deuverden
in Puttenlegtde basisregelsvanpolouit.
- Enr.lin
vanpolo2 tegen2 in de binnenbak
metcommentaar
en ultlegvanErwinvan
- Demonstratie
Zeelt
- HoeftmidHaiEeWiersma
legtuit hoepolopaarden
beslagen
wordenen hoeheter in het
polowereldje
Engelse
aantoegaat
-

LUnCn

-

polopaarden
Demonstratie
beslaan
doorHaiEeWiersma
enloopWjnen

Cut'suscentrum
PTCBameveld2006
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Kenmerken/eisenpolo pony
- snel
- slim(spelinzicht
/ balgerichtheid)
- duur
- klein
- gehoozaam
Kenmerkenpolo spelwaardoorblessureskunnenontstaan
- snel
(stjck)
- bal/mallet
- stops
wendingen
- snelle
- kortdraaien
- Íysiekcontad
Overigeinvloedenop paard
- veelrelzen(risicotransport)
en danzonderwarmingupvolerin
- veellangwachten
(nat,
bodem
hard,
omgeploegd
doorhetspel)
- vermoeidheid
polospeler
- rijvaardigheid
Relevantbij speler
- gewicht
- rijvaardigheid
in grotelijnenalsvolgt:
Dhr.VanToorvertoonde
foto'svandiverseaandoeningen
/ risicogebieden,
. DreuKen
. wonden
. pezen/ ligamenten
. gewrichten
. wervelkolom
. koliek
Voorbeelden
zijn:
aandoeningen
aande sesambeentjes,
reacties
metde tussenpees,
Griffelbeenbreuken,
schiefels,
(in sommigegevallente
overbelastlngsreactle
op de kogel(botaangroei),
hoornscheuren
behandelenmet schokgolftherapieop de kroonrand;dit geeft een irritatie en leidt tot
veÍsneldeaanmaakvan nieuw hoorn),en natuurlijk
wondenop borst,bil,hoofd;eigenlijk
overal...
Bijhetbespreken
vanbovengenoemde
blessures/verwondingen
werdenfoto'suit de kliniek
getoond
polopaarden).
(nietallemaalvan
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vanpaarden
metals
Hetvervolgvande lezingwasietsmeeralgemeen
overhetbeenwerk
gedachte
goed
altijd
is omweerevenstilte staanbij het
achterliggende
dat hetvoorde hoefsmid
helebewegingsapparaat
dataande hoefvastzit.
Hoefkatrolproblemenkomensteedsvakervoor maarnietaltijdheelduidelijkop een
riintgenfotozichtbaar(straalbeen).
Aandoeningen
aan bv ligamentenof de diepebuigerter
hoogtevan het straalbeen
zijn moeilijkerte zien.Onderzoeken
tegenwoordig
veel met
echtoen lvlRlscans.
wordt vaakbehandeld
met laseren antibiotica.Er werd eenfoto getoond
Straalkanker
je keek
waarbijonderde verwoekerde
straalde diepebuigerhelemaalwasweggevreten,
paard
dired op het straalbeen!
Het spreektvoorzichdat dit
niet meerte reddenwas,
Vanblessures
aan het checkligamentondervindteen paardnietveel hindermaarhet
betreffendebeenzal altijddikkerblijven.
Uitlegover botten/pezen/ligamenten/ringbanden
van het onderbeenmet behulpvan
animatiecomputerprogramma
The GlassHorse

VoarbeeldDleêtíevan lnte et

-

-

Rekkenvan pezenr
3 o/o= elastisch
3-5o/o= overbelast
5-8o/o= kanpermanente
schadegeven
>B o/o= meestalpermanente
schade
Herstelmet stamceltherapie
is discutabel
omdatde stamcellen
nog nietaltijddoenwat ze
moetendoen;kunnenper ongelukkraakbeen
aanmakenin plaatsvan peesen dat is
natuurlijk
nietde bedoeling.
energie.
Pezenhebbeneen axiale,golvendestructuurvoorhet opslaanvan elastische
Kraakbeen
heefteen boogvormige
structuurvoordempingen veerkracht(driedimensionale
compressie
en zijdelingse
afschuifkrachten)

Revalidatie
voorzowelpees-als kraakbeenblessures
is vooralRUST.Daarnalangzameopbouw.
((hoog-energetische
in
Aanvullend
ESWïShocktherapy
drukgolven
diewodenopgewekt
tegenwoording
generatot
díeptein hette behandelen
weefsel
overgebrccht.
een
enviaeen"trcde"totapeenwelbepaalde
fysísche
voldoen
: zênoeten
On effectief
te zunmoeten
deshack-wêves
aanbepaalde
eigenschappen
gefacuseerd
zijn,eneenhagepasitieve
drukmeteensnelleríse-time
eneenkoftepulsduurhebben
)bron:
lnternet),
ookbil bottenen hoefkatrolaandoeningen.
Rondvraagr
hebbende bandages
eenfunctie?Antw: Nietvoorde pezen,eigenlijkzeifste warm.
bescherming
Koelenis heelerg belangrijkvoor pezen.De bandages
zijn alleenvooroppervlakkige
tegenbalen mallet.
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polopony's
Voorbeelden
types/prijzen
MATERA

Dale oí bldh Oct. 30!h-1998
Color
Or gine: Daughteroí lmaglnadoand [4imosa
M im os a:plays .D a u g h l e o
Í í El e c trc oa n d R u a na
l\,4imosat
motlrerof Vlilagrosa(by lmaginado)plays expoÍed lo USAi À,4aieo
(by maginado)plays.exponedlo USA fvlanlêcol(byCafacol)pays on
trair ng at Sarta Agueda Mrlongula (by Caracol)sold ai the ÊxposltionRuralê
de Palennc'(2004)
Indlvinorson oí InleÍfo (by Jerry Honor and lnitial)and of Candy (Chivêkyand
[4anzanita)Íathêroí ieví ponêyspayng al the Abiedo Afgeniino wnrêrai
repÍoducercconpeilt on
ExÊeÍience l4etropodano mediano20 goa s. Campaniaai Deciei(o24 goals
Ccpa Provincia24 goals Copa Ltd. Gal. BadolomeN4ilre20 goa s Copa
A be.to Beguer D ego La fêz 12 goá s V I Abiertocje la Afaucaaa Polo Club
20 goals ,La C a ía d a P o l oC u b 2 2 g o a l s
Type cifp ayeÍ |\43lel 52
P r ic eus d: 20 0 0 0

NICORA

Sex: Mal-.
Odgine Íacing pur blood
Expenence:youngho|sê at ÍainnLng
ïype oí p ay:
P:'ice|]sC 6 000

DUQUESA

ColoÍ :Z a na
O r igDe
Expeie.ce: rred um handicap
T y peof p ay : ll k e s1 0p a y . v e ryê a s y
ï y pe oÍ p ay eÍ :b g i n n e ri o e x p e ri e n c e d
Pricelsd 5 000

EULOGIA
NamêrEuoga
Sex:[4aÍe
Age:5 yearsold
Color:Alzan
Origine:RacePoloArg€nlina
healhy.withoul
Expenence:
Arceniinian
mediumhandcaptournaments,
lesionnoÍ mark,gÍeatshoÍtteímpolental
lucidand
Typeof play Veryfasiandmobileeasyandwlihoutmistakes,
elegênt
Typeoi playêr:nunberT or2
PÍ ce usd 4 500
aul<r!.e,.t,-r,D P]*CF-i/-nér.':l
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Het spel polo
ter wereld,sinds600vCin Pezie
- Oudstebalsport
Oorspronkelijk
in
hetlegeralstrainingentegenverveling
metschedels
alsbal
is ookde oorspÍong
vande naamPolo
- Laterbalvanwilgenwortel,
- Viertegenvier,aanval- schaduwspits
- verdediger
- middenveld/spelverdellng
gekruist
B€langrijkste
regel:
lijn
van
de
bal
mag
niet
worden
altijdin rechterhand
- lYallet
- Wedstrijd
verdeeld
in vierkeerzevenminuten(chukkers),
kanelkekeermeteenander
paaro
en krijgeneenhandicap
- spelerswordenlndbeoordeeld
pololandnu isArgentinië
- Grootste
polo
zijn4 clubs,Wassenaar,
Deuverden,
Vreeland
en Houten.
Stichting
- In Nederland
Nederland
heeft100spelers.
Foto!genomen
tijdensdemonstratie
tweetegentwee:

C!rsuscentr!.1 p-,C Ear.:eveid2405

Polopaardenbeslaanin Engeland
perjaar
- 6 maanden
- 24uurperdag,7 dagenperweekbeschikbaar
- Elkpaardelkevierweken
-

!o

-

Geencontad met de decadente
eiaenaren,
allesvia de stalknechten

a u Péor uc r I Per uag

Ltzers
- Keuzewordt bepaalddoorl
. Eigenaar
. Training
ja of nee)
. Bodem(trainingop zandbaan
of weg,vastekalkoenen
- Beslagis heelkort (takken)
(supernauwivmaftrappen)
- Geengarnituur
- Teenzo kort mogelijkgevijldmaaralleenonderstedeelvan de hoefom stevigheidin de
hoornwand
te behouden,
Zgn'bullnose'.
gepast,
lip tot in de witte lijn
- IJzerver terug
gedaan;dikhouden
voordemping
- Aanstraalen zoolwordtzo weinigmogelijk
- Vaakeenvastekalkoenin de ijzersdie eronderblijvenzitten,smidprobeeÍtvaakzo goed
mogelijkte bekappenom het paardzo weinigmogelijkhindervan dezeschevestandte
latenondervinden
- Kalkoen
magalleenaande buitentak
hierwordtwel meegesmokkeld
door nagels
- Kalkoenen
vóór in de ijzersniettoegestaan,
gebruiken
met extragrote nagelkoppen
te
- Kalkoengaten
wordenvaakgeslagenipv geboord,geefteenverbredingaan het takeinde
dusiets meerdÍaagvlakte
(riG looptdoorin de teen)
- Uitsluitendprofielijzers
- Weiniggebruikvantherapeutisch
beslag;een paêrddat nietgoedlooptwordtgewoon
(eigenaars
hebbenpaarden
en geldzat)
zonderijzershet landin gegooid
- Matenvan ijzerslopenuiteen,16, 20, 22 mm breed
10 mm en in hetseizoen
8
- Dikte10of 8 mm,vaakin trainingbeginseizoen
- Bj bekappenen beslaanis het belangrijkrekeningte houdenmet niveauen wensenvan de
klant
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gebruiktin Engeland,
Diverse
ijzers.In de winterwordtveelnaturalbalance
voorwegtraining
ook
bij recreatiepaarden
vandaar
datdieer ooktussenligt.

AuteLtr:Naamivan den Heuyell ieeiiinalloefsmid

o paardenbeslaan
bij poloponies;kneuzingen
in de zool,wittelijnen steunselhoeken
- Veelvoorkomend

Dit paardhadeenvrij wekevoetmetondergeschoven
verzenen,
Haitzeheeftdeverzenen
juist nogverderafgehakt
omeengroterdraagvlak
onderde hoefte krijgenen duseen
beteredrukverdelinc
in de voet
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BeslagHaiEeWiersma:
met (fabrieks)teenlip
- profielijzer
- ijzervrij heetgepast,lip ver in de wandgetrokken
- lip na inbrandenmet eenrenetverderuitgehaald,
echttot ver in de witte lijn
- atuierklng:
. eersthet opgeboldehoornonderde puntvan de nagelmet de dwarsekantvan de
vijl gladvljlen
. nagelsmet een draaÍende
bewegingafknippen
. nageleindjesstompvijlen
. omhalenmet nietentang
. gladvijlen
. schuurblokje
. nagelgaten
werdennietdlchtgestopt
(helaas9e$ foto van het afgewe*te voetje)

Deter plekkebeslagenpaardenwareniets ruimerbeslagendan officieelbij polopaardenin het
seizoenen dus nietechteengoedvoorbeeld.
PolopaaÍdenkort beslaanmet wel eenheelklelnbeetjegarnituuÍkanwelvoor arenapolo,dat is
vaakbinnenen daarbijligthettempowat lager,
Conclusiel
vaakweinigvan paardenwetenen ze ook
Polois eenvrij wredeindustriewaarbijde eigenaren
Op laagniveauis het een leukspelletje
rustigkapotrijden,De paardenzijn echteensportartikel.
voor paarden ruiterwaarbijallebeibestaardigconditiemoetenhebben.
De smidprobeertzo goeden kwaadals het kante beslaanmaarkaneigenlijknooiteenzodanig
beslagaanleggen
dat het paarder echt betervan wordtzoalsbv bij de wekevoet op de foto,
Haitzegeeftzelfaandat voor het welzijnvan het paarder eigenlijkijzersmet langeretakkenonder
zouoenmoeten.
hadwel wat meer
maaÍhet bekappen/smeden/beslaan
De dag zelfwas leukgeorganiseerd
gemogen,nu wasdat eigenlijkietswat er nog evenachteraankwam.Hetwas bijv leukgeweest
gestampt.
wordt getrokkenen een kalkoengat
om te zienhoede lip aanzoh profielijzer
.

Bijlage: UitnodigingNed.Ver. VanHoefsmeden

Niet persé een paard nodig voor polo!
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