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Zaterdag 18 november 2006 De Valleiruiters - Woudenberg

Verslag van de bijscholingsdag met als onderwerp Polo
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van

Hoefsmeden

Programma
- Dierenarts Frans van Toor vertelt over polopaarden en de blessures die voor kunnen

komen.
- Enr.lin van Zeelt van Poloclub Deuverden in Putten legt de basis regels van polo uit.
- Demonstratie van polo 2 tegen 2 in de binnenbak met commentaar en ultleg van Erwin van

Zeelt
- Hoeftmid HaiEe Wiersma legt uit hoe polo paarden beslagen worden en hoe het er in het

Engelse polo wereldje aan toe gaat
- LUnCn
- Demonstratie polo paarden beslaan door HaiEe Wiersma en loop Wjnen

William, Harry and Charles playing palo

Cut'suscentrum PTC Bameveld 2006 - l
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Kenmerken/eisen polo pony
- snel
- slim (spelinzicht / balgerichtheid)
-  duur
- klein
- gehoozaam

Kenmerken polo spel waardoor blessures kunnen ontstaan
- snel
- bal/mallet (stjck)
- stops
- snelle wendingen
- kort draaien
- Íysiek contad

Overige invloeden op paard
- veel relzen (risico transport)
- veel lang wachten en dan zonder warming up vol erin
- bodem (nat, hard, omgeploegd door het spel)
- vermoeidheid
- rijvaardigheid polo speler

Relevant bij speler
- gewicht
- rijvaardigheid

Dhr. Van Toor vertoonde foto's van diverse aandoeningen / risico gebieden, in grote lijnen alsvolgt:
. DreuKen
. wonden
. pezen / ligamenten
. gewrichten
. wervelkolom
. koliek

Voorbeelden zijn:
Griffelbeenbreuken, schiefels, aandoeningen aan de sesambeentjes, reacties met de tussenpees,
overbelastlngsreactle op de kogel (botaangroei), hoornscheuren (in sommige gevallen te
behandelen met schokgolf therapie op de kroonrand; dit geeft een irritatie en leidt tot
veÍsnelde aanmaak van nieuw hoorn), en natuurlijk wonden op borst, bil, hoofd; eigenlijk
overal...

Bij het bespreken van bovengenoemde blessures/verwondingen werden foto's uit de kliniek
getoond (niet allemaalvan polo paarden).
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Het vervolg van de lezing was iets meer algemeen over het beenwerk van paarden met als
achterliggende gedachte dat het voor de hoefsmid altijd goed is om weer even stil te staan bij het
hele bewegingsapparaat dat aan de hoef vast zit.

Hoefkatrol problemen komen steeds vaker voor maar niet altijd heel duidelijk op een
riintgenfoto zichtbaar (straalbeen). Aandoeningen aan bv ligamenten of de diepe buiger ter
hoogte van het straalbeen zijn moeilijker te zien. Onderzoeken tegenwoordig veel met
echto en lvlRl scans.
Straalkanker wordt vaak behandeld met laser en antibiotica. Er werd een foto getoond
waarbij onder de verwoekerde straal de diepe buiger helemaal was weggevreten, je keek
dired op het straalbeen! Het spreekt voor zich dat dit paard niet meer te redden was,
Van blessures aan het check ligament ondervindt een paard niet veel hinder maar het
betreffende been zal altijd dikker blijven.
Uitleg over botten/pezen/ligamenten/ringbanden van het onderbeen met behulp van
animatie computer programma The Glass Horse

Voarbeeld Dleêtíe van lnte et
- Rekken van pezenr

3 o/o = elastisch
3-5 o/o = overbelast
5-8 o/o = kan permanente schade geven
>B o/o = meestal permanente schade

Herstel met stamceltherapie is discutabel omdat de stamcellen nog niet altijd doen wat ze
moeten doen; kunnen per ongeluk kraakbeen aanmaken in plaats van pees en dat is
natuurli jk niet de bedoeling.

- Pezen hebben een axiale, golvende structuur voor het opslaan van elastische energie.
- Kraakbeen heeft een boogvormige structuur voor demping en veerkracht (driedimensionale

compressie en zijdelingse afschuifkrachten)

Revalidatie voor zowel pees- als kraakbeenblessures is vooral RUST. Daarna langzame opbouw.
Aanvullend tegenwoording ESWï Shocktherapy ((hoog-energetische drukgolven die woden opgewekt in
een generatot en via een "trcde" tot ap een welbepaalde díepte in het te behandelen weefsel overgebrccht.
On effectief te zun moeten de shack-wêves aan bepaalde fysísche eigenschappen voldoen : zê noeten
gefacuseerd zijn, en een hage pasitieve druk met een snelle ríse-time en een kofte puls duur hebben )bron:
lnternet), ook bil botten en hoefkatrolaandoeningen.

Rondvraagr hebben de bandages een functie? Antw: Niet voor de pezen, eigenlijk zeifs te warm.
Koelen is heel erg belangrijk voor pezen. De bandages zijn alleen voor oppervlakkige bescherming
tegen bal en mallet.
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Voorbeelden types/prijzen polo pony's

MATERA

Dale oí bldh Oct. 30!h-1998
Color
Or gine: Daughter oí lmaglnado and [4 imosa
Mimosa: plays.  DaughleÍ  oí  Electrco and Ruana
l\,4imosat motlrer of Vlilagrosa (by lmaginado) plays expoÍed lo USAi À,4aieo
(by maginado) plays. exponed lo USA fvlanlêcol(by Cafacol) pays on
trair ng at Sarta Agueda Mrlongu la (by Caracol) sold ai the Êxposltion Ruralê
de Palennc' (2004)
Indlvinor son oí InleÍfo (by Jerry Honor and lnitial) and of Candy (Chivêky and
[4anzanita) Íathêr oí ieví ponêys payng al the Abiedo Afgeniino wnrêrai
repÍoducerc conpeilt on
ExÊeÍience l4etropo dano mediano 20 goa s. Campania ai Deciei(o 24 goals
Ccpa Provincia 24 goals Copa Ltd. Gal. Badolome N4ilre 20 goa s Copa
A be.to Beguer D ego La fêz 12 goá s V I Abierto cje la Afaucaaa Polo Club
20 goals,  La Caíada Polo C ub 22 goals

Type cif p ayeÍ |\43 lel 52
Price usd:20 000

NICORA

Sex: Mal-.

Odgine Íacing pur blood
Expenence:young ho|sê at ÍainnLng
ïype oí p ay:

P:'ice |]sC 6 000

DUQUESA

ColoÍ :  Za na
OrigDe
Expeie.ce: rred um handicap
Type of  p ay:  l lkes 10 pay. very êasy
ïype oÍ  p ayeÍ:  bginner io exper ienced
Price lsd 5 000

EULOGIA

Namêr Eu og a
Sex: [4aÍe
Age: 5 years old
Color: Alzan
Origine: Race Polo Arg€nlina
Expenence: Arceniinian medium hand cap tournaments, hea lhy. withoul
lesion noÍ mark, gÍeat shoÍt teím polental
Type of play Veryfasiand mobile easy and wlihout mistakes, lucid and
elegênt
Type oi playêr: nunber T or2
PÍ ce usd 4 500
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Het spel polo
- Oudste balsport ter wereld, sinds 600 vC in Pezie
- Oorspronkelijk in het leger als training en tegen verveling met schedels als bal
- Later bal van wilgenwortel, is ook de oorspÍong van de naam Polo
- Vier tegen vier, aanval - schaduwspits - middenveld/spelverdellng - verdediger
- B€langrijkste regel: lijn van de bal mag niet gekruist worden
- lYallet altijd in rechterhand
- Wedstrijd verdeeld in vier keer zeven minuten (chukkers), kan elke keer met een ander

paaro
- spelers worden lnd beoordeeld en krijgen een handicap
- Grootste polo land nu is Argentinië
- In Nederland zijn 4 clubs, Wassenaar, Deuverden, Vreeland en Houten. Stichting polo

Nederland heeft 100 spelers.

Foto! genomen tijdens demonstratie twee tegen twee:
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Polo paarden beslaan in Engeland
- 6 maanden per jaar
- 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar
- Elk paard elke vier weken
-  !o au Péor ucr I  Per uag

- Geen contad met de decadente eiaenaren, alles via de stalknechten

Ltzers
- Keuze wordt bepaald doorl

. Eigenaar

. Training

. Bodem (training op zandbaan of weg, vaste kalkoenen ja of nee)
- Beslag is heel kort (takken)
- Geen garnituur (super nauw ivm aftrappen)
- Teen zo kort mogelijk gevijld maar alleen onderste deel van de hoef om stevigheid in de

hoornwand te behouden, Zgn'bull nose'.
- IJzer ver terug gepast, lip tot in de witte lijn
- Aan straal en zool wordt zo weinig mogeli jk gedaan; dikhouden voor demping
- Vaak een vaste kalkoen in de ijzers die eronder blijven zitten, smid probeeÍt vaak zo goed

mogelijk te bekappen om het paard zo weinig mogelijk hinder van deze scheve stand te
laten ondervinden

- Kalkoen mag alleen aan de buitentak
- Kalkoenen vóór in de ijzers niet toegestaan, hier wordt wel mee gesmokkeld door nagels

met extra grote nagelkoppen te gebruiken
- Kalkoengaten worden vaak geslagen ipv geboord, geeft een verbreding aan het takeinde

dus iets meer dÍaagvlakte
- Uitsluitend profielijzers (riG loopt door in de teen)
- Weinig gebruik van therapeutisch beslag; een paêrd dat niet goed loopt wordt gewoon

zonder i jzers het land in gegooid (eigenaars hebben paarden en geld zat)
- Maten van ijzers lopen uiteen, 16, 20, 22 mm breed
- Dikte 10 of 8 mm, vaak in training begin seizoen 10 mm en in het seizoen 8
- Bj bekappen en beslaan is het belangrijk rekening te houden met niveau en wensen van de

klant
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Diverse ijzers. In de winter wordt veel natural balance voor wegtraining gebruikt in Engeland, ook
bij recreatiepaarden vandaar dat die er ook tussen ligt.
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o paarden beslaan

- Veel voorkomend bij polo ponies; kneuzingen in de zool, witte lijn en steunselhoeken

Dit paard had een vrij weke voet met ondergeschoven verzenen, Haitze heeft de verzenen
juist nog verder afgehakt om een groter draagvlak onder de hoef te krijgen en dus een
betere drukverdelinc in de voet
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Beslag HaiEe Wiersma:
- profielijzer met (fabrieks)teenlip
- ijzer vrij heet gepast, lip ver in de wand getrokken
- lip na inbranden met een renet verder uitgehaald, echt tot ver in de witte lijn
- atuierklng:

. eerst het opgebolde hoorn onder de punt van de nagel met de dwarse kant van de
vijl glad vljlen

. nagels met een draaÍende beweging afknippen

. nagel eindjes stomp vijlen

. omhalen met nietentang

. glad vijlen

. schuurblokje

. nagelgaten werden niet dlcht gestopt
(helaas 9e$ foto van het afgewe*te voetje)

De ter plekke beslagen paarden waren iets ruimer beslagen dan officieel bij polo paarden in het
seizoen en dus niet echt een goed voorbeeld.
Polo paaÍden kort beslaan met wel een heel kleln beetje garnituuÍ kan welvoor arena polo, dat is
vaak binnen en daarbij l igt het tempo wat lager,

Conclusiel

Polo is een vrij wrede industrie waarbij de eigenaren vaak weinig van paarden weten en ze ook
rustig kapot rijden, De paarden zijn echt een sportartikel. Op laag niveau is het een leuk spelletje
voor paard en ruiter waarbij allebei best aardig conditie moeten hebben.
De smid probeert zo goed en kwaad als het kan te beslaan maar kan eigenlijk nooit een zodanig
beslag aanleggen dat het paard er echt beter van wordt zoals bv bij de weke voet op de foto,
Haitze geeft zelf aan dat voor het welzijn van het paard er eigenlijk ijzers met langere takken onder
zouoen moeten.
De dag zelf was leuk georganiseerd maaÍ het bekappen/smeden/beslaan had wel wat meer
gemogen, nu was dat eigenlijk iets wat er nog even achteraan kwam. Het was bijv leuk geweest
om te zien hoe de lip aan zoh profielijzer wordt getrokken en een kalkoengat gestampt.

. Bijlage: Uitnodiging Ned. Ver. Van Hoefsmeden

Niet persé een paard nodig voor polo!
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