
Door Heleen Davies van Paardenhoeven.info

Workshop ‘Inzicht in Hoeven’

Ochtendprogramma 
We beginnen de dag met een presentatie met veel 
beeld, waarin onder meer de volgende onderwerpen 
worden behandeld:
• De 5 sleutels voor hoefgezondheid
• De interne voet: Anatomie, hoefmechanisme
• De hoefcapsule in detail
• Hoefbalans en de verhoudingen van de hoef

Middagprogramma
Na de lunch gaan we de hoeven van verschillende 
paarden bekijken met als leidraad de ‘Checklist 
Hoeven Kijken’. 
Hoe staat en loopt het paard? Hoe is het gesteld 
met de diverse onderdelen van de hoef? Hebben de 
hoeven de juiste vorm en verhoudingen? 
We leren inschatten waar het hoefbeen zich bevindt 
door middel van ‘hoefmapping’.  
Hierna volgt een demonstratie hoefonderhoud. 
De trims worden gedaan op basis van een duidelijk te 
volgen stappenplan. 
Ook het ‘hoe en waarom’ van het onderhouden van 
steunsels komt uitgebreid aan de orde.

Deze workshop door Heleen Davies opent 
je de ogen voor de hoef van het paard. 
Je leert hoeven gedetailleerd te bekijken en 
te begrijpen van binnen en van buiten.  
De concepten en inzichten die je deze 
dag aangereikt worden zullen je helpen 
hoefproblemen te herkennen, te 
voorkomen en effectiever op te lossen. 

Meer info en aanmelden
heleen@paardenhoeven.info

Zelf leren trimmen      
Op deze workshop leer je niet zelf te trimmen maar 
de dag bereidt je wel goed voor op de praktische 
vervolgworkshop ‘Onderhoudstrimmen met eigen 
paard’. 

Kosten € 85 pp



Voor wie? 
Deze praktische workshop is geschikt voor iedereen 
met een eigen, onbeslagen paard dat geen grote 
hoefproblemen heeft en geduldig voeten geeft.  
Maximaal 5 deelnemers.

Voorkennis
Om aan de praktijkdag mee te kunnen doen is het 
essentieel om de workshop ‘Inzicht in Hoeven’ te 
hebben gevolgd.

Opbouw van de workshop
Het bekappen wordt stapsgewijs uitgelegd. Bij elk 
paard kijken we gezamelijk wat er moet gebeuren. 
Iedereen leert van elkaar en oefent op eigen paard 
onder toezicht. 

Meenemen
Neem je paard, een hoevenkrabber, een paar stevige 
handschoenen en je eigen lunch mee. Gereedschap is 
aanwezig of kun je op de dag zelf aanschaffen.  
Koffie en thee zijn inclusief.  
Eventueel dagpension voor je paard is niet bij de prijs 
inbegrepen (Dit verschilt per locatie).

Voor de meeste paarden is regelmatig 
hoefonderhoud (minimaal elke 4 weken) 
heel belangrijk. Je kunt het onderhoud van 
de hoeven van je eigen paard zelf leren 
doen, op basis van kennis van de logische 
principes van de hoef en de anatomie van 
de voet binnenin de hoefcapsule. 

Meer info
www.paardenhoeven.info

Aanmelden      
info@paardenhoeven.info

Online support  
Na deze workshop kun je al je vragen over 
hoefonderhoud en foto’s van je trims bespreken in 
de besloten Facebook groep ‘Inzicht in hoeven’.

Kosten: 
€95 per persoon

Workshop ‘Onderhoudstrimmen’
Door Heleen Davies van Paardenhoeven.info


