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Hoefsmid: meer dan pedicure voor paarden
Het ambacht
„IJzers moeten om de acht tot
tien weken worden vervangen.
Het komt heel precies”, legt de
hoefsmid uit. „Door de hoeven op
een bepaalde manier te bekappen,
kun je de stand van een paard verbeteren of juist goed houden, afhankelijk van de leeftijd en
leefomstandigheden van het
paard. Het ijzer breng je aan om
de hoeven te beschermen. Niet alle paarden hebben ijzers nodig.
Jonge paarden en paarden die
voornamelijk op een zachte ondergrond lopen hebben ze meestal
niet nodig. Aangespannen paarden lopen vaak grote afstanden
op de verharde weg. Die kunnen
niet zonder hoefijzers. De hoeven
slijten dan veel te snel.”

Handvaardig
Het woord ambacht klinkt ouderwets, maar leeft meer dan ooit.
Het ED portretteert ambachtslieden van nu.
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De markt
„Er zal altijd vraag blijven”, daar
is Roberscheuten van overtuigd.
„Maar er komen misschien op
den duur wel minder hoefsmeden. Want er zijn binnenkort nog
maar twee opleidingen in Nederland: alleen in Barneveld en Zwolle. Deurne houdt op te bestaan.”

SON & BREUGEL - Op haar zevende

wist Jill Roberscheuten al dat ze
hoefsmid wilde worden. „Net als
mijn moeder heb ik altijd van
paarden gehouden. Ik zat eerder
op het paard dan dat ik kon lopen”, lacht ze. Op jonge leeftijd
ging ze paardrijden bij Manege
Sonniushof in Son. Daar zag ze
voor de eerste keer een hoefsmid
aan het werk. „Die kwam bijna
wekelijks langs. Ik ging altijd kijken, tot ik moest rijden. Ik vond
het geweldig om hem bezig te
zien. Toen wist ik al dat ik
hoefsmid wilde worden.”
Al die jaren bleef ze bij haar plan.
Inmiddels is ze tweeëntwintig en
mag zich officieel hoefsmid noemen. In juni dit jaar studeerde ze
af aan de NBH (Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen) in
Deurne. „Ik heb eerst de opleiding Dierhouderij aan de Groenschool gedaan. Daarna ben ik
naar Deurne gegaan.”
Vier jaar duurde haar opleiding:
eerst een jaar paard en verzorging, daarna drie jaar hoefsmid.
„Ik ben begonnen met een basisopleiding waar je alles rondom
paarden leert. In de drie jaren
daarop leer je smeden, bekappen
en beslaan. Het is heel veel praktijk: smeden, ijzers op maat maken. Tussendoor kregen we vakken als Engels en Nederlands,
hoefkunde en ondernemerschap
Bedrijf
Hoefsmederij Jill bestaat ruim
een jaar. Met een praktisch ingericht busje bezoekt Roberscheuten haar klanten in de regio Eindhoven. ‘Bekappen en beslaan’, zo

De ontwikkeling
„Feitelijk gebeurt het bekappen
en beslaan al eeuwen op dezelfde
manier”, zegt Roberscheuten.
„Met een paar kleine verschillen:
vroeger werden de ijzers verhit
op kolen, nu op gas. En we gebruiken tegenwoordig hoefijzers uit
de fabriek die we zelf in de juiste
vorm brengen. Vroeger moesten
ze zelf ijzer verwarmen en er
hoefijzers uit smeden. Tijdens de
opleiding hebben we nog wel geleerd ijzers uit een staaf te maken.” Een ander verschil is dat
mensen vroeger met hun paard
naar de hoefsmid gingen, terwijl
smeden nu zelf naar klanten
gaan. „Mijn busje is mijn smederij, daar zit alles in; van een aambeeld tot een oven gestookt op
gas. Vandaar de tank in mijn bus.”

" Voordat

een paard wordt beslagen, worden de hoeven bijgesneden, geknipt en gevijld. foto René Manders

typeert Roberscheuten haar activiteiten. Om ze vervolgens te demonstreren op Solas, het paard
van haar moeder. De oude ijzers
worden er afgehaald en de hoeven bijgesneden, geknipt en ge-

vijld. Daarna worden de nieuwe
hoefijzers in een gasoven achter
in haar busje verhit en in vorm geslagen. „Bekappen lijkt op het
knippen van nagels”, verklaart Roberscheuten. „Maar er komt wel
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wat meer bij kijken. Paarden lopen op hun nagels, als het bekappen niet correct gebeurd, kan dit
ernstige gevolgen hebben voor de
pezen en gewrichten in de benen
van het paard.”

Het vooruitzicht
„Ik hoop dit vak nog lang te kunnen beoefenen. Fysiek is het wel
zwaar: je moet veel kracht zetten,
veel tillen en je werkt vaak gebogen.” Ze hoopt haar praktijk verder uit te kunnen breiden. „Nu
heb ik een paar dagen per week
werk. Maar in de toekomst wil ik
fulltime aan de slag. Het uitbreiden van mijn klantenkring gaat al
goed. Iedereen is erg tevreden en
daar doe ik het voor!”

Succes snelle diagnose
met Philips-technologie
GENT – Het Zwitsers-Belgische bedrijf Biocartis heeft in een nieuwe kapitaalronde 64,5 miljoen euro opgehaald met Idylla. Een mobiel toestel voor snelle en accurate diagnose van patiënten op basis van een door Philips ontwikkelde technologie.
Met de Idylla kan medisch personeel een druppel bloed, urine of
een ander monster in een cartridge aanbrengen en deze in het
apparaat schuiven. De bewerking
van het monster en de analyse
van de resultaten worden vervolgens geautomatiseerd uitgevoerd.
De technologie vindt zijn oorsprong bij Philips. Biocartis nam

het onderzoek in 2010 over.
Naast de diagnose van aandoeningen als kanker en infectiezieken,
kunnen met de Idylla ziekten in
een vroeger stadium worden opgespoord en wordt de arts geholpen
de geschikte therapie op te stellen. Het toestel is potentieel
breed inzetbaar, omdat ook toepassingen mogelijk zijn in voedselveiligheid en milieu.
Met het geld kan Biocartis dit jaar
zijn Idylla-systeem in Europa introduceren en volgend jaar daarbuiten. Biocartis, dat sinds zijn oprichting in 2007 in totaal 240 miljoen euro heeft opgehaald, bereidt tevens een beursgang voor.

