
Hoefsmid: 

Wim Busser is in 1972 begonnen als stagiaire bij leermeester hoefsmid Bart van Ruitenbeek.  

In 1973 behaalde hij het rijksdiploma hoefsmid en in 1977 is hij een eigen smederij begonnen.  

Van 1986 t/m 1989 was Wim chef Hoefsmid op de faculteit voor diergeneeskunde te Utrecht en daarna 

heeft Wim zich meer gericht op probleemgevallen.  

Hij is hiervoor veel naar congressen en workshops in Amerika en Engeland geweest. In Amerika, Egypte, 

Hongarije, Duitsland, België en Italië heeft Wim veel probleempaarden beslagen.  

Wim is een dag in de week aanwezig als zelfstandig hoefsmid op veterinair paardencentrum 

Kootwijkerbroek. 

Hoeven moet je gezond en veerkrachtig houden.  

Dat kan de hoefsmid niet alleen.  

De eigenaar of verzorger heeft daarin ook een voorname taak.  

Goede hoefverzorging begint bij veel beweging. 

Door stappen, draven en galopperen wordt de hoef steeds belast en vervolgens weer ontlast.  

Als gevolg van drukveranderingen, verandert de hoef steeds van vorm.  

Dat kan omdat een hoef, hoewel door een harde hoornmassa omgeven, ook veerkrachtig is in al zijn 

delen.  

Deze veerkrachtigheid is van grote betekenis omdat zij een goede doorbloeding en voeding van de hoef 

stimuleert.  

Controleer regelmatig of het beslag nog goed vastzit. Verwaarloosd beslag kan veel nadelige gevolgen 

hebben voor uw paard, daarom moet het elke 8 tot 10 weken vernieuwd worden. 

Probleemgevallen variëren van paarden die niet goed in balans staan en “misvormde” hoeven zoals 

platte, steile of scheve hoeven hebben. Daarnaast zijn hoefbevangenheid, losse wanden, hoornscheuren, 

hoefbeenfracturen, hoefontsteking, hoornzuilen en hoefkanker de meest voorkomende problemen. 

Hoofdzaak is er voor te zorgen dat het paard weer normale mooi gevormde hoeven krijgt zodat de 

belasting binnen in de hoef normaal is. Het hulpmiddel dat ik veel gebruik is een hoefpad, dit is een 2 

componenten silicone dat het paard steun geeft op de straal en daardoor het hele paard ondersteund. Het 

werkt ongeveer als een steunzool bij de mens. 
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