Neem onderstaande gebruiks- en onderhoudstips ter harte en je hebt er extra lang
plezier van.
Zorg dat de voeten van je paard schoon zijn voordat je de hoefschoenen aan doet.
Dit voorkomt schuur- en/of drukplekken.
Zorg dat je paard/pony op tijd bekapt wordt.
Een interval van 4 tot 6 weken is ideaal.
Een niet tijdig bekapte hoef kan schuurplekken veroorzaken.
Maak je hoefschoenen na gebruik schoon.
Afhankelijk van het soort schoen, doe je dit met een borstel en/of water. Zet schoenen niet in de zon
om te drogen maar zorg dat ze op een goed geventileerde plek staan. Vochtige schoenen in een
afgesloten kast of in je auto gaan stinken en zijn een bron van schimmels en bacteriën. Klittenband
kun je schoonmaken met een klittenbandborsteltje. Als je het klittenband na het schoonmaken sluit,
zorg je ervoor dat er geen vuil tussen gaat zitten.
Bewaar je hoefschoenen op een droge plek.
Kunststof schoenen kunnen door warmte of kou uitdrogen. Zorg ervoor dat dat je de schoenen bij
extremen (heel warm of juist heel koud) op kamertemperatuur bewaart.
Check je hoefschoenen na het schoonmaken op eventuele losse onderdelen.
Zo kun je de volgende keer weer veilig gebruikmaken van de schoenen.
Hoefschoenen moeten worden ingelopen.
Ga dus niet direct na aanschaf een uur in alle gangen rijden maar laat je paard/pony er rustig aan
wennen. Medische hoefschoenen kunnen wel direct aan blijven.
Doe steeds dezelfde hoefschoen om dezelfde hoef.
Als de sluiting van de schoen niet aan de buitenkant zit, zorg dan dat je op een andere manier een
merkje maakt zodat je weet welke schoen bij welke voet hoort. Gebruik dus steeds dezelfde schoen op
dezelfde voet. Zo worden de schoenen ook beter ingelopen.
Zorg dat de hoefschoenen goed om de hoef zitten.
Trek ze op de juiste manier aan, zorg dat ze recht zitten en op de juiste manier gesloten worden. Zo
voorkom je draaien en/of verliezen.
Ontstaan er toch drukplekken? Mis je een onderdeel van je hoefschoen? Wil je iets extra’s om je
schoen goed te onderhouden? Merk je dat je medische hoefschoen erg veel vocht veroorzaakt?
Neem gerust contact met me op, ik help je er graag mee.

Jessica Vos Hoefverzorging & Hoefschoenen Passervice is niet aansprakelijk voor
schade aan of door de hoefschoenen door oneigenlijk of onjuist gebruik ervan.

