
Experiment met alternatief hoefbeslag 
 

In 2017 is er een experiment geweest waarbij 2 soorten kunststof plakijzers 
en 2 soorten hoefschoenen gebruikt mochten worden. 
De FEIF wilde graag inventariseren of er behoefte is om andere soorten 
hoefbeslag toe staan op wedstrijden en hoe  het gebruik hiervan bevalt. Bv 
of er verwondingen waar te nemen zijn, en of dat andere verwondingen zijn 
dan bij het gebruik van ijzers, etc. 
 
Er is echter zo weinig terug gerapporteerd over of er gebruik van gemaakt is tijdens dit experiment 
in 2017, dat er eigenlijk geen conclusies uit getrokken kunnen worden. 
Daarom is besloten om het experiment te verlengen tot en met seizoen 2019 (2 jaar dus). 
 
Dat betekent dat ruiters die geplakte of genagelde Duplos gebruiken ( in de kleur oranje of groen) 
en ruiters die rijden met Easyboot Glue-on, Easyboot Epic of Easyboot Glove in de seizoen 2018 en 
2019 in wedstrijden kunnen starten. 
Om gegevens te kunnen verzamelen en conclusies te kunnen trekken over eventueel toestaan van 
het gebruik hiervan in de toekomst, zijn er wel een aantal aanvullende regels vastgesteld, die van 
belang zijn voor ruiters, organisatoren en juryleden. 
 
Je vind hier een vertaling van de regels, en de plaatjes die de FEIF heeft opgesteld. 
Denk er om dat, zoals gewoonlijk,  de Engelse tekst van de FEIF geldig is, aan de in het Nederlands 
vertaalde tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 
De officiële tekst van de FEIF is te vinden onder:  
https://www.feif.org/files/documents/Alternative%20shoes%202017.pdf 
  

Vertaling: 
 

1. Ruiters moeten aan de wedstrijdorganisatie en de voorzitter van de jury melden dat ze 
alternatief beslag gebruiken. 

2. Alle normale regels en eisen die gesteld worden aan de conditie van de hoef, de lengte van 
de teen en de algemene regels over correct gebruik van alternatief beslag, blijven van 
toepassing. 

3. Het alternatieve beslag mag niet worden gebruikt in combinatie met ander soort beslag, en 
er mag niets onder het alternatieve beslag worden gebruikt. 

4. Als een van de alternatieve onderdelen tijdens de wedstrijd wordt verloren, dan gelden de 
regels voor het verliezen van een hoefijzer. De alternatieven worden gebruikt als beslag en 
niet als beschermende hulpmiddelen. 

5. Ruiters met alternatief beslag moeten na elke proef door de het dienstdoende 
hoefbeslagjurylid worden gecontroleerd. 

6. De wedstrijd organisatie moet in samenwerking met de jury rapporteren aan de 
sportcommissie of er gebruik gemaakt is van alternatief beslag en of er iets is opgevallen bij 
de uitrustingscontrole. 

 
(en let op, dit beslag is niet toegestaan tijdens de WK) 
 
In NL willen we graag dat de rapporten over gebruik van alternatief hoefbeslag via de 
sportcommissie worden verstuurd, zodat ook wij de vergaarde kennis kunnen gebruiken, en een 
beeld kunnen krijgen over het gebruik en de eventuele behoefte hieraan in NL. 



 
Er zijn slechts drie opties die gebruikt mogen worden tijdens de periode van dit experiment:  
 

1. Duplo Standard Shoes (glued or nailed) 

 
 
 

2. EasyBoot Glue-on 

 
 

3. EasyBoot “Glove” (left) or “Epic” (right) 
 

    
Nog toe te voegen: plaatjes en namen 


