Beslag voor Fokkerij Paarden
(G8.3.1. Shoeing of Breeding Horses; FEIF Breeding rules and Regulations)
Cursieve tekst is toegevoegd ter verduidelijking.
Alle tijdens een keuring onder het zadel getoonde paarden moeten rondom beslagen (4 ijzers) zijn.
Het beslag moet zo goed mogelijk zijn uitgevoerd en de hoek van de hoef moet in het verlengde
liggen van de koot (zie figuur 1., de voetas (1) is zo recht mogelijk)

Figuur 1.
• De lengte van de hoef is natuurlijk en mag niet langer zijn dan 8,5 cm. Er mag een uitzonderingen
van de 8,5 cm regel worden gemaakt wanneer de schofthoogte van het paard bij de meting van de
stokmaat 137-144 cm meet. Bij deze paarden is een hoeflengte van 9,0 cm toegestaan. Paarden met
een stokmaat van 145 cm of meer mogen een hoeflengte van 9,5 cm hebben. Het maximale verschil
in hoeflengte tussen voor- en achterhoeven is 1,5 cm.
• Het materiaal van alle 4 de ijzers moet gelijk zijn en mag niet het specifieke gewicht van ijzer
overstijgen. De maximale dikte van de ijzers is 8,0 mm en de maximale breedte is 23,0 mm. Alle 4 de
ijzers moeten gelijk zijn qua materiaal en wijdte. Een verschil in dikte tussen voor- en achterijzers tot
en met 2,0 mm is toegestaan.
• Het ijzer moet passend zijn aan de hoef (het ijzer volgt de vorm van de hoef). Het ijzer mag niet
voorbij het verlengde van de natuurlijke helling van de hoefwand, en aan de achterkant voorbij het
lood vanaf de hoefballen (zie figuur 1., (2)) steken. Het gebruik van een zooltje, ring of elk ander
soort kunstmatige materialen om de hoef te beschermen of te repareren is niet toegestaan.
• Als kalkoenen (studs) worden gebruikt, moeten 2 gewone kalkoenen of puntjes (stud pins) per ijzer
aan de hielkant van het ijzer worden gebruikt.
• Maximum grootte van de kalkoenen is (l x b x h) 15mm x 15 mm x 12 mm.
• Versterkingslassen zijn niet toegestaan.
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