#040144

#DIERENZORG

HOEFVERZORGING EN BEKAPPEN EN BESNIJDEN VAN HOEVEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 550,55 incl. BTW

DE VOLLEDIGE WERKMETHODE ZOWEL IN THEORIE MAAR VOORAL IN DE PRAKTIJK

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je leert de anatomie van de paardenvoet kennen.
Je maakt een juiste beoordeling van de paardenvoet.
Je kunt de eerste verzorging van de paardenvoet toepassen.
Je leert in de praktijk de hoef bekappen.
Je leert de juiste gereedschappen voor verzorging van de paardenvoet kennen.

Omschrijving
In deze opleiding staat de periodieke hoefverzorging centraal staan. Deze cursus begee zich op het vakgebied van de hoefsmid. De cursus hee echter niet de
pretentie om cursisten op te leiden tot hoefsmid.
Onder begeleiding van een ervaren hoefsmid leren cursisten de basisvaardigheden van het bekappen van paarden. Uiteraard is deze cursus bijzonder praktisch van
opzet want alleen door veel zelf doen leert men bekappen. Een uitgelezen cursus voor hen die overwegen zelf hun paarden en pony's te bekappen, maar ook voor
mensen die beroepshalve hiermee te maken krijgen zoals manegehouders, paardenverzorgers, dierenartsassistenten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden.
Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:
Hoefsmeden
Rij-instructeurs
Rijscholen
Paardenfokkers
Manegehouders
Paardenhouderij

Voorkennis
Met paarden kunnen omgaan en handigheid zijn pluspunten.

Bijkomende info
Voor de praktijklessen breng je het volgende basisgereedschap mee:
hoefrasp
rennet (mes met haakje)
hoefkapmes
hoefkaphamer (nylon)
hoefkniptang
schort
Indien je deze materialen niet bezit, kan je tijdens de eerste les deze gereedschappen ook bestellen. De kosten hiervan zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen
(ongeveer 250 € - 350 € adhankelijk van wat je besteld hebt).

Methodologie
In de praktijk wordt op "dode" paardenvoeten gewerkt en nadien op "voeten van levend paard."
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PROGRAMMA
Theorie:
De theoretische lessen worden ondersteund met beeldmateriaal en kennis van de anatomie van de paardenvoet.
De volledige werkmethode van verzorging tot het bekappen van de hoeven wordt uiteengezet.
Praktijk:
Deze opleiding is zeer praktijkgericht.
Volgende thema's komen aan bod:
Gereedschapskennis
Beoordelen hoeven, stand en gang
Bekappen dode voeten
Bekappen paarden
Verwijderen van los ijzer
De lessen gaan door in onze campus te Brugge. Enkel de 2 laatste praktijklessen gaan door op verplaatsing.

PRAKTISCH
10 sessie(s) vanaf maandag 28/11/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 28/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 28/11/2022

19:00

22:00

maandag 05/12/2022

19:00

22:00

maandag 12/12/2022

19:00

22:00

maandag 19/12/2022

19:00

22:00

maandag 09/01/2023

19:00

22:00

maandag 16/01/2023

19:00

22:00

maandag 23/01/2023

19:00

22:00

maandag 30/01/2023

19:00

22:00

maandag 06/02/2023

19:00

22:00

maandag 13/02/2023

19:00

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Risico
Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden
De cursist worden geadviseerd een eigen BA-verzekering af te sluiten
De cursist brengt mee en draagt tijdens deze praktijkopleiding minstens volgende
PBM (Persoonlijke Beschermmiddelen)Veiligheidsschoenen, steeds te dragen
Veiligheidsbril , volgens activiteit
Oordopjes, volgens activiteit
Om hygiënische reden is het niet mogelijk dat deze PBM's aangeboden worden door Syntra West.
Alle veiligheidsvoorschriften staan vermeld in het atelierreglement.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Dhr. Vermeire Martin, ervaren hoefsmid
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