
Smink, zelf al 32 jaar praktiserend hoefsmid in 

Noord Nederland, vertelt dat de hoefsmid vaak 

een vraagbaak is voor paardeneigenaren. ‘Het is 

aan ons om mensen door te verwijzen naar de 

juiste (erkende) specialisten. Daarnaast zijn we 

ons ervan bewust dat we een signaalfunctie 

hebben wat betreft het welzijn van paarden. Wij 

kunnen op een laagdrempelige manier sturing 

geven aan klanten.’

Hoefsmeden die lid zijn van de NVvH zijn 

deskundig. Ze hebben een erkende opleiding in 

Nederland gevolgd en vinden het belangrijk om up 

to date te blijven. De vereniging organiseert dan 

ook regelmatig bijscholingen, lezingen, cursussen 

en wedstrijden.  

Weten paardeneigenaren dit ook? ‘Niet altijd. 

Daarom zullen we onze (potentiele) klanten beter 

moeten informeren over wie wij zijn, wat ons 

bezighoudt en waarom het belangrijk is om te 

kiezen voor een hoefsmid die is aangesloten bij de 

Nederlandse Vereninging voor Hoefsmeden (NVvH) 

en Europese federatie van hoefsmedenverenigin-

gen (EFFA)’, legt Olivier Smink uit.

De NVvH heeft inmiddels een eerste stap gezet. 

Op de website van de vereniging kunnen 

paardeneigenaren opzoeken welke hoefsmeden bij 

hen in de buurt zijn aangesloten bij de NVvH. 

Daarnaast zal de vereniging zichzelf nog actiever 

profileren tijdens evenementen. 

SCHOLENWEDSTRIJD
Tijdens Horse Event, dat plaatsvindt op 11, 12 en 

13 september, organiseert de vereniging de eerste 

editie van de scholenwedstrijd. Leerlingen van de 

hoefsmedenopleidingen in Deurne, Barneveld en 

Zwolle zullen strijden om de titel ‘Beste leerling van 

2015’. Ze smeden onder andere een hoefijzer (uit 

staf) en beslaan deze onder een (dode) paarden-

voet. ‘De wedstrijd is niet alleen leuk voor de 

leerling hoefsmid, het is bovendien voor ons als 

vereniging een uitgelezen kans om een breed 

publiek kennis met ons te laten maken,’ legt hij uit.

INNOVATIE
De NVvH houdt zich veel bezig met innovatie. 

‘Nederland is de grootste hoefijzerproducent van de 

wereld. Dit betekent dat wij bovenop de ontwikke-

lingen kunnen zitten. Een moderne smid staat open 

voor nieuwe inzichten. We spelen in op trends, maar 

houden daarbij het welzijn van het paard scherp in 

de gaten.’

‘Wist je dat Nederlandse hoefsmeden de hele 

wereld over reizen om paarden te beslaan? Dit komt 

doordat wij beschikken over veel kennis en doordat 

we bekend zijn met het Nederlandse paard, dat veel 

naar het buitenland wordt geëxporteerd.’

Olivier Smink is sinds vorig jaar voorzitter van de 

NVvH en zat al eens eerder 12 jaar in het bestuur 

van de vereniging. ‘Het is een uitdaging om paarden 

zo goed mogelijk te laten presteren.  De samenwer-

king met andere professionals om het paard en de 

ruiter heen is daarbij van groot belang’, besluit hij 

enthousiast. 

De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH) zet dit jaar in op samenwerking. ‘We 
vinden het belangrijk om samen te werken met andere hippische ondernemers, maar we 
merken ook dat hoefsmeden onderling elkaar steeds vaker opzoeken. Dit is een positieve 
ontwikkeling. Samen sta je sterker’, aldus Olivier Smink, voorzitter van de vereniging.

‘Samen sta je sterker’

•  De Nederlandse Vereniging voor Hoefsme-

den telt zo’n 300 leden. 

•  Het motto van de vereniging is ‘Een NVvH 

hoefsmid weet wat paarden beweegt’.

•  Een van de speerpunten van het bestuur is 

de samenwerking met dierenartsen

•  Regiobijeenkomsten worden gehouden bij 

vijf dierenklinieken klinieken verspreid 

over het land

•  Meer informatie:  

www.hoefsmedenvereniging.nl
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