
Controleer elke keer als u gaat rijden:

Horizontale balans zoals hier gedemonstreerd.

Of na het rijden de vacht van het paard onder het
sjabrak is verstoord.

Als er asymmetrische zweet- of droge patronen op de
rug of het sjabrak zijn.

Of het zadel recht blijft liggen   en in draf niet opzij
schuift naar een kant.

Constructie van het zadel, als het paard op of met het
zadel is gevallen of gerold heeft met het zadel er op, er
niet meer mee rijden.  

Elke 4-6 weken controleren: 

Vrije ruimte langs de ruggengraat van het paard aan de
voor- en achterkant van het zadel.  

De vulling van de kussen panelen is nog steeds
symmetrisch.

Als het zadel van voren naar achteren of van links naar
rechts schommelt wanneer het wordt getest zonder
berijder.

Als de vulling in de kussen panelen te hard is
geworden of als er klontjes/hobbels of kuilen in de
kussen panelen zitten.

Als er spieratrofie in het zadelgebied is opgetreden.

 Of er abnormale beweging in het zadel is tijdens het
testen.

Hoe haalt u het 
allerbeste uit uw 

zadel 

Pasvorm controleren: 

Warm jezelf en je paard op van de grond voordat je gaat
rijden, als dat mogelijk is.

Ontwikkel en onderhoud uw houding en conditie om te
rijden.

Laat uw houding en eventuele asymmetrieën in uw
lichaam regelmatig evalueren om eventuele zwakke
punten te identificeren en aan te pakken, vooral na een
val.

Bezoek regelmatig een fysiotherapeut of bijvoorbeeld
een ruiter vitaal coach om uw eigen houding en
belastingsymmetrie aan te pakken, zodat u een optimale
belasting op uw paard kunt bereiken en behouden.

 Streef ernaar om een   optimale BMI-score en het juiste
gewicht te behouden om ervoor te zorgen dat uw zadel
goed bij u past.

Ruiter
 Aarzel niet om contact op te nemen met uw zadelpasser als u
problemen ondervindt of u zich zorgen maakt over uw zadel.

 H E T  I S  B E L A N G R I J K  D A T  U  H E T  
S P E C I F I E K E  A D V I E S  V A N  U W  

Z A D E L P A S S E R  Z O R G V U L D I G  O P V O L G T
 

Consistentie van de
stevigheid van de
kussen panelen en
controleren of het zadel
niet te strak ligt
wanneer u uw hand
naar beneden en langs
de kussen panelen haalt
wanneer deze op de rug
van het paard ligt, zoals
aangetoond door de
zadelpasser.

Tips om ervoor te zorgen dat je zadel voor jou en je
paard goed werkt tussen de zadel consulten door. 

.

Shims in een pad: dienen uiterlijk 6 tot 8 weken na
plaatsing samen met de paardenrug te worden
gecontroleerd op tekenen van atrofie, tenzij anders
bepaald door de zadelpasser.

Slijtage van het leer: verwacht slijtage plekken/vlekken,
beschadigingen en verkleuring bij normaal gebruik of bij
rijden in natte omstandigheden of met het gebruik van een
zitting overtrek, zadelhoezen en getextureerde rijbroeken,
zoals rijbroeken met een siliconen zitvlak. 

 Zadelopslag: zorg ervoor dat de kussen panelen op een
gelijkmatige, loodrechte zadelsteun/ondergrond worden
geplaatst om de vulling te beschermen.Plaats niets op het
zadel wat druk op het zadel kan veroorzaken. 

Een wolvulling moet volledig worden vervangen wanneer:

De kussen panelen hebben hun oorspronkelijke
veerkrachtige textuur verloren of zijn hard of klonterig
geworden, zoals geadviseerd door uw zadelmaker.

Als de kussens regelmatig bijgevuld zijn.

Binnen elke 2,5 tot 3 jaar bij regelmatig gebruik of
wanneer de zadelpasser anders heeft geadviseerd. 

Een volledig opnieuw gevuld zadel moet in eerste instantie
op dezelfde manier worden gebruikt als bij een nieuw
zadel.

      Een rechte metalen stang is voldoende.
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Paard 
Stop met rijden en zoek veterinaire hulp als het paard
tekenen van kreupelheid of compenserende beweging
vertoont of als de algemene prestaties verslechteren terwijl
het zou moeten verbeteren.

Stop met rijden en zoek de juiste professionele hulp als u
vermoedt dat er een probleem is met een pasvorm of
ongemak met het zadel.
Controleer op tekenen van loopafwijkingen of -beperkingen
door het paard wekelijks of na zware inspanning, activiteit
of wedstrijdsessies te laten draven aan de hand.

Vraag de dierenarts om de beweging van het paard te
beoordelen tijdens routinebezoeken.

Houd het gewicht van uw paard wekelijks in de gaten dit
kan met een gewichtsmeetlint.

Controleer voor en na het rijden de rug van het paard op
tekenen van afwijkingen, schaafwonden of hypertonie
(verhoogde spierspanning).

Controleer regelmatig de houding van het paard en pak dit
aan wanneer u afwijkende dingen ziet of wanneer het paard
ongewenst gedrag vertoont.

Controleer en onderhoud de hoeven van het paard om ze in
de best mogelijke conditie te houden en meld eventuele
zorgen bij uw hoefsmid of dierenarts.

Maak regelmatig foto's van het paard van de zijkant, van
achteren en van boven om de houding en symmetrie vast te
leggen en te controleren.

Zoek professionele begeleiding bij effectieve
grondwerk/longeer/loswerk methoden om het paard de
mogelijkheid te geven om zelfstandig te rekken en mentaal
te ontspannen van zijn gebruikelijke werk.

Als het veilig is om dit te doen, stap dan af, maak de singel
los en loop af en toe een stuk als afkoelingsfase om de
spieren onder het zadel te ontspannen en de optimale
bloedsomloop te herstellen.

Controleer de reactie van uw paard op het zien aankomen
van het harnachement op tekenen van angst en/of onwil 

Houd een dagboek bij als een overzicht van de bereden
activiteiten van het paard als een nauwkeurig toegankelijke
geschiedenis van hun training.

      om bereden te worden, hoe mild ook. 

 Zadel & Hoofdstel
Het zadel is aangepast aan een individueel paard en mag
niet op verschillende paarden worden gebruikt.

Stap altijd vanaf een opstap blok of krukje op, met het
zadel op gelijke hoogte met uw zit, om de beugelriemen
en vulling in de kussens gelijkmatig te houden.

Nieuwe zadels moeten na 20-30 uur rijden door uw
zadelpasser worden gecontroleerd, idealiter de eerste 3
uur alleen in stap rijden.

Laat indien mogelijk iemand anders de singel de eerste
paar ritten voor u aansingelen om te voorkomen dat de
vulling in de kussens aan één kant te veel wordt
samengedrukt. 

Controleer of de lengtes van uw stijgbeugelriemen gelijk
zijn. 

Verwissel beugelriemen regelmatig om ze gelijk te
houden.

De boompunten moeten evenwijdig zijn aan de schoft van
het paard.

Raadpleeg uw zadelpasser voor advies om eventuele groei
in bespiering goed te kunnen volgen tussen (ondehouds)
consulten door. 

A A N S L U I T E N D E
B O O M P U N T    

B O O M P U N T  T E  S M A L  B O O M P U N T  T E  B R E E D
 

Hun dieet is veranderd.

Hun trainingsprogramma is toegenomen of
afgenomen in intensiteit, duur of frequentie.

Een vervangend/nieuw zadel ervoor zorgt dat het
paard zich vrijer kan bewegen.

Er veranderingen zijn in het bewegingspatroon. 

Het paard jong is en nog volop in ontwikkeling
is.

Het paard ouder is en veranderingen doorstaat in
de houding en het spierstelsel.

Ze voor langere of kortere tijd buiten staan.

De mate van gereden activiteit veranderd.

Er een andere ruiter op rijd.

Ze weer aan het werk gaan na een periode van
rust.

De mate van training of buiten staan
onregelmatig of periodiek is.

Ze lange afstanden hebben gereisd en overmatig
vochtverlies hebben.

Je kunt verwachten dat je
paard van vorm verandert als: 

 Neusriem is niet strak of te hoog/laag zit.

Kopstuk beperkt of snijdt niet in oren of drukt op de poll.

Frontriem beperkt/drukt of snijdt niet in of tegen de oren 
en oefent geen overmatige druk uit op de poll.

Gespen en bakstukken maken geen contact met het 
kaakgewricht.

Uw zadelpasser kan u ook adviseren over problemen die 
mogelijk worden veroorzaakt door een slechte pasvorm van 
het hoofdstel. Controleer of de:


