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 edereen in de stal verlangt naar zonne 
 schijn: de paarden, de stalpersoneel en 
 natuurlijk de ruiters. Het regent al da- 
 gen keer op keer. Inmiddels kennen we 
elke nuance, of het nu motregen, zware re-
gen of stortbuien met hagel is. De grond is 
doorweekt en modderig. Het enige voordeel 
is dat onze open stal paarden altijd brands-
choon zijn en schitteren als de zonnestralen 
het wolkendek doorbreken. 
	 Nu,	 eind	mei,	belooft	alleen	de	 „Vaquero	
Breitschaft“	 van	 Iberosattel	 een	 zuidelijke	
flair.	Toen het zadel in februari werd ge-

monteerd, droegen wij allen - de familie 
Thoma	van	Iberosattel	en	ikzelf	-	nog	win-
terjassen, handschoenen en mutsen. Zo 
koud was het en het is nog niet veel warmer 
geworden.

Arabische merrie Roma houdt van 
het zadel

Wat op de proef al opviel was het verbazing-
wekkende gemak waarmee mijn Arabische 
merrie Roma zich onder het zadel presen-
teerde. Ze komt uit een racestam en hield 

vroeger meer van snelheid dan van gymnas-
tiekwerk.
Als het zadel haar niet goed past, merk je 
dat	meteen:	 Ze	 heeft	weinig	 ruimte	 in	 de	
schouder en zit over het algemeen strak. 
In draf zijn haar passen snel en spichtig, en 
haar galop doet meer denken aan het ge-
hobbel	van	een	konijn	dan	aan	een	„drinker	
van	de	 lucht“,	 zoals	 de	Arabieren	ook	wel	
worden genoemd. Niets van dit alles was 
merkbaar op deze eerste dag - ze liep losjes 
en ontspannen, met een zwiepende staart, 
snoof na korte tijd weg en leek tevreden. 

VAQUERO B.
Van: Iberosattel
www.iberosattel.de

Materiaal: Leder
Zit grootte: 16,5 tot 19
Kleuren: Zwart, Moro, andere 
kleuren op aanvraag 
Kamerbreedte: tot 39
Prijs 2.950,00 Euro

Het zadel is ook
ook geschikt voor

langere ritten
off road

De „Vaquero Breitschaft“ van Iberosattel is geschikt voor zowel dres-
suur als cross-country. In de test, die enkele maanden duurde, reed de 
Arabische merrie Roma losjes, lichtvoetig en tevreden
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Ik was benieuwd hoe de verdere testritten 
zouden verlopen, vooral in het veld. Om-
dat	 de	 „Vaquero	 Breitschaft“	 niet	 alleen	
ontworpen is voor dressuur, maar ook voor 
lange ritten. Deze indruk wordt ook beves-
tigd door de andere kenmerken: dankzij de 
V-singel	ligt	het	zadel	stabiel	op	de	rug	en	
glijdt het niet zo gemakkelijk naar voren. 
Een borstplaat kan aan de voorkant aan het 
zadel worden bevestigd. Er zijn drie bagage 
bevestigingspunten op de verhoogde ach-
tergalerij. Een leuk detail zijn de bevesti-
gingslussen voor de stijgbeugels net onder 
de galerij. Hier kunnen de stijgbeugels ge-
makkelijk en veilig worden opgezet en ra-
ken ze niet de elleboog van het paard als je 
onderweg	 langere	 afstanden	 wilt	 afleggen.	
Het enige waar je even aan moet wennen 
is het op- en afstappen - je moet je been 
veel hoger zwaaien dan bij een Dressuur- of 
westernzadel.
 Tijdens gymnastiek werk zit je laag en 
relatief dicht op het paard. Ik hou echt van 
de zacht opgebouwde pommels, omdat ik 
niet hou van te veel omlijsting door het za-
del.	De	zitting	geeft	ook	voldoende	vrijheid	
in alle gangen. Lessen zoals shouder-in of 
travers zijn moeiteloos dankzij de precieze 
beïnvloeding. Het enige nadeel: bij licht 
draven stoot ik in het begin tegen de voor-
galerij	-	het	getroffen	lichaamsdeel	is	in	dit	
geval typisch mannelijk, dus bij vrouwen 
zou het probleem veel kleiner moeten zijn. 
Vooral	 omdat	 Iberosattel	 zadels	 de	 galerij	
op verzoek ook verder naar voren kunnen 
brengen.

Typisch mannelijk probleem

Klantenservice is over het algemeen erg be-
langrijk	voor	het	team	rond	de	familie	Tho-
ma. Speciale verzoeken worden graag inge-
willigd. Niets van dit alles was merkbaar in 
de draf en de galop. Ik zat in het zwaarte-
punt en kon de bewegingen van mijn merrie 
wonderwel bijhouden. We hadden ook veel 
plezier in het veld. Helaas hadden we niet 
genoeg tijd voor een meerdaagse trail rit, 
maar mijn merrie leek het grote contactop-
pervlak wel prettig te vinden.
	 Conclusie:	De	„Vaquero	Breitschaft“	van	
Iberosattel is zeer goed gemaakt en een ech-
te	blikvanger.	Het	geeft	het	paard	voldoen-
de bewegingsvrijheid in de schouder, plaatst 
de ruiter optimaal in het zwaartepunt en 
maakt een precieze beïnvloeding mogelijk. 
Het is geschikt voor zowel de arena als voor 
langere ritten in het land.

De Vaquero Breitschaft overtuigt in de test met een zeer goede 
afwerking, slimme details en een uitstekende pasvorm.

DE ACHTERSTE GALERIJ ...

DE VOORSTE GALERIJ ... 

DE STIJGBEUGEL HOUDER ...

DE V-SINGEL ...

... is erg hoog, maar vernauwt de rijder niet. 
Er zijn drie houders aan de achterkant voor 
het bevestigen van bagage.

... kan op verzoek door de fabrikant worden 
geleverd, dit vergemakkelijkt licht draven.

...is een slimme oplossing voor paarden 
met korte ruggen. Voor vrouwen om stij-
gbeugels veilig op te hangen. Zo kunnen 
ze niet tegen de elleboog van de bredere 
positie van de zitbeenknobbels van het 

paard slaan. De rei- wordt geleid. Het zadel 
zit zeer goed en comfortabel op het paard 
zonder ingesnoerd te zijn. maar is nog 
steeds zeer geschikt voor

... voorkomt dat het zadel naar voren glijdt 
en plaatst het optimaal op de rug van het 
paard.

„Mijn merrie liep los en  
ontspannen, zwaaide met  
de staart, stoof na een korte 
tijd weg en keek tevreden.“

IN DETAIL
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