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ZADEL VOOR ARABISCHE PAARDEN 

www.iberosattel.de

PRODUCT OMSCHRIJVING: Het getes-
te product is een dressuurzadel van 
Juchtenleer van hoge kwaliteit met 
een pommel als kniesteun, een kor-
te singel en dressuurstijgbeugels. De 
zadelboom is individueel verstelbaar. 
Het zadel zou een diepe, zachte zit 
bieden en wordt geleverd met of zon-
der Amazona-oplossing. Volgens de 
fabrikant wordt het zadel op maat 
gemaakt (zitmaten, pommels, leer) 
zonder extra kosten. 
PRIJS: 2.650,00 euro (inclusief monta-
ge ter plaatse). 
FABRIKANT: Iberosattel, GmbH & 
Co.KG in 92342 Freytadt, www.ibe-
rosattel.de. Het zadel wordt op be-
stelling gemaakt in Duitsland door 
de firma Sommer in Pirmasens. 
DE EERSTE IMPRESSIE: Een elegant, 
chic dressuurzadel, gemaakt van dui-
delijk goed, mooi gelooid leer dat 
zorgvuldig is afgewerkt. Het zadel 
biedt een bijzonder breed contactop-
pervlak en geen wigvormige panelen. 
De zadelklep is doorlopend en inges-
neden. Het zadel is zo ontworpen dat 
het gewicht van de ruiter zo goed mo-

gelijk over de hele rug van het paard 
wordt verdeeld. 
DE TEST: Het zadel werd getest door 
Anton Baumann, Kauber Platte Trai-
ning Centre, Kaub am Rhein, op ver-
schillende Arabische paarden, zowel 
tijdens het dagelijkse trainingswerk 
in de binnenpiste als tijdens terrein-
ritten. 
HET OORDEEL: Het zadel biedt een 
comfortabel zitcomfort, de knieën 
worden goed ondersteund. In de test 
beviel ons vooral het brede contactop-
pervlak van het zadelpaneel, dat gun-
stig is voor Arabische paarden. De za-
delpanelen waren uitzonderlijk goed 
opgevuld, zacht en anatomisch zo 
goed gemaakt dat ze goed rustten op 
de ruggen van de meeste testpaarden.  
De stijgbeugelriemen konden zowel 
boven als onder de zadelklep worden 
geplaatst. Dit is geen exclusief idee, 
het wordt door verschillende zadelfa-
brikanten aangeboden, maar sommi-
ge ruiters zullen het zeker een voor-
deel vinden. Onze tester vond het 
subjectief een voordeel. De sluiting 
van de stijgbeugelriemen was niet 

optimaal, omdat ze een beetje mo-
eilijk te verstellen was. Vooral als je 
het zadel voor meerdere paarden ge-
bruikt of de stijgbeugelriemen vaker 
moet verwisselen voor verschillende 
ruiters. In een bedrijf als het onze, is 
dit een beetje tijdrovend en onhan-
dig. Ik houd de dingen graag eenvou-
dig en pragmatisch in zulke zaken. 
Maar als je het zadel maar voor één 
paard gebruikt, heb je waarschijnlijk 
helemaal geen last van dit punt.“  
Een ander klein dingetje viel Anton 
Baumann op: Het zadelflapje schuur-
de tegen het klepje in het achterste 
gedeelte. Binnen korte tijd was er 
slijtage op één plaats. Over het geheel 
genomen is de trainer en endurance-
ruiter overwegend positief over het 
zadel: „Ik was niet alleen onder de in-
druk van het uiterlijk van het zadel, 
maar ook van de comfortabele, diepe 
zit en vooral van het zachte en brede 
contactoppervlak.

DOKUMENTATION: SUSANNE BÖSCHE 
Copyright by Araber Weltweit 

Comfortabel

Fo
to

: K
au

be
r  

Pl
at

te

64 ARABER WELTWEIT 4/2010 


