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 oewel mijn vorige Dressuurzadel 
 perfect zat, bleek tijdens de eerste  
 ritten met de „Còrdoba Comfort“  
 van Ibero dat er duidelijke ver-
schillen waren. Mijn pony snoof al na een 
paar minuten tevreden en boog zijn rug. 
En ook ik kon het niet laten om het zeer 
comfortabele gevoel van het zitje te prij-
zen. Deze tevredenheid van zowel het 
paard als mijzelf duurde de volgende zes 
maanden voort, waarbij ik de „Córdoba 
Comfort“ heb getest. De brede comfort-
vulling speelt hierbij een grote rol: Het 

verdeelt de druk optimaal, zodat het zadel 
zeer zacht op de rug ligt en comfortabel 
is voor het paard. Vergeleken met een za-
del met conventionele panelen, creëert 
het Iberosattel-zadel ontwerp een contac-
toppervlak dat tot twee keer zo groot is.  
 
Dit is vooral een voordeel voor paarden 
met een korte rug: aangezien het zadel niet 
over de laatste rib mag uitsteken, is het voor 
paarden met een korte rug niet gemakkelijk 
om een zadel te vinden dat past bij het ex-
terieur van het paard. zadel dat past bij het 

exterieur van het paard en bij de bouw en 
de vorm van de ruiter. De „Còrdoba Com-
fort“ maakt ideaal gebruik van de bestaande 
oppervlakte van de rug en creëert een gro-
tere zitruimte voor de berijder. Het grote 
contactoppervlak verbetert ook het contact 
tussen paard en ruiter, zodat de hulpen - 
vooral de gewichtshulpen - zeer fijn en pre-
cies kunnen worden gegeven. Door de extra 
diepe dressuur zitting en de lagere pommels 
zit je heel dicht op het paard en heb ik altijd 
een heel veilig gevoel in de zit.

CÒRDOBA COMFORT
Van: Iberosattel
www.iberosattel.de

SZitmaat: 16,5 -19 
Zitvorm: diepe dressuurzitting, 
Amazone-oplossing
Kleuren: Zwart, Moro Mokka, 
speciale kleuren mogelijk 
Gewicht: 6 kg
Prijs 3.450,00 Euro

Functionele en 
extreem chique - de

„Còrdoba Comfort“ is niet 
alleen geschikt voor
 Iberische paarden.

Alleen met een goed passend zadel kan een paard op lange termijn 
worden bereden zonder schade aan zijn gezondheid te veroorzaken. 
Vooral eigenaars van paarden met korte ruggen wanhopen vaak.  
De zoektocht is nu voorbij met de „Còrdoba Comfort“ van Iberosattel. 
Dit dressuurzadel overtuigt over de hele lijn!

Tekst: Nicole Audrit | Foto‘s: Daniel Elke

ZEGEL VAN 

GOEDKEU-

RING



Het dressuurzadel met Iberische charme 
ziet er absoluut fantastisch uit en overtu-
igt door hoogwaardige materialen en af-
werking. Bovendien is dit model ook go-
edgekeurd voor FN-tests. Het zadel kan 
individueel worden ontworpen - er zijn 
geen grenzen aan uw fantasie dankzij de 
keuze aan leersoorten en kleuren en de 
vele decoratiemogelijkheden. Ik koos de le-
der kleur Moro Mokka met offset stiksels. 

Conclusie: Comfort voor paard en 
ruiter

Ik kan dit zadel zonder voorbehoud aanbe-
velen: De kwaliteit van het zadel laat niets 
te wensen over, het leer is comfortabel, de 
panelen zijn aangenaam zacht - zelfs na een 
lange rit hebben noch paard noch ruiter 
drukplekken. Vooral mijn pony gaf me een 
duidelijke indicatie van hoe prettig dit za-
del voor hem was: hij was gemotiveerd en 
blij bij het werken onder het zadel, en toon-
de een duidelijke spieropbouw in het gebied 
van de trapeziusspier - het contactopperv-
lak en het brede wervelkanaal spelen hier 
zeker een rol. 
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Aanpasbaar all-round talent

De „Còrdoba Comfort“ is een echte aan-
passing kunstenaar: zelfs bij spier verande-
ringen - bijvoorbeeld door training, groei, 
leeftijd of herstel - kan het zadel altijd aan 
het paard worden aangepast. Bovendien is 
het dressuurzadel voorzien van het EWF-
systeem - EWF staat voor „extra grote 
schoftvrijheid“ - om vrijheid van de wervel-
kolom te garanderen. Bij veel conventionele 
zadels is er slechts een dunne lederen bekle-
ding tussen de slokdarm en de ruggengraat, 
zodat er contact kan ontstaan als het zadel 
gedurende korte tijd niet ideaal past. Bij de 
gepatenteerde zadelboom met EWF-sys-
teem van Iberosattel is de slokdarm plaat 
zodanig in de kunststof zadelboom geïnteg-
reerd dat er zelfs in extreme gevallen geen 
direct contact is tussen de slokdarm plaat 
en de wervelkolom. De breedte van de slok-
darm kan op elk moment worden aangepast 
- ter plaatse. De paarden profiteren van de 
extra vrijheid bij de schoft en lopen veel vri-
jer. Dit is precies de feedback die ik kreeg 
van het gedrag van mijn pony: Gedurende 
de hele testfase werkte hij Gedurende de 
hele testfase werkte hij met veel motivatie 

en voorwaartse drang en bouwde ook spie-
ren op in de bovenlijn. De „Còrdoba Com-
fort“ is perfect voor dressuur en lange rit-
ten. Maar ik had geen enkel probleem met 
sprongen tot ongeveer een meter hoog.

Spaanse flair in de arena

In het begin was ik een beetje sceptisch 
of een Spaans dressuurzadel wel goed zou 
staan bij mijn Duitse rijpony Balou. De 
„Còrdoba Comfort“ overwon echter al mijn
twijfels met zijn ontwerp. en de prima func-
tionaliteit.

„De comfort-pad biedt een 
aanzienlijk groter contac-
toppervlak dan conven-
tionele zadel panelen, 
waardoor de druk wordt 
verminderd en optimaal 
wordt verdeeld.

De „Còrdoba Comfort“ overtuigt met zijn brede contactoppervlak, hoge kwaliteit en afwerking, evenals vele an-
dere kwaliteiten en vakmanschap, en de vele andere kenmerken die het comfort voor paard en ruiter garanderen.

IN DETAIL

VARIATIE

STIRRUP HOUDER

De stijgbeugelriemen kunnen boven of 
onder het voorblad - afhankelijk van per-
soonlijke voorkeur.

Kleine riem, groot effect: zelfs wanneer de
stijgbeugels de elleboog van het paard niet 
raken.

COMFORT VOOR HET PAARD
Het „Còrdoba Comfort“ dressuurzadel
is overtuigend door zijn gegarandeerde
wervelkolom vrijheid, alsmede een breed

contactoppervlak en de resulterende opti-
male verdeling van de druk. Dit geeft de 
hoogst mogelijke comfort voor het paard.


