
Beiers 
 voor Iberiërs

Product met een aanbeveling. 
De producten die het keurmerk van het tijdschrift Mein Pferd krijgen, 
worden verondersteld goed doordacht, betrouwbaar en gewoonweg 
aanbevelenswaardig te zijn. Om dit te bereiken, moeten zij zich eerst in de 
praktijk bewijzen. Bovendien worden zij door deskundigen getest op hun 
werkzaamheid en geschiktheid                        van het materiaal. 

Hoe goed is het nieuwe dressuurzadel  
„Amazona Dressage“ van Iberosattel?  
Fritz Krümmel van Lengelshof testte het. 

Iberosattel 
Möningerberg la, 
92342 Freystadt, 
Tel.: 09179/2747 

Fax: 09179/90522 
info@iberosattel.de 
www.iberosattel.de 

Prijs: 2.499 Euro 

I. De Fabrikant: 
Zij vonden het uiterlijk van de 
Spaanse zadels mooi, evenals het 
comfortabele gevoel van de zit-
ting. De uitbaters van de Beierse 
Iberische stoeterij Möningerberg 
waren minder enthousiast over 
het feit dat de ingevoerde zadels 
moeilijk aan de rug van het paard 

aan te passen waren. om aange-
past te worden aan de rug van het 
paard. Daarom hebben zij tien jaar 
geleden hun eigen zadelmakerij 
opgericht onder de naam Ibero-
sattel. Met succes: hun producten 
zijn bijzonder populair in krin-
gen van barokruiters. Intussen  
bieden zij niet alleen   

typisch Spaanse vormen aan, 
maar ook zuiver Spaanse zadels.
 
II. De Test: 
Iberische specialist Fritz Krüm-
mel van de Lengelshof in Ra-
tingen (zie verkrijgbaar in de 
zitmaten 16,5 tot 19 in zwart of 
- zoals het testmodel - in moro. 

Speciale kleuren zijn op verzo-
ek verkrijgbaar, en het zadel kan 
op verzoek ook worden voor-
zien van diverse versieringen.  
„Het Droompaard“, Mein Pferd 
5/2007) het zadel op twee Anda-
lusiërs en een Lusita no. Meestal 
werd de Amazona zo‘n drie uur 
per dag gebruikt. De positieve 
conclusie van Krümmel: „Het 
zadel geeft de ruiter een aange-
naam en comfortabel zitgevoel. 
Bovenal passen de vorm en het 
contactoppervlak zich goed aan 
de specifieke anatomie van de rug 
van Iberische paarden aan. Het 
zadel scoorde ook punten voor 
zijn solide vakmanschap en ele-
gante uiterlijk. Het enige nadeel: 
de voorziening om de stijgbeugels 
vast te maken als het zadel niet 
wordt gebruikt. Hoewel dit een 
praktisch idee is, kan het ook een 
onaangenaam neveneffect heb-
ben. Als de band tijdens het rij-
den open blijft, kan de ruiter bij 
het afstappen zijn broek scheuren 
bij de drukknoop.

III. Productinformatie: 
Amazona Dressage Comfort 
Dressuurzadels zoals de „Ama-
zona Dressage Comfort“, die ook 
een speciaal, bijzonder breed con-
tactoppervlak heeft.
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Boven: goed passend bij de Iberische anatomie. Links: Het zadel scoorde 
punten met solide vakmanschap en een stijlvol uiterlijk. 
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