
Waarom Còrdoba een deel van Beieren is -  

Iberosattel stelt haar nieuwste model voor 

 

Còrdoba is de hoofdstad van de provincie Còrdoba in Spanje. Maar 

het zadel dat deze naam draagt stamt uit de Oberpfalz! Met dit 

nieuwe model reageert de zadelmaker uit Beieren op de huidige 

ontwikkeling dat steeds meer dressuurruiters en - amazones de kwaliteiten van een Iberosattel gaan 

waarderen. Op Spoga horse 2015 introduceerde het team dit nieuws en de interesse bij het 

vakpubliek was groot.   

 

'Hiermee bieden wij een nieuwe optie met het kenmerkende vlakke kussen', aldus Birgit Thoma, 

marketingmanager bij Iberosattel. 'We wilden graag nog een zadel met een tweede zweetblad in het 

assortiment opnemen.' Het voordeel is dat voor sommige ruiters en amazones het daarmee  

makkelijker is de beugelriemen te verstellen. Zoals van ons te verwachten valt is het thema Còrdoba 

daarmee nog niet afgesloten. De eerste Classic-modellen liggen nog maar net op het paard, of de 

Premium-varianten zijn er al; een Comfort-auflage, SECUSAD-systeem en verdere 'extra's' die de 

Premiumzadels van Ibero bieden.  

 

De Còrdoba Classic in steekwoorden 

Veel schoudervrijheid is kenmerkend voor dit zadel - hiermee is het bijzonder geschikt voor paarden 

met sterke beenactie. Het heeft een zachte kniewrong die veel steun geeft. Daardoor is het ook 

mogelijk eens een sprongetje te maken. De extra diepe zit is ideaal voor het dressuurmatige werk. 

Daarnaast is het zadel op een extra brede dressuurboom gezet wat ervoor zorgt dat verfijndere 

hulpen gelijk doorkomen bij het paard. De Còrdoba heeft, zoals alle zadels van Ibero, de 

Amazonalösung; dit is een uitsparing in de boom die het voor amazones makkelijker maakt om goed 

te kunnen zitten. Met een gewicht van 6 kilo behoort het duidelijk tot de lichtgewicht-zadels. Op dit 

moment is het zadel in de zit-maten 17,5 en 18 inch uit voorraad te bestellen. Men kan dan kiezen 

tussen zwart of bruin leer.  

 

De Còrdoba Premium in steekwoorden 

De Premium-variant is beschikbaar in alle zit-maten en wordt speciaal op wens van de cliënt 

gemaakt. Hiermee speelt Iberosattel in op de wensen van de huidige dressuurruiters en -amazones, 

die wedstrijden rijden en ervoor kiezen om niet het Comfort-kussen onder het zadel te nemen. De 

Premiumvariant van de Còrdoba wordt op dit moment voor een introductieprijs van €2990,= in 

plaats van €3190,= aangeboden; deze introductieprijs is voor een korte tijd geldig.  

 

Infos: www.iberosattel.de/nl/ oder Tel. 0049 / (0) 9179 / 964117 

 

Perscontact:   

 

Iberosattel Reitsport GmbH 

Frau Birgit Thoma 

Möningerberg 1a 

92342 Freystadt / Duitsland 

 

Email: info@iberosattel.de 

Internet: www.iberosattel.de 

 

Telefoon: 0049 / (0) 9179 / 964117 

Fax: 0049 / (0) 9179 / 90522 


