
Functies van Thorowgood-zadels

Individuele plaatsing 
van de singelstoten 
voor een perfecte 
ligging van het zadel.

Ontwikkeld voor 
verschillende paarden 
en verschillende 
vormen.

Individuele plaatsing 
van de wrongen voor 
optimaal comfort.

30 jaar ervaring in 
de productie van 
zadels garandeert 
betrouwbare 
producten

Testresultaten drukverdeling

De zadels van Thorowgood zijn veelvuldig en grondig getest 
wat betreft het gewicht van de ruiter en de drukverdeling.  
Het is bewezen dat:
 ` de druk onder de Thorowgood-zadels slechts de helft bedraagt van de  

 maximaal toegestane druk (maximale druk die te verdragen is door het paard)

 ` Thorowgood-zadels een groot contactoppervlak op de rug van het paard hebben,  
 wat voor een optimale verdeling van de druk zorgt.

Thorowgood-zadels met zeer 
groot contactvlak

Voorbeeld van een zadel met  
zeer gering contactvlak
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Door de twee 
openingen onder het 
zadelblad kan de 
vulling perfect aan 
de rug van het paard 
worden aangepast.

Je paard heeft een zadel nodig 
dat aangepast kan worden  
aan het ras, type, de conditie  
en leeftijd.
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Eenvoudig te 
verwisselen 
zadelboom voor een 
individuele aanpassing 
aan de schoft van 
jouw paard.



Eigenschappen

Wij adviseren om het zadel te laten  
aanpassen door een deskundige.

Verwisselbare zadelboom

Verwisselbare singelstoten

 ` Stap 3: Draai alle 4 
schroeven van de zadelboom 
los en haal de zadelboom uit 
het zadel.

 ` Stap 4: Plaats de nieuwe 
zadelboom in het zadel en draai 
de schroeven vast.

 ` Stap 1: Gebruik de 
inbussleutel om de 2 schroeven 
aan de bovenkant van beide 
zadelkussens te openen.

 ` Laat bij het eerste gebruik 
van het zadel de singels in 
de neutrale positie (2 & 3) 
om te testen hoe het zadel 
ligt bij het rijden.  
Glijdt het zadel naar voren, 
maak dan gebruik van de 
posities 1 & 3.

 ` Steekt het zadel achter uit, 
maak dan gebruik van positie  
2 & 4. Voor een betere ligging 
van het zadel op een ronde rug 
is het aan te bevelen positie  
1 & 4 te kiezen.

 ` Stap 1: Haal de singelstoot 
door de ring (niet helemaal) met 
de gaatjes naar boven en met 
de bovenkant van de singelstoot 
naar het zadelblad gedraaid.

 ` Stap 2: Draai de bovenkant 
van de singelstoot terug naar 
onder door de nylon lusjes.

 ` Stap 3: Trek de singelstoot 
strak en controleer of de nylon 
lusjes plat op het bovenste 
gedeelte van de singelstoot 
ligt.  (Volg de stappen 1 t/m 3 in 
omgekeerde volgorde om een 
singelstoot los te maken).

 ` Stap 2: Schuif de 
zadelkussens van de 
zadelboom naar beneden.

Eenvoudig te verwisselen zadelboom voor een individuele aanpassing aan de schoft van jouw paard

Individuele plaatsing van de singelstoten voor een perfecte ligging van het zadel.
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Zadelboomwijdte:  XXW          XW / XXW          XW          W / XW          W          M / W          M          N / M

Let op: Er bestaan twee verschillende zadelboomlengtes: R- en S-zadelbomen (de S-zadelboom is alleen voor Haflinger- en ponyzadels, de -zadelboom voor alle andere zadels).
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De Thorowgood-zadels zijn voor verschillende paarden en vormen ontwikkeld om elke ruiter en zijn paard een 
perfect passend zadel te kunnen bieden.

De belangrijkste aandachtspunten om een perfect passend zadel te vinden zijn afhankelijk van ras en type.

Schofthoogtes en rugvormen

De belangrijkste punten

paard met hoge schoft

Doel is genoeg ruimte voor de 
wervelkolom, geen inklemmen en een 

optimale balans van het zadel

Ingekorte voorboom voor genoeg  
vrijheid voor de schoft in het geval van 

een uitgesproken schoft

Standaardhoogte van de voorboom 
garandeert een evenwichtige 

pasvorm

Een vlakkere voor- en achterboom 
zorgen voor de juiste pasvorm  

bij een ronde rug 

Weinig schoft, rondere rug  
en bollere buik

Relatief eenvoudig aan te passen,  
het contactvlak dient zo groot 

mogelijk te zijn

Doel is een zo stevig mogelijke ligging 
van het zadel en een zo klein mogelijke 

afstand tussen paard en ruiter

paard met middelhoge schoft paard met lage schoft

Normale schoft en  
gemiddeld gebouwd

Uitgesproken, duidelijke schoft en 
slank gebouwd
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Zadelboom handleiding

Stap 1
Controleer of het paard 
recht en stevig staat en 
zijn hoofd in het midden 
houdt. Neem plaats aan de 
linkerzijde en probeer de 
bovenste omranding van het 
schouderblad (scapula) te 
vinden. Om deze omranding 
van het schouderblad te 
vinden kan het helpen om het 
linkervoorbeen een stukje op 
te tillen.

Stap 2
Wanneer je het hoogste 
punt van het schouderblad 
gevonden hebt kan je met krijt 
een markering van drie vingers 
dik achter het hoogste punt 
van het schouderblad maken 
(in de richting van de staart).

Stap 3
Vanuit het gemarkeerde punt 
kan je nu de Flexicurve of 
draad over de schoft buigen. 
Druk de Flexicurve / draad 
zodanig aan dat deze zich 
vormt naar de contouren van 
het paard.

Stap 4
Til de Flexicurve / draad op 
en plaats deze opnieuw op de 
zelfde plaats. De vorm moet zich 
elke keer weer precies zo goed 
aan de contouren van het paard 
aanpassen.

Neem dan de Flexicurve /  
draad en leg deze op de 
meettafel. Teken nu langs de 
binnenkant een lijn af. Deze lijn 
bepaalt welke zadelboomwijdte 
je nodig hebt.

Om het perfecte Thorowgood-zadel voor je paard te 
vinden moet je de breedte van de rug van je paard 
meten. Hiervoor heb je het volgende nodig:

 ` een persoon die je paard op een  
 vlakke bodem vasthoudt

 ` een stuk krijt

 ` een „Flexicurve“, die 65 cm lang is; als  
 alternatief kan je ook een buigbare  
 draad gebruiken

 ` een stift
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Om de schoftbreedte van je paard te bepalen leg je de 
gevormde Flexicurve / draad aan het bovenste uiteinde van 
de meettafel. Bepaal het middel van de Flexicurve/draad met 
behulp van het rode kruis op de meettafel en teken een lijn af 
aan de binnenkant van de Flexicurve / draad, ca. 15 cm lang 
op elke zijde vanuit het midden van het rode kruis.

Aan de hand van de verschillende kleuren kan je dan de 
juiste zadelboom voor je zadel bepalen. Mocht je bij het 
meten niet zeker zijn, vraag dan een deskundige om hulp.

Zadelboomwijdten:

 XXW   XW / XXW  XW  W / XW 

 W  M / W  M  N / M

Let op: Er bestaan twee verschillende 
zadelboomlengtes: R- en S-zadelbomen (de 

S-zadelboom is alleen voor Haflinger- en 
ponyzadels, de R-zadelboom voor alle 

andere zadels).

  thorowgood.com



Zadelgrootte handleiding

Stap 1
Controleer of het paard recht en stevig staat 
en zijn hoofd in het midden houdt. Neem 
plaats aan de linkerzijde en probeer de 
bovenste omranding van het schouderblad 
(scapula) te vinden. Om deze omranding 
van het schouderblad te vinden kan het 
helpen om het linkervoorbeen een stukje op 
te tillen.

Stap 3
Vanuit het gemarkeerde punt kan je nu de 
Flexicurve of draad over de schoft buigen. 

Stap 5
Til de Flexicurve / draad op en plaats deze 
opnieuw op de zelfde plaats. De vorm moet 
zich elke keer weer precies zo goed aan de 
contouren van het paard aanpassen.

Neem dan de Flexicurve / draad en leg 
deze op de meettafel. Teken nu langs de 
binnenkant een lijn af. Deze lijn bepaalt welke 
zadelboomwijdte je nodig hebt.

Stap 2
Wanneer je het hoogste punt van het 
schouderblad gevonden hebt kan je met krijt 
een markering van drie vingers dik achter 
het hoogste punt van het schouderblad 
maken (in de richting van de staart).

Stap 4
Druk de Flexicurve / draad zodanig aan dat 
deze zich vormt naar de contouren van het 
paard.

Stap 6
Controleer opnieuw of je paard recht en stevig 
staat en zijn hoofd in het midden houdt om het 
schoftprofiel te bepalen. Neem plaats aan de 
linkerzijde. Vorm de Flexicurve / draad langs 
de wervelkolom van het paard beginnend bij 
het hoogste punt van de schoft. Teken de 
vorm af op de tabel van het schoftprofiel. Nu 
kan je bepalen of je paard een hoge, normale 
of lage schoft heeft. 

Om het perfecte Thorowgood-zadel voor je 
paard te vinden heb je naast de rugwijdte ook het 
schoftprofiel van je paard nodig. Het schoftprofiel  
beschrijft de kromming van de schoft, beginnend 
vanaf de zijkant, met „hoog“, „normaal“ of „laag“.

 ` een persoon die je paard op een  
 vlakke bodem vasthoudt

 ` een stuk krijt

 ` een „Flexicurve“, die 65 cm lang is; als  
 alternatief kan je ook een buigbare  
 draad gebruiken

 ` een stift

Dit heb je nodig:
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Zadelgrootte bepalen – Schoftbreedte

Om de schoftbreedte van je paard te bepalen 
leg je de gevormde Flexicurve / draad aan het 
bovenste uiteinde van de meettafel. Bepaal het 
middel van de Flexicurve / draad met behulp van 
het rode kruis op de meettafel en teken een lijn 
af aan de binnenkant van de Flexicurve / draad, 
ca. 15 cm lang op elke zijde vanuit het midden 
van het rode kruis.

Aan de hand van de verschillende kleuren kan je 
dan de juiste zadelboom voor je zadel bepalen. 
Mocht je bij het meten niet zeker zijn, vraag dan 
een deskundige om hulp.

Zadelboomwijdten:

 XXW   XW / XXW  XW  W / XW 

 W  M / W  M  N / M

Let op: Er bestaan twee verschillende 
zadelboomlengtes: R- en S-zadelbomen  
(de S-zadelboom is alleen voor Haflinger-  
en ponyzadels, de R-zadelboom voor alle 
andere zadels).

Linkerzijde

Rechterzijde 0 Meethulp (in cm) 5
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Zadelgrootte bepalen – Schoftprofiel

Leg de Flexicurve / draad op deze maattabel 
om het schofprofiel van je paard te bepalen en 
controleer of het einde van de rechterhand (het 
einde dat in de richting van de staart wees)  
precies op de lijn tussen de twee rode kruisen ligt.

Teken dan een lijn langs de onderkant van 
de Flexicurve / draad om vast te stellen welk 
schoftprofiel je paard heeft. 
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