
 
 
Van: Mirjam 

Verzonden: woensdag 26 november 2014 18:22 
Aan: <info@vivaryzadels.nl> 

Onderwerp: Re: Testrit zadel 

 
Ok, duidelijk, maar wrong heeft niet de meeste prioriteit. 
 
Ik heb het kussenkanaal opgemeten en die gaat van breed aan de voorkant nu terug naar een krappe 
4cm. Dit zal min. 8cm moeten worden (8-10 is ideaal).  
 
T.o.v  de Wow verbetert de Vivary precies de 2 punten die ik beter zou willen zien (vrijheid rond 
schoft en mijn zit) maar wil dan uiteraard geen grote concessies doen op andere punten.  
 
Het bultje krijg ik niet op de foto, die voel je alleen, is echt zo'n talgkliertje bultje ter grootte van een 
erwt. 
 
Zal ik het zadel zaterdag sowieso terug brengen?  BESTFIT heeft testzadel aangepast en met name 
kussenkanaal achter verbreed.  

Met vriendelijke groet, 
 
Mirjam  
 
Onderwerp: Re: Testrit zadel 
  
Goedemorgen Hans, 
  
Gisteren is Chapeau behandeld en heb ook even samen met haar het zadel bekeken. 
  
Gebied rond de schoft was duidelijk losser gebleven, daar dus een verbetering. Meer naar achteren, 
waar ik ook eerder de spierpijn opmerkte, gaf hij wat reactie vooral op de overgang 
bindweefsel/spier, het zadel lijkt dus toch wel te smal in het kussenkanaal. 
  
Op een aantal plekjes heeft hij wat geïrriteerde talgkliertjes/bultjes, niet pijnlijk en zou te verklaren 
zijn door de overgang van lucht naar wol wat toch een andere drukverdeling geeft (ik weet nog toen 
ik hem kreeg en met de Wow ging rijden hij dit ook een periode heeft gehad). Wel opvallend is dat er 
1 groter bultje zit rechtsvoor, misschien door het 'voor' kussen? 
  
Mijn houding is duidelijk verbeterd!  
  
Ik wil dit zadel met enkele aanpassingen wel overnemen, maar wellicht dat je een ander model hebt 
liggen dat met minder werk aan de wensen voldoet? Op een rijtje; 
  
*kussenkanaal echt breder naar achteren toe 
*'voor' kussen ben ik gevoelsmatig nog niet uit  
*zelf voorkeur voor stijgbeugelhaak naar achteren, maar is geen must 
*wrong iets anders geplaatst  
  
Ik hoor het graag van je! 

Met vriendelijke groet, 
 Mirjam   



 
 
 

Van: Mirjam 
Verzonden: zaterdag 8 november 2014 11:06 

Aan: <info@vivaryzadels.nl> 
Onderwerp: Re: Testrit zadel 
  
Goedemorgen Hans, 
  
Zoals afgesproken zou ik vandaag even mijn bevindingen sturen. Ik heb nu 4x kunnen rijden. 
  
Positief 
- Hij werd in de loop vd week rustiger met opzadelen, niet dat hij anders nijdig deed maar soms wat 
oren naar achteren en dat is echt minder geworden. 
- Zadel schuift echt minimaal (hoogstens heel klein beetje naar voren maar hij ligt natuurlijk nog niet 
100% pas) zonder goed aan te hoeven singelen.  
- Paard gebruikt de bovenlijn beter, met name bij de overgang hals/schoft. Hij laat de hals 
makkelijker 'vallen'.   
- Gelijkmatiger schuimen in de mond links/rechts, bleef links vaak een beetje achter. 
- Duidelijk rechter te maken, met name in de galop groot verschil .  
  
Negatief, niks!  
  
  
Aandachtspunten/twijfel 
- Zitting is redelijk hard, al begin ik er aan te wennen . 
- Stijgbeugelhaak relatief ver naar voren, kan deze verlengd worden?  
- Paard is wat onrustiger in de mond.   
- Tikkeltje gevoelig op de rug (spierpijn)  
  
Ik zou het zadel graag nog wat langer gebruiken om te kijken hoe het gaat als hij wat meer gewend is. 
Heb het idee dat hij door meer vrijheid echt aan het zoeken is naar zijn balans en dit hem nog de 
nodige spierpijn oplevert.  De 24e krijgt hij ook zijn reguliere check van de fysio/chiropractor en ben 
ook heel benieuwd wat zij dan van 'm vind. Is het mogelijk dat ik in november het zadel nog gebruik?  
  
Bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Mirjam  
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