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                          Zadelcheck                                            okt  2015 
 

Op grond van mijn (Inter-) nationale ervaring heb ik de zadelcheck toegevoegd aan mijn zadelexpertise.                        

Deze kan om diverse redenen worden ingezet. De belangrijkste m.i. , gaat naar de situatie dat er:  

*  aankoop is/wordt gedaan van een niet DSC/of mogelijk merkloos 2
e
 handszadel 

*  twijfel of onzekerheid is of het zadel nog wel past / deugdelijk is voor het betreffende paard in combinatie  met 

de ruiter ; de driehoeksverhouding voor juiste balans voor paard en ruiter  

*  de ruiter ervaart disbalans tijdens het rijden! 

 

Vooropgesteld dat de DSC zadelcheck zich richt op het zadel , paard en ruiter!  Tijdens de controle  - waarin de 

combinatie wordt bereden (tenzij al meteen wordt beoordeeld dat dit af te raden is )- worden de bevindingen besproken en 

volgt het advies .                                                                                                          

 

Het zadel ,en harnachement, wordt gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid. Het geheel wordt beoordeeld op basis van mijn 

vakkennis en zeer ruime ervaring , dat zich niet richt op rijkwaliteit van ruiter of op gezondheid/ welzijn van het paard. 

Andere specialismen zijn daarin beter gespecialiseerd. DSC staat zeker open voor samenwerking.                  

 

Het advies wordt gegeven over het betreffende zadel en - zover mogelijk - tips gegeven voor een evt. optimaler aan te 

schaffen zadel . Laten we de singel niet vergeten! Het DSC zadeladvies is enkel en alleen een advies. Het is immers aan 

de ruiter of eigenaar, dit wel of niet te hanteren. U kunt, als u dat wenst, een (digitaal) DSC rapport ontvangen.   

De ervaring leert dat dit ook ingezet kan worden in prijsonderhandelingen. U weet waar u aan toe bent! 

 

 

                      wanneer een zadelcheck? 
 

 

Een niet-goed-passend zadel hindert het paard in zijn bewegingen, in zijn ontspanning, in zijn welbevinden, in zijn 

nageeflijkheid . Het beperkt in het vermogen om de ruiter te kunnen dragen. Pas wanneer het zadel goed past en de juiste 

schoudervrije zadelligging heeft ( i.c.m. de ruimte krijgen vrij te bewegen en nergens het zadel drukt, knelt, wringt, 

schuift, brugt) kan het paard zich gaan ontspannen. Dan pas kunnen zowel ruiter als paard werkelijk plezier beleven aan 

het paardrijden. Dus is een check raadzaam:  

 bij  twijfels aan de ligging van het huidige zadel  

 uitsluiten dat bepaalde gedragsproblemen van het paard wel/niet aan het zadel liggen; 

 (on) herkenbare gedragsuitingen van paard als  fysieke-, gedrags-en uitingen tijdens het rijden. ( zie verder)  

 

Fysieke uitingen (voel of zichtbaar) 

het paard,   

• reageert zichtbaar tijdens het onderzoek door betasting en beklopping van zijn rug(palpatie) door  bv.  

 ineenkrimpen van de rug of oren plat naar achteren leggend 

• reageert zichtbaar tijdens het onderzoek door pijnreacties  

• heeft voelbare warmte plekken 

• heeft zwellingen/bindweefselvorming (ontstaan na piekdruk op weefsel) 

• heeft zachte zwellingen: oedeem 

• heeft harde zwellingen: hypertonie/spierknopen/verhardingen in de spieren 

• heeft verhoogde spierspanning/gespannen, harde, stugge spieren 

• heeft spieratrofie (ontstaat door langdurige afknelling van spiercellen, waardoor deze in omvang afnemen 

 vanwege niet meer functioneren) 
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• heeft drukplekken en/of witte haren te zien in de vacht (ontstaan na verhoogde druk op die specifieke plek) 

• heeft slijtplekken in de vacht 

• heeft littekens 

• heeft a-symmetrie, ongelijkheid (bv de ene schouder is veel dikker dan de andere ) 

• heeft open wonden (oorzaak bv door een gebroken zadelboom, kapot leer, een nagel die is losgegaan of iets 

 scherps in het zadeldekje) 

 

Gedragsuitingen. Het paard : 

• wil niet meer geborsteld worden op de rug 

• wil nauwelijks of niet kunnen (om)rollen 

• wil weg (willen) lopen en/of oren plat wanneer je met het zadel aankomt lopen 

• wil weg (willen) lopen en/of oren plat wanneer je wilt opzadelen 

• wil bijten of schoppen en/of oren plat tijdens het opzadelen (zadelnijd) 

• wil bijten of schoppen en/of oren plat tijdens het aansingelen (singelnijd) 

• wil niet stil willen staan en/of oren plat bij het opstijgen 

• wil wegrennen bij het opstijgen 

• wil gaan of bokt tijdens of na het opstijgen 

• wil gaan of steigert tijdens of na het opstijgen 

• wil of bijt naar het zadel of naar je been 

• wil zich moeilijk tot niet laten bekappen, vooral de achterbenen niet willen geven 

• is onrustig in de stal (haalt de hele stal overhoop) 

• laat zenuwtrekjes zien( bv tandenknarsen, schrapen, schuren in de stal of langs metaal ) 

• laat angst/vluchtgedrag zien 

• laat stijfheid zien (met name in het bekken) 

 

Uitingen van het paard bij het berijden in stap, draf of galopperen op de rechter/linkerhand.                              
Ieder paard geeft van nature zijn uitingen in dezelfde volgorde. In de  DSC clinics wordt dat specifiek uitgelegd.             

Het paard:                                        

• loopt zichtbaar in verkorte passen 

• drukt zijn /haar rug weg  

• ontspant/ kan moeilijk tot niet loslaten  

• gebruikt de achterhand niet goed  

• beweegt niet soepel in alle gangen 

• kan moeilijk/ tot niet  naar beide zijden even makkelijk inbuigen 

• heeft moeite met wissels en overgangen 

• heeft moeite met stelling nemen 

• heeft concentratieproblemen 

• heeft vluchtneigingen /er vandoor willen gaan/ haastig rennend worden 

• draagt de staart scheef 

• zwiept/zwaait met de staart 

• houdt de rug strak 

• heeft moeite met netjes recht lopen 

• wil niet “verzameld” lopen  

• gedraagt zich gespannen en nerveus 

• staakt  

• bokt 

• steigert 

• loopt met weggedrukte rug en neus in de lucht (sterrenkijken) 

• gooit a.h.w. telkens het hoofd omhoog  

• heeft hals problemen (scheef dragen, zwiepen, verkrampen, niet kunnen buigen) 

• loopt onregelmatig tot kreupel  

• loopt stijf (vaak zichtbaar in en rondom het bekken) 

• ruiter zit scheef /of voorover gebogen op het paard 

• zadel (en ruiter) wordt naar één kant gedrukt  

 

Herkenbaar ? Roept het vragen op ?                                                                                                                                          

Laat de zadelcheck vakkundig uitvoeren door de zadelexpert. Hopelijk mag DSC deze dienst verlenen bij u en uw paard .  


