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Dé opleiding voor iedereen die meer over zadels wil weten. 
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Contact gegevens  
 

Saddle Professional  
Postbus 221 
2100 AE Heemstede 
Tel 31 (6) 83 796 282 
info@saddleprofessional.nl 
KvK  nr. 65308999 
www.saddleprofessional.nl  
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Introductie   
De opleiding Saddle Professional is interessant voor iedereen die met paarden en zadels te maken 
heeft of zich hierin wil verdiepen.  

De opleiding Saddle Professional leidt op tot  

 zadel/tuigpasser 
 zadel/tuig reparateur  
 zadel/tuigmaker  

 
De opleiding is gericht op het zelfstandig kunnen starten als 
zadelpasser en/of zadel reparateur. Na het succesvol 
afronden van de opleiding zadel/tuig reparateur is het 
mogelijk de opleiding voort te zetten en opgeleid te worden 
tot zadel-/tuigmaker.  

Een aantal modules is ook zeer geschikt als aanvulling voor professionals die reeds in het hippische 
veld werkzaam zijn maar zich verder willen verdiepen in de invloed van een zadel/tuig op het 
presteren van paard & ruiter. Denk hierbij aan dierfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, instructeurs, 
dierenartsen, paraveterinairen, sportmasseurs, osteopaten, hoefsmeden bitfitters  en 
gebitsverzorgers. Ook voor ruiters kunnen sommige modules een interessante  aanvulling zijn. 

 Alle Opleidingen zijn erkent door de branche vereniging van zadel- en tuigdeskundigen, de VZTD  . 
Het diploma geeft toegang tot het lidmaatschap van deze vereniging.  De opleiding is geaccrediteerd 
door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs , CRKBO ( www.crkbo.nl) .                                                

 

Vooropleiding en toelating 
De opleiding staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar. Een redelijke kennis van de Engelse taal in 
woord en geschrift is een pré, de lessen zijn vrijwel geheel in het Nederlands en er is ondersteuning 
mogelijk bij het gebruik van Engels.  Kennis van de hippische sport wordt aangeraden.  Een 
basiskennis van de anatomie wordt veronderstelt, indien deze niet of onvoldoende aanwezig is 
bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een schakel module. Deze schakel module zijn niet 
inbegrepen in het cursusgeld.  

De meeste modules zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. De module Zadel 2  (Vullen & Oplossen) 
kan alleen gevolgd worden na het succesvol afronden van de module Zadel 1 (Beoordelen & 
Herkennen).  

De module Veiligheid & Risico is verplicht voor deelname aan (een van de) modules Leerbewerken & 
Gereedschappen, Producten maken & Gereedschappen, Repareren & Gereedschappen.  

Toelating tot de (deel)opleiding Zadel/Tuigmaker is alleen mogelijk naar het succesvol afronden van 
de Opleiding Zadel/Tuig reparateur of na het verkrijgen van een vrijstelling hiervoor.  
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Studie belasting 
De studiebelasting is ongeveer 10 uur per week per module afhankelijk van al verworven kennis en 
(studie)vaardigheden.   

Niveau van de opleiding 
De opleiding tot zadel/tuig passer is HBO niveau, de opleiding tot zadel/tuig reparateur en 
zadel/tuigmaker is MBO 3 niveau omdat het een vakmanschap betreft.  

Tijdens je studie dagen wij je uit je kennis, vaardigheden  en inzicht verder te ontwikkelen. In de 
gehele opleiding is er veel aandacht voor praktijk, zowel tijdens de lesdagen als in het huiswerk en de 
stage dagen. Zo begin je meteen met het opdoen van ervaring. 

Duur van de opleiding en modules 
De duur van de modules is 10 of 20 weken. Voor details en contactdagen verwijzen wij graag naar 
het lesrooster in Bijlage 2 . Modules zijn ook los te volgen ( met uitzondering van Zadel 2, vullen 
oplossen).  

Opleiding Zadelpasser  
Deze opleiding duurt een ruim jaar.Tijdens deze periode zijn er 20 contactdagen , minimaal 5 
stagedagen bij een expert, en 5 module-examenmomenten .Deze  opleiding bestaat uit vijf  modules 
die los van elkaar en in eigen tempo te volgen zijn. Voor startdata zie het lesrooster in bijlage 2 

De modules zijn:      

 De Markt Op  
 Paard  
 Ruiter  
 Zadel 1; beoordelen & herkennen 
 Zadel 2 : vullen & Oplossen ( niet onafhankelijk van Zadel 1 te volgen) 
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Tuigpassen  
Wil je je specialiseren in het onderdeel Tuig passer dan volg je de verplichte modules  

 De Markt Op  
 Paard  
 Tuig 1 & 2  

Tijdens de module Tuig 1 & 2 staat het aangespannen paard en het tuig centraal. Deze module wordt 
gegeven in een week van ma t/m vrijdag.  

Opleiding Zadel-/Tuigreparateur 
Deze Opleiding duurt een jaar.Tijdens deze periode zijn er 20 
contactdagen,  minimaal 5 stagedagen bij een expert en 2 
module-examenmomenten . Deze Opleiding bestaat uit vier 
modules. De modules zijn: 

 Veiligheid&Risico (verplicht )  
 Leerbewerken & Gereedschappen 
 Producten maken & Gereedschappen 
 Repareren & Gereedschappen 

Opleiding Zadel-/Tuigmaker 
Bij deze Opleiding maak je de keuze voor zadelmaken of tuigmaken.   

De Opleiding duurt een jaar. Tijdens deze periode zijn er 16 contactdagen, een aantal  stagedagen bij 
een expert (het aantal is afhankelijk van je ervaring en vaardigheid)  en 2 module-examen 
momenten. Deze Opleiding bestaat uit  2 modules. Het volgen van deze modules kan enkel als de 
Opleiding Zadel-/Tuigreparateur  succesvol is afgerond of als er een vrijstelling is verleend. De 
modules zijn: 

 Zadel of Tuig maken I  
 Zadel of Tuigmaken II 

Voor gedetailleerde inhoud van de modules verwijzen wij naar het hoofdstuk  ‘Modules’ 

Inschrijving 
Inschrijving vindt plaats door het  (digitaal of per post) insturen van een compleet ingevuld 
inschrijfformulier. De deelnemer kan de inschrijving binnen 14 dagen na aanmelding kosteloos 
annuleren, daarna gelden de voorwaarden voor annulering zoals vastgelegd in de Algemene 
Voorwaarden. De inschrijving is definitief na bevestiging van toelating door Saddle Professional en 
het voldoen van het inschrijfgeld voor de eerste module(s). 

Enige weken voor de start datum van de module waarvoor ingeschreven is ontvangt de deelnemer 
uitgebreide informatie.  Uiterlijk een week voor aanvang van de module ontvangt de deelnemer de 
inlogcode voor de digitale leeromgeving en toegang tot de modules waarvoor ingeschreven is.  
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Kosten en betaling  
Bij inschrijving voor de gehele opleiding vindt facturatie plaats per module. Om toegang te krijgen tot 
de modules dient het cursusgeld voor de betreffende module geheel voldaan te zijn. Er is geen 
inschrijfgeld of examengeld verschuldigd. Er zijn kosten verbonden aan deelname aan her-examens 
(zie ‘Herexamens’). Voor de kosten per module zie hoofdstuk ‘Modules’ .   

Voor de module Paard & Zadel is aanschaf van het boek ‘Anatomie van het sportpaard ‘van Gillian 
Higgings en Stephanie Martin verplicht. Voor de module Zadel 1 is het boek ‘Painfree back and 
saddlefit book’  van Joyce Harman verplicht. Dit boek is alleen als e-book verkrijgbaar of 
tweedehands.  

De app Horse Anatomy Equine 3D (voor IOS en Android)  wordt aanbevolen ( gratis versie). 
Verkrijgbaar via de App Store of Playstore.  

Maaltijden;  avondeten op vrijdag en lunch op zaterdag alsmede  
koffie, thee, fris en een versnapering zijn inbegrepen.  

Voor de Module Zadel 2 ( Oplossen& Vullen ) van de Opleiding 
zadelpasser worden de gebruikte materialen (wol, vilt) in 
rekening gebracht. De materiaal kosten bedragen ongeveer  
€75,- (incl. BTW). Gereedschap (vulijzers, naalden etc.) en 
vulmateriaal voor het uitvoeren van de opdrachten kunnen 
worden aangeschaft  via de Opleiding. Tijdens de eerste contact 
dag verstrekt de Docent hierover informatie. De kosten van een 
set vulgereedschap inclusief opbergkist, wol, singelstoten  en 

naaigereedschap bedragen ongeveer € 380,- incl BTW. Het meebrengen van eigen gereedschap is 
mogelijk dit dient te voldoen aan de eisen gesteld door de docent.  

Voor de opleiding zadel/tuig reparateur bedragen de materiaal kosten ongeveer € 50,-  incl. BTW per 
module ;afhankelijk van het product dat gemaakt wordt en het materiaal . Dit is exclusief het leer , 
dit wordt berekend op basis van gebruik.   

Voor de Opleiding Zadel/Tuig Reparateur en Zadel of Tuigmaker ontvangt de deelnemer bij 
inschrijving een lijst met te bestellen gereedschap en advies over geschikte leveranciers. Gezien de 
levertijden is het raadzaam direct na ontvangst van de lijst de gereedschappen te bestellen. De 
deelnemer dient het gereedschap elke lesdag mee te brengen.  

Voor de kosten van (her) examens zie Examen  

Het is niet mogelijk studiefinanciering te krijgen voor de opleiding. Wel is het mogelijk, onder 
bepaalde omstandigheden, de kosten af te trekken van inkomstenbelasting. Voor meer informatie 
kun je terecht bij een belastingadviseur of op de site van de Belastingdienst aftrek studiekosten. 

Voor annuleringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden, welke te vinden zijn op 
de website www.saddleprofessional.nl. 
 

 

 

‘ 
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BTW 

De opleiding is BTW vrijgesteld met uitzondering van de kosten voor materiaal en eventueel 
gereedschap, excursies en workshops /na scholing. De kosten van (facultatieve) excursies en extra 
studiedagen zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.  
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Locatie  
De leslocatie van de opleiding zadelpasser is het Facilitair 
Paardencentrum De Hofstede in Leusden (bij Amsersfoort). Wij 
beschikken hier over eigen lesruimtes, binnenbak, een wisselend 
aanbod aan lespaarden, longeer-/monster faciliteiten en ruime 
parkeer gelegenheid. In de omgeving is voldoende gelegenheid om 
te overnachten. De locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg.  

De opleiding Zadel/Tuig reparateur wordt gegeven in Vinkega in 
Friesland.  

 

Contactdagen  
Elke module bestaat uit een aantal praktijk-& contactdagen. Deze 
contact dagen worden verzorgd door één of meerdere experts op 
het betreffende vakgebied. Naast theorie is er, tijdens alle 
contactdagen, veel aandacht voor praktijk en krijg je ruim de 
gelegenheid vragen te stellen aan de docent. 

De contactdagen zijn op vrijdag van 13.00 tot 21.00 en/of 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  Op welke dag de contactdag is 
aangegeven in het lesrooster (zie bijlage).Aanwezigheid is niet 
verplicht maar wordt sterk aangeraden.  

In de periode tussen de contactdagen  werk je individueel of 
groepsgewijs, aan de opdrachten. De praktijkgerichte opdrachten 

en stages helpen je verder om het vak goed onder de knie te krijgen. 

Saddle Professional werkt met kleine groepen om iedere deelnemer voldoende persoonlijke 
aandacht te kunnen geven en ook tijdens de praktijk de deelnemers volop de gelegenheid te geven 
de vaardigheden te oefenen.  

Ondersteuning en persoonlijke begeleiding 
De digitale leeromgeving  Moodle ondersteunt je bij het leren.Je vindt hier de opdrachten maar ook 
achtergrond informatie, literatuur advies, relevante video’s etc. Via de digitale leeromgeving kun je 
ook gemakkelijk samenwerken en kennis delen met andere deelnemers. Je studievoortgang wordt 
eveneens bijgehouden op de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving wordt ondersteund 
door een (gratis) app (IOS en Android) .  

Elke deelnemer kan gebruik maken van persoonlijke begeleiding door docent of coach om de 
opdrachten succesvol af te ronden. De opdrachten worden ingeleverd via de digitale leeromgeving, 
de beoordeling van de opdrachten is een onderdeel van het module-examen. Aan het begin van de 
module wordt je geïnformeerd over de inleverdata van de opdrachten.  
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Lesmateriaal  

Je ontvangt bij sommige modules een syllabus, verder zijn de 
presentaties van de docenten beschikbaar. Tijdens de Opleiding laten 
wij je kennismaken met een groot aantal verschillende zadelmerken. 
Op de contactdagen van  de modules Zadel 1 ( Beoordelen 
&Herkennen ) .Daarnaast vragen wij de  deelnemers zelf een of 
meerdere zadels mee te brengen. Voor de opdrachten van de 
module Zadel 2 ( Vullen & Oplossen) is het noodzakelijk zelf over 
enkele oefenzadels te beschikken. Dit kunnen oude zadels zijn maar 
ook zadels die nog in gebruik zijn. Bij het begin van de module krijg je 
hier meer informatie over.  
 

Tijdens modules  Ruiter, Zadel1 , Zadel 2 en bij examens maken wij 
gebruik van gastruiters. Dit zijn combinaties die het leuk en leerzaam 
vinden om bij ons te komen met hun paard. Het is, in overleg, ook 

altijd mogelijk om zelf een gastruiter mee te brengen of als gastruiter deel te nemen aan de cursus ( 
dit geldt niet voor het eind examen). Lijkt het je leuk ? Meld het dan even bij de docent of bij Saddle 
Professional. Het is belangrijk dat het paard minimaal B/L niveau kan lopen, gezond is en gewend aan 
vreemd terrein.  

Docenten 
Alle docenten van de opleiding Saddle Professional zijn experts op hun vakgebied met een 
uitstekende reputatie en een jarenlange ervaring en een grote passie voor hun vak. Alle docenten 
zijn nog dagelijks in de praktijk bezig met paarden, ruiters, zadels en tuigen. Zij zijn enthousiast om 
hun kennis over te dragen en bieden ( beperkt) mogelijkheid tot het lopen van stage.Tijdens de 
opleiding helpen ze je graag met vragen en advies. Voor een volledig overzicht van de docenten zie 
elders in deze Opleidingsgids.  

Stage 
Het volgen van minimaal vijf stage dagen op door de opleiding vooraf  goedgekeurde stageadressen 
is een verplicht onderdeel van elke Opleiding van Saddle Professional.  Voor deelnemers die een 
losse module volgen zijn minimaal drie stage dagen verplicht. Als alternatief voor een stage kan er 
ook deelgenomen worden aan een extra activiteit of een (examen) oefendag georganiseerd door 
Saddle Professional. Elke activiteit geldt dan als 1 stage. Het verslag van de stages dient te worden 
ingeleverd en maakt onderdeel uit van het examen resultaat.Indien gewenst kan de Opleiding 
adviseren bij de keuze van de stage.  

Vrijstelling 
Eventuele vrijstellingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij de opleiding, met daar 
bijgevoegd de benodigde documenten die recht zouden geven op vrijstellingen en een degelijke 
argumentatie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleiding. Je ontvangt 
schriftelijk bericht over de beslissing waarin de reden van de toe- of afwijzing wordt gemotiveerd.  
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Examen(s) 
Elke module wordt afgesloten met een module-examen.  Dit examen bestaat uit theorie en praktijk. 
De ingeleverde opdrachten worden beoordeeld en maken deel uit van het examenresultaat. Alleen 
als alle opdrachten ingediend zijn kan er deelgenomen worden aan het module-examen. De 
opdrachten dienen tijdig voor het examen te zijn ingeleverd. Direct na afloop van het module-
examen krijgt de deelnemer de uitslag. Na het succesvol afronden van een module ontvangt de 
deelnemer een module certificaat.  

Als alle modules succesvol zijn afgerond , alle stage verslagen zijn ingeleverd en als voldoende 
beoordeeld, kan de cursist worden toegelaten tot het eindexamen van de opleiding. Tijdens het 
afrondende examen komt de stof uit alle modules van de Opleiding aan de orde. Een examen van 
een Opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Beoordeling van het portfolio met opdrachten 
 Praktijkexamen, hierbij worden ook theorie vragen gesteld. 

Voordat er deelgenomen kan worden aan het afrondende examen moeten  de stage dagen 
uitgevoerd en de verslagen  goed gekeurd te zijn.    

Examinatoren  
De module examens worden afgenomen door de docent van de module. De afrondende examens 
aan het einde van de opleiding worden door onafhankelijke ,erkende, examinatoren afgenomen. De 
kandidaat krijgt direct na het examen de uitslag en een toelichting van de examinatoren.  

Herkansing examens  
Een week na het module-examenmoment is een herkansingsmoment gepland. Tijdens dit 
herkansingsmoment kan voor iedere willekeurige module herexamen aangevraagd worden bij de 
examencommissie. De kosten van een module herexamen bedragen € 50,- .  

Herkansing voor het eindexamen is mogelijk bij elk eindexamen moment. Elke kandidaat die het 
examen niet heeft gehaald ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor. De kosten van een 
herexamen bedragen € 100,- .  

Annulering (her) examen  
Annulering  van de inschrijving voor een (module) 
examen is mogelijk tot minimaal 48 uur voor de datum 
waarop het examen is gepland. Indien na deze termijn de 
kandidaat deelname aan het examen annuleert worden 
er voor een module examen € 50,- kosten in rekening 
gebracht en dient de kandidaat zich in te schrijven voor 
een (her) examen en de kosten van deelname aan een 
her examen te voldoen. Bij annulering minder dan 48 uur 
voor een eindexamen waar de kandidaat zich voor heeft 
ingeschreven wordt een bedrag van € 100,- in rekening 

gebracht bij annulering. Ook dan dient de kandidaat zich in te schrijven voor een ander her examen 
moment en de kosten hiervoor te voldoen.  
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Excursies en extra studiedagen 
De opleiding biedt haar deelnemers de mogelijkheid deel te nemen aan excursies (o.a. naar de 
Spoga, bezoek aan zadelfabrieken , leerlooierij etc.).  Ook is het mogelijk deel te nemen aan extra 
studiedagen (bijv. anatomie, biomechanica , trainingsfysiologie etc.). De items die naar voren komen 
tijdens de excursies en extra studiedagen wordt niet getoetst tijdens de examens maar dient als 
aanvulling en verdieping. Deelname aan een activiteit kan een vervanging zijn voor een stage dag.  

Ook na het afronden van de Opleiding of een module blijf je van harte welkom bij excursies, 
studiedagen en andere activiteiten.  

Aan de excursies en extra studiedagen kunnen kosten verbonden zijn, deze zijn niet inbegrepen in 
het cursusgeld. Deelname is niet verplicht. De kosten worden vooraf bekend gemaakt en dienen 
voldaan te zijn voor deelname . Voor annuleringsvoorwaarden verwijzen naar de Algemene 
Voorwaarden.  

Wij werken samen met de IEEBF (International Education of Equine Bit Fitters  www.ieebf.com) en 
Equine Studies (www.equinestudies.nl). Wil je een opleiding volgen bij een van deze organisatie?  
Informeer dan naar onze speciale kortingsregeling.  Ben je reeds ingeschreven bij een van deze 
opleidingen, dan ontvang je 10 % korting op één module naar keuze bij de opleiding Saddle 
Professional. Foto’s en video 

Het is toegestaan om tijdens de opleiding video’s en foto’s te maken. Voor publicatie op internet 
en/of Facebook dient vooraf toestemming te worden verleend door de opleiding.  
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Docenten en examinatoren; het team 
De opleiding maakt gebruik van docenten die veel ervaring hebben in hun vakgebied en met passie 
en enthousiasme deze kennis willen en kunnen delen. Alle docenten zijn nog dagelijks in het 
werkgebied actief.  

Opleiding Zadelpasser ( op alfabetische volgorde)  

Silke Boersma( De Lettergek )  gepassioneerd paardensporter en grafisch ontwerp en advies social 
media. Mede docent module De Markt Op 

Hester Bransen (Ruitergevoel) gepassioneerd hippisch docent en instructeur met veel aandacht voor 
houding en zit van de ruiter. Mede docent module Ruiter . 

Lammert Haanstra ( Lammert Haanstra) dressuur-en meninstructeur, examinator KNHS. Examinator 
eindexamen opleiding Saddle Professional deelopleiding zadelpasser.  

Drs Gertjan den Heijer- erkent paardenarts en eigenaar van FPC De Hofstede. Docent module Paard 
& Zadel en de module Anatomie.  

Jacob Janssen ( Mobi agenturen)  agent en leverancier aan ruitersport detailzaken in Nederland en 
Belgie vertegenwoordigd oa GPA, Bucas, Passier en Montar.  Mede docent  module De Markt Op. 

Mechteld Jonker ( Horsescan) dierfysiotherapeut en zadelpasser.  Mede docent module Paard, 
docent module Ruiter & Zadel , mede docent module Anatomie.  

Korina Oremus-Korengevel ( Invite) MSFC gediplomeerd zadelpasser, gediplomeerd sportmasseur 
voor paarden. Assistent bij module Zadel1 en Zadel2 .  

Marion Roelofs ( Saddle Professional , Checkmate Saddlery )  (hippisch) ondernemer en zadelpasser. 
Mede docent module De Markt Op. 

Linda Roost Msc. ( Paerd)  onafhankelijk specialist in oa meetsystemen en de toepassing hiervan , 
zadelpasser. Mede docent module Zadel 1 . 

Angela Vaelraads ( (Equus Saddlery) gediplomeerd Master Saddle Fitter bij de SMS in de UK , 
examinator bij diverse zadelpas opleidingen inclusief de SMS. Examinator eindexamen opleiding 
Saddle Professional, deelopleiding zadelpasser.  

Ninon Schutte ( Schutte zadels) al meer dan twintig jaar actief in het vervaardigen en passen van 
zadels, heeft een eigen zadelmerk.  Docent module Zadel 1 en module Zadel 2 .  
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Opleiding Zadel/Tuig reparateur ( in alfabetische volgorde ) 

Harry van den Bosch ( zadel-en tuigmakerij Van den Bosch ) al meer dan veertig jaar actief als zadel- 
en tuigmaker en reparateur. Docent Repareren & Gereedschappen.  

Paul Claessen ( zadel-en tuigenmakerij Paul Claessen) al meer dan dertig jaar actief als 
zadel/tuigmaker. Gespecialiseerd in hand gemaakte tuigen. Examinator deelopleiding Zadel/Tuig 
Reparateur.  

Andre Meijer ( DS Ruitersport ) gediplomeerd zadelpasser/zadelmaker en veiligheidskundige . 
Docent Veiligheid & Risco.  

Ingrid Sanders ( zadel-en tuigmakerij Ingrid Sanders) SMS Qualified Saddler . Docent module 
Producten maken & gereedschappen .  
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Module Beschrijvingen 

De markt op  
Deze module bereidt je voor op alle aspecten van het verkopen van zadels en tuigen. Het informeren 
en adviseren van klanten vormt een belangrijk deel van de module. Daarnaast ga je aan de slag met 
productpresentaties en gaan we dieper in op de inkoop van producten en materialen. Ook leer je 
omgaan met klanten en klachten. Je maakt ook een ondernemingsplan en er is aandacht voor 
promotie van je eigen bedrijf. De module wordt gegeven door een ervaren hippische ondernemer.  

Deze module is heel geschikt voor startende ondernemers in de hippische branche.  De module 
maakt onderdeel uit van de Opleiding Zadel/Tuigpasser . De kosten voor deze module bedragen € 
800,- (incl. examen).  

Paard  
Goede kennis van bouw, beweging en anatomie van het paard is heel belangrijk voor een goede 
zadel- en tuigdeskundige. In deze module wordt veel aandacht besteed aan het paard als sporter, als 
basis voor ons om een passend zadel of tuig op aan te meten.  

Daarnaast staat de bodygeometrie van het paard centraal en de methoden om deze te beïnvloeden 
en te gebruiken voor het passend maken van een zadel/tuig.  Deze module wordt gegeven door een 
erkent paarden arts in samenwerking met een dierfysiotherapeut.  

Deze module is heel geschikt voor iedereen die professioneel met paarden te maken heeft zoals 
dierfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, instructeurs, dierenartsen, paraveterinairen, sportmasseurs, 
osteopaten, hoefsmeden, bitfitters en ruiters.  

Deze module duurt 20 weken. Drie praktijkdagen en vier digitale sessies. De kosten voor deze 
module bedragen € 800,- (incl. examen) 

 

Ruiter  
De ruiter is een belangrijke factor bij het gaan van het 
paard. Een ruiter fungeert namelijk als het gewicht 
waarmee het paard traint in de 'sportschool'. Een 
gedegen kennis van de bouw van de mens, de manier 
van bewegen, de relatie tussen de beweging van de 
mens en de invloed hiervan op het paard is essentieel 
voor een goede zadeldeskundige. Daarnaast staat de 
bodygeometrie van de ruiter centraal en methoden om 
deze te beïnvloeden en te gebruiken voor het passend 
maken van een zadel.  Deze module wordt gegeven 
door een (dier) fysiotherapeut.  

Deze module is heel geschikt voor iedereen die professioneel met paarden te maken heeft zoals 
(dier)fysiotherapeuten, instructeurs, dierenartsen, sportmasseurs, osteopaten, hoefsmeden, 
bitfitters en ruiters. Deze module duurt 20 weken.De kosten bedragen € 800,-(inclusief examen) 
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Zadel 1 Beoordelen & Herkennen 
In deze module staat het zadel centraal. Er is 
aandacht voor de verschillende  modellen zadel 
bomen, materialen en vullingen. Diverse 
meetsystemen komen aan de orde.  Je leert zadel 
fouten herkennen. De bouw van het paard en de 
invloed hiervan op de ligging van het zadel 
worden beoordeeld. Ook de beweging van het 
paard onder het zadel komt uitgebreid aan bod.   
Je leert om de maten van een paard goed vast te 
leggen, advies  te geven over de pasvorm van het 
zadel en het kiezen van het juiste zadel voor ruiter 

en paard.Tijdens de lesdagen zijn er ruim voldoende zadels van diverse soorten en merken aanwezig 
om mee te oefenen. De module wordt gegeven door een zadelpasser/zadelmaker met meer dan 20 
jaar ervaring. Deze module is heel geschikt voor iedereen die professioneel met paarden te maken 
heeft zoals dierfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, instructeurs, dierenartsen, paraveterinairen, 
sportmasseurs, osteopaten, hoefsmeden, bitfitters, gebitsverzorgers en ruiters.  

Deze module duurt 20 weken. De kosten voor deze module bedragen € 800,- (incl. examen)  

Zadel  2 Vullen & Oplossen 
In deze module staat de vulling van het zadel centraal. Je leert een volledige vulling te vervangen, 
krijgt uitleg over de constructie van zadels en leert een singelstoot te 
vervangen.  Ook komt het gebruik van pads en andere zadelonderleggers 
uitgebreid aan de orde.  Tijdens de lessen leer je ook een zadel bij vullen 
waardoor het (weer) goed in balans komt te liggen en aangenaam is voor 
paard en ruiter.  

Deze module kan alleen gevolgd worden als module zadel I  (beoordelen en 
herkennen) met goed gevolg is doorlopen. 

Deze module duurt 20 weken. De kosten voor deze module bedragen € 800,- 
(incl. examen) exclusief gereedschap en materiaal (zie ‘Kosten’).  

Tuig 1 & 2  
Deze module is voor de specialisatie Tuigpasser. Er is aandacht voor de verschillende bomen, 
materialen en vullingen. Je  leert ook tuigfouten herkennen.  

De bouw van het paard en de invloed hiervan op de ligging van het tuig wordt beoordeeld. Ook de 
beweging van het paard voor de wagen en in het tuig komt uitgebreid aan bod.  

Je  leert advies te geven over de pasvorm en maten van het tuig  en het kiezen van het juiste tuig bij 
de discipline en paard. Bovendien leert je het tuig aan te passen om bestaande problemen op te 
lossen. Deze module wordt jaarlijks gegeven en duurt een week ( ma t/m vrijdag).  De kosten voor 
deze module bedragen € 800,- . Eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen.  
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Risico & Veiligheid  
Het vak van zadel- en tuigenmaker is niet zonder risico. Een goede kennis van de veiligheid in en om 
de werkplaats en in de omgang met het paard is van groot belang om veilig te kunnen werken. De 
module wordt gegeven door diverse gastdocenten waaronder een veiligheidskundige die tevens 
zadelmaker is.  

Deze module duurt 10 weken. De kosten van deze module bedragen € 400,- (incl. examen). Deze 
module is een verplicht onderdeel van de Opleiding zadel-/tuigreparateur.Locatie Vinkega (Fr) 

Leerbewerken & Gereedschappen 
Deze module is het begin van de opleiding van zadel-/tuigmaker. De deelnemer leert om te gaan met 
de diverse gereedschappen in de werkplaats. Door het maken van eenvoudige producten zoals 
bijvoorbeeld een frontriem, neusriem of hondenhalsband wordt de deelnemer bekend gemaakt met 
de verschillende leerbewerkings- en naaitechnieken.  De module wordt gegeven door een ervaren 
zadelmaker.  

Deze module duurt 10 weken. De kosten voor deze module bedragen € 400,- (incl. examen) exclusief 
de kosten voor materiaal gebruik (zie ‘Kosten’). Locatie Vinkega (Fr) 

Producten maken & Gereedschappen 
Deze module is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot 
zadel-/tuigreparateur, maar is ook zeer geschikt voor een ieder 
die voor zijn of haar eigen paard of huisdier een uniek 
leerproduct  wil maken. Je gaat aan de slag met leer en maakt 
een halster, een hoofdstel en een martingaal. In deze 
werkstukken komen alle belangrijke technieken aan de orde. 
Daarnaast krijg je uitleg over maatvoering, patronen en de 
verschillende leersoorten en hun toepassing. De module wordt 

gegeven door een SMS Qualified Saddler met een ruime ervaring.  

De kosten voor deze module bedragen € 1600,- (incl. examen) . De module wordt gegeven in Vinkega 
( Friesland) van ma t/m vrijdag in drie blokken.  

De kosten voor deze module bedragen, exclusief de kosten voor materiaal gebruik (zie ‘Kosten’) 
€1600. Voor meer informatie : Opleidingsgids Saddle Professional Zadel/Tuig Reparatie.  

Repareren & Gereedschappen 
Onder leiding van een zadelmaker met meer dan 45 jaar ervaring ga je aan de slag met reparaties 
aan zadel, tuig of hoofdstel. Denk hierbij aan het (geheel) vervangen van singelstoten, losse stiksels 
herstellen, kniewrongen vast zetten, voor-en achterboom stiksel, gespen vervangen enz. Je mag zelf 
ook werkstukken meenemen om te repareren. Je krijgt uitleg over de gereedschappen en het 
onderhoud maar ook over kostencalculaties voor het uitvoeren van reparaties.  

Deze module duurt 20 weken. De kosten voor deze module bedragen € 800,- (incl. examen) exclusief 
de kosten voor materiaal gebruik (zie ‘Kosten’). De module wordt gegeven in Vinkega (Friesland) in 
twee blokken van twee dagen (vrijdag/zaterdag) 



                                                                                                     www.Saddleprofessional.nl Pagina 18 
opleidingsgids 2019/2020 

 

Zadel of Tuig maken I  
Deze module is de eerste module van de Opleiding tot zadel-
/tuigmaker. De deelnemer maakt vooraf de keuze voor 
zadeImaken of tuigmaken. In deze module worden de eerste 
beginselen geleerd voor het daadwerkelijk van de grond af aan 
maken van een zadel of tuig. De juiste boomsoort/boommaat 
moet gekozen worden en het zadel en/of tuig wordt volgens een 
aangereikt format gemaakt. Voor het vervaardigen van een zadel 
komt de deelnemer voor het eerst in aanraking met het maken 
van een webbing en het modelleren van een zitting. Keuze van de 
juiste materialen en gereedschappen zijn voor de veiligheid en 
efficiëntie van werken van groot belang.  

Deze module duurt 20 weken en 8 contactdagen. De kosten voor deze module bedragen € 1600,- 
(incl. examen) exclusief de kosten voor materiaal gebruik (zie ‘Kosten’).  

Zadel of Tuig maken II 
Deze module is de tweede module van de Opleiding tot zadel of tuigmaker. In 
deze module ga je nogmaals een zadel of tuig maken, maar nu naar eigen 
ontwerp. Hier wordt aanspraak gemaakt op je eigen creativiteit en innovatief 
vermogen. Het vraagt inzicht en kennis van zaken, zodat het vakmanschap 
volledig tot uitdrukking komt. Deze module kan alleen maar gevolgd worden 
indien de module zadel- of  tuig maken I succesvol is afgerond. 

Deze module duurt 20 weken en 8 contactdagen . De kosten voor deze module 
bedragen € 1600,- (incl. examen) exclusief de kosten voor materiaal gebruik (zie ‘Kosten’).  
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Overnachtingsmogelijkheden Leusden & Vinkega  
Wij zijn heel blij en trots dat wij cursisten uit alle delen van Nederland en zelfs uit Duitsland en België 
mogen ontvangen bij onze opleiding. Dat betekent wel dat er vraag is naar geschikte 
overnachtingsmogelijkheden in de buurt van onze leslocaties. Wij hebben, op basis van eigen 
ervaringen en de ervaringen van andere cursisten een overzicht gemaakt. Uiteraard is dit slechts een 
selectie en zijn er nog veel meer mogelijkheden in de regio’s maar wellicht zit hier iets voor je tussen. 
Booking.com is ook altijd een goede hulp. TIP : bij sommige hotels en B&B’s is het mogelijk ( zeker in 
het laag seizoen) prijs afspraken te maken als je vooruit boekt voor meerdere perioden of als je 
regelmatig komt. Lukt niet altijd maar is zeker het proberen waard en kan behoorlijk schelen !  

Als jullie ergens anders goede ( of juist minder goede) ervaringen hebben horen wij het ook graag.  

Leusden  
Leusden ligt onder de rook van Amersfoort. Door de centrale ligging van Amersfoort en de mooie 
omgeving is er een groot aanbod in hotels en B&B’s van verschillende prijsklasse. De Hofstede ligt in 
het buitengebied van Leusden richting Achterveld .  

Hotels :  

Van der Valk Leusden 

Landgoed ISVW ( mooi gelegen rustige accommodatie met prima ontbijt, wel vaak vol ) 

Fletcher Amersfoort ( iets verder weg maar goed en aangenaam hotel, makkelijk bereikbaar)  

B&B’s  :  

Herberg De Appelgaard, Barneveld 

Gastenverblijf De Lorem, Leusden (ligt direct naast De Hofstede ) 

Human & Horse Hotel  Kootwijkerbroek, 23 minuten met de auto dus iets verder weg , maar leuke en 
gezellige accommodatie .  

Vinkega  
Vinkega ligt in de buurt van Noordwolde ( Friesland) en Wolvega. Ook Steenwijk is niet heel ver uit de 
buurt . Er zijn veel camping’s in de buurt van Noordwolde. Met een camper of kampeerbus kan dat 
zeker een optie zijn en in het voorjaar voor de fanatieke tent kampeerder misschien ook.  Naast de 
camping vind je hier ook een bungalowpark dat vlakbij de leslocatie Paardensport centrum De 
Zuidstroom  ligt . In de buurt van Wolvega en Steenwijk zijn diverse hotels.  

Hotels  

Huis ten Wolde in de Bult, gelegen vlakbij de snelweg en toch heel rustig. Luxe hotel met veel 
faciliteiten 

Van der Valk Wolvega ongeveer 10 minuten met de auto  

Fletcher Steenwijk dicht bij snelweg , goede prijskwaliteit verhouding ong 16 minuten met de auto 

B&B  
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Het Silverhuys  ongeveer 7 minuten met de auto  

Overige  

Bungalowpark Het Bosmeer  dichtbij de accommodatie en eventueel met meer personen te huren 

Camping & bungalow park Adelhof  ongeveer 12 minuten met de auto heeft eenvoudige 
accommodaties zoals een trekkershut maar ook camping plaatsen en diverse types huisjes.  

Camping De Hanestede  voor camper of kampeerbus, of gewoon een tent  

 

 Wij wensen jullie een fijn verblijf en een leuke tijd !  
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Bijlage 1  Lesrooster 2021-2024 ( zadelpassers) 
 

 

Het rooster voor de opleiding zadel/tuig reparateur en zadel/tuigmaker wordt jaarlijks vastgesteld. 
Bovenstaand rooster is onder voorbehoud. Enige tijd voor aanvang van de eerste module ontvang je 
het definitieve rooster.  

De opleiding Zadel/Tuig reparateur start altijd in oktober.  

Meer info of inschrijven ? Bezoek onze website www.saddleprofessional.nl of stuur een mail aan 
info@saddleprofessional.nl. Regelmatig zijn wij aanwezig op evenementen, loop gerust eens onze 
stand binnen. Uiteraard zijn wij ook te vinden op Facebook.  

 

 

 

 

 

 

Opleiding Zadelpasser rooster 2021-2024
week 6 week 10 week12 week 14 week 15 week 17 week20/ 21week 25 week 26 week 28 week 33 week 27

vrijdag 2021 12-feb 12-mrt 26-mrt — 16-apr 30-apr 28-mei 25-jun 16-jul — —
13.00-21.00 2022 11-feb 11-mrt 25-mrt — 15-apr 29-apr 19 mei**** 24-jun 15-jul — —

2023 10-feb 10-mrt 24-mrt — 14-apr 28-apr 26-mei 23-jun 14-jul — —
2024 9-feb 8-mrt 22-mrt — 12-apr 3-mei*** 24-mei 21-jun 12-jul — —

Z2-cd1 z2-cd3 ma-cd1 mx Z2* ma-cd2 ma-cd3 ma-cd4 ma-mx-ol — —
zaterdag 2021 13-feb 13-mrt 27-mrt — 17-apr 1-mei 29-mei 26-jun — 17-jul 21-aug —
09.00-17.00 2022 12-feb 12-mrt 26-mrt 9-apr 16-apr 30-apr 20 mei***** 25-jun 2-jul 16-jul 20-aug —

2023 11-feb 11-mrt 25-mrt 8-apr 15-apr 29-apr 27-mei 24-jun 1-jul 15-jul 19-aug —
2024 10-feb 9-mrt 23-mrt 6-apr 13-apr 4 mei*** 25-mei 22-jun 29-jun 13-jul 17-aug —

z2-cd2 z2-cd4 Kennisdag pa-ol mx-Z2* pa-cd1 pa-cd2 pa-cd3 pa-ol pa-mx mxh —
week 34 week 36 week 38 week 40 week 44 week 45 week 46 week 50/51 week 3 week 4

vrijdag 2021 — 10-sep — 8-okt 5-nov 12-nov 19-nov — 17-dec 22-jan 29-jan
13.00-21.00 2022 30-aug 9-sep — 7-okt 4-nov 11-nov 18-nov — 16-dec 21-jan 28-jan

2023 29-aug 8-sep — 6-okt 3-nov 10-nov 17-nov — 22-dec 20-jan 27-jan
2024 27-aug 6-sep 4-okt 1-nov 8-nov 15-nov — 20-dec 19-jan 26-jan

examen** ru-cd1 — ru-cd2 ru-mtx res ru-cd3 — ru-cd4 ru-mx/z1 mx* mxh
zaterdag 2021 — 11-sep — 9-okt 6-nov 13-nov 20-nov — 18-dec 23-jan 30-jan
09.00-17.00 2022 — 10-sep — 8-okt 5-nov 12-nov 19-nov — 17-dec 22-jan 29-jan

2023 — 9-sep — 7-okt 4-nov 11-nov 18-nov — 23-dec 21-jan 28-jan
2024 7-sep 5-okt 2-nov 9-nov 16-nov — 21-dec 20-jan 27-jan

— z1-cd1 — z1-cd2 z1-mtx Kennisdag z1-cd3 — z1-cd4 z1-mx mxh
* = verdeeld over twee groepen **= hele dag *** = ivb koningsdag 2024 ****= ivb Hemelvaart 2022
pa module Paard 
ma  module De Markt Op mx =module examen 
ru module Ruiter mxh= module her examen (alle modules )
z1  module Zadel 1: beoordelen & herkennen mtx =module tussen examen(niet in Leusden)
z2  module Zadel 2 : vullen & oplossen (locatie Vinkega Friesland) examen= eindexamen opleiding zadelpasser
Kennisdag factulatief , een bijscholingsdag voor alle (oud) cursisten wijzigingen voorbehouden 

ol online dus niet in Leusden 
res reserve dag
cd contact dag


