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DIT IS WAT DE ZADELWING DOET

Zorgen voor ontspanning in het schoftgebied wat 
een beter bewegend paard geeft
 
Bijkomende voordelen van de Zadelwing
1. Door groter draagoppervlak zal de kussen-

vulling in het zadel zachter, veerkrachtiger en 
vervormbaar blijven.

2. Zorgt voor een stabielere ligging van het zadel.
3. Zadelvulling hoeft minder vaak bijgevuld te 

worden.
4. Verminderde kans op drukkingen en witte 

haren.
5. Verminderd de schoftafslanking, vaak ten 

6. Spieren blijven of kunnen zelfs terugkomen.
7. Zadel gaat meer dragen i.p.v. ”klemmen”
 
Deze Zadelwing kan worden ingebouwd in zowel 
nieuwe als bestaande zadels.
 
De Zadelwing is door Hans Zuidweg gepatenteerd 
en heeft ook model bescherming gekregen.

Hierdoor is de Zadelwing tegen namaak en 
slechte kopieën beschermd. 

 

Het Delta Zadelkussen

Dit type zadelkussen hebben 
wij ontwikkeld om de bewe-
gende spieren in het gebied 
overgang schoft en rug, zoveel 
mogelijk te ontlasten. Bij het 
Delta zadelkussen is het 
kussenkanaal in het voorste 
deel van het zadel extreem 
wijd. Standaard hebben wij nu 
een kussenkanaal breedte 
van wel 13 tot 15 cm aan de 
voorzijde en 7 tot 8 cm in het achterste deel van het 
zadel. Het ruitergewicht wat via het zadelkussen naar  

het paard gaat drukt nu 
niet meer op de bewegen-
de  trapezium spier. Het 
Delta kussen kan alleen 
in het zadel gemaakt 
worden in combinatie met  
een Zadelwing.

De Zadelwing, 
Flexi Zadelwing en 
het Delta kussen 
zijn beschermende 
uitvindingen van 
Hans Zuidweg.
Ze hebben  
Nederlandse en/of 
Europese patent  
of model- 
bescherming.

Wij garanderen u een zadel dat past 
en blijft passen.

Een zadel dat past voor het paard 
en ook voor de ruiter!
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Meer informatie 
Ruitersportbedrijf Kamperland bv
Vivary Zadels
Kamerling Onnesweg 98
1223 JM  HILVERSUIM
T: 035 - 64 24 100 (Best Fit)
Hans Zuidweg 06 - 27 04 32 28
I: info@vivaryzadels.nl

Nieuw is de Flexi Zadelwing

Met de Flexi Zadelwing is het mogelijk 
om op een eenvoudige manier via de 
buitenzijde van het zadel de breedte 
maat van het zadel te veranderen. Vier 
stelschroeven maken het mogelijke dat de 
Zadelwing naar binnen toe versteld  kan 
worden waardoor de kamerwijdte smaller 
of wijder wordt. Als groot bijkomend 
voordeel kunnen wij met dit systeem de 
hellende vlakken van de dragende takken 
van het zadel (de Zadelwing) parallel 
maken met de lijn van de schoftflanken. 
Op deze manier wordt de druk voor in het 
zadel zo gelijkmatig mogelijk verdeeld 
en gaat het zadel bovenin niet knellen 
of aanstoten tegen de zijkanten van de 
schoftwervels. 

Een technische verhaal. Maar een filmpje 
over de Flexi Zadelwing is te vinden op 
You Tube. Zoekterm: Vivary rijzadels 
Flexizadelwing.

De werking van de Zadelwing en het 
Deltakussen.


