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NVZR zet in op kwaliteit,
opleiding en verjonging
2015 is voor de Nederlandse Vereniging van Zadelmakers en Rijzadelspecialisten
(NVZR) een jaar vol ontwikkelingen. De vereniging fuseert met de Beroepsvereniging
van Zadeldeskundigen (BVZD) en de organisatie is nauw betrokken bij de start van
een MBO opleiding voor zadelmakers.
‘Ons vak vergrijst. Het aantal zadel en
tuigmakers, -reparateurs en -passers dat de
vijftig gepasseerd is, is hoog. Hoe we meer
jongeren willen interesseren voor ons ambacht? Met een gespecialiseerde MBO
opleiding’, zegt Edwin Stoker, secretaris van de
Nederlandse Vereniging van Zadelmakers en
Rijzadelspecialisten (NVZR).
Bij genoeg animo start de BBL opleiding in
september. ‘Sinds vele jaren is er in Nederland
weer een opleiding voor zadelmakers’, vertelt hij
enthousiast. ‘De meeste zadelmakers leerden de
fijne kneepjes van het vak de afgelopen jaren in
het buitenland of zijn autodidact.’
De NVZR fuseert dit jaar bovendien met de
Beroepsvereniging van Zadeldeskundigen
(BVZD). De nieuwe vereniging telt in totaal
honderd leden. ‘Samen zetten we nog meer in
op kwaliteit. Zo worden alle leden –door een
team van deskundigen- getoetst op hun
vaardigheden. Wanneer een consument in zee
gaat met een van onze leden, is hij of zij
verzekerd van kwaliteit.’

“Sinds vele jaren is er in Nederland
weer een opleiding voor zadelmakers”
Volgens Edwin Stoker dragen zadel en
tuigmakers, -reparateurs en –passers bij aan
het welzijn van paarden. ‘Een goed passend
zadel of tuig voorkomt drukplekken. Een
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gebroken boom of uitgedroogd leer van de
kussens kunnen een paard bijvoorbeeld
beschadigen. Om nog niet te spreken over de
gevolgen voor alle partijen als bijvoorbeeld

singelstoten breken.’ Zadelmakers kijken naar
het lichaam en de bewegingen van het paard.
Het is volgens de secretaris van de vereniging
dan ook belangrijk dat zadelmakers verstand
hebben van de anatomie en het bewegingspatroon van paarden. ‘Op basis van de fysieke
kenmerken, leeftijd en spierontwikkeling van
het paard, in combinatie met de wensen en
maten van de klant, leveren wij een zadel of
tuig op maat.’

FNHO
‘Zadelmakers bestaan al sinds de oudheid’, vertelt
hij. ‘Het vak is door de jaren heen enorm veranderd.
Onze klanten zijn veeleisender geworden, ruiters
hebben vaker behoefte aan ondersteuning (voor
onder andere een betere balans) tijdens het
paardrijden en paarden zijn door moderne
fokmethodes heel verschillend gebouwd.’
‘Waarom wij lid zijn van de FNHO? Wij vinden
het belangrijk dat onze belangen worden
behartigd. Samen sta je sterker. Daarnaast
kunnen we binnen de FNHO gemakkelijk kennis
uitwisselen met andere hippische ondernemers.
Wij hebben raakvlakken met bijvoorbeeld
hoefsmeden, fysiotherapeuten en dierenartsen.’
Edwin Stoker is zelf geen zadelmaker. Zijn
vrouw, Corrie Stoker, wel. Hij ondersteunt haar
bij haar bedrijf. ‘Het is een prachtig ambacht.
Ik ben ervan overtuigd dat ook in de toekomst
vraag blijft naar goed handwerk. Daarom is het
belangrijk om in te zetten op kwaliteit,
opleiding en verjonging’, besluit hij.

HET DOEL VAN NVZR:
- Het bevorderen van het beroep zadel- en tuigmakerij en rijzadelspecialisten in de ruimste zin van
het woord en het professionaliseren van het ondernemerschap;
- Zich in te zetten voor het behoud van het (klassieke) zadel- en tuigmakersambacht;
- De eenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen tussen de partijen die betrokken zijn
bij de zadelmakersbranche;
- Ondernemers te ondersteunen en scholing aan te bieden;
- Zich in te zetten voor de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de
zadelmakersbranche en de personen die daarin werkzaam zijn;
- Op te treden als belangenbehartiger van de branche in relatie tot overheden en andere publieke
organen en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:
- Het houden van vergaderingen voor haar leden en belangstellenden;
- Het verstrekken van informatie en advies aan haar leden en belangstellenden;
- Het houden van bijeenkomsten;
- Vakontwikkeling bevorderen door het aanbieden van een opleiding en workshops;
- Versterking van de sociaal-economische positie zadelmakers;
- Deze website en andere communicatie middelen;
- Samenwerken met verenigingen en instellingen, die eenzelfde doel hebben of mede nastreven;
het behartigen van de belangen van de leden als groep naar buiten toe.

FNHO
De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers is de overkoepelende vereniging van
hippische brancheorganisaties.

www.nvzr.nl

De FNHO behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en is gevestigd in
Ermelo. De FNHO bevordert de samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers
in de hippische sector. De leden van de FNHO zijn:
•	Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij
• Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
Dieren, onderdeel paard (NVFD)
• Bond van Hengstenhouders (BvHH)
•	Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden
•	Verenigde Sportpaardenhandel Nederland
(VVvH)
(VSN)
•	Nederlandse Vereniging van Zadelmakers
• Vereniging Hengsten Opfokkers (VHO)
(NVZR)
• Groep Geneeskunde Paard (GGP)
•	Centrale Bond van Paardenhandelaren in
•	Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorgers
Nederland (Cebopa)
bij het Paard (NVvGP)
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