
“Daarbij zijn onze belangrijkste speerpunten het 

verbeteren van het paardenwelzijn en het 

waarborgen van de kwaliteit en kunde van onze 

leden”, vertelt Harrie van den Bosch, voorzitter 

van de vereniging en zadeldeskundige sinds 

1973. “Voorheen was het vaak zo dat ruiters 

investeerden in één zadel en dat op ieder paard 

legden. Als de ruiter maar lekker zit, was vaak het 

motto. Tegenwoordig zien we dat het eigenlijk 

andersom is: steeds meer mensen kijken eerst 

naar het paard en wat er voor hem het beste is. 

Een goede ontwikkeling, want een goed passend 

zadel voorkomt heel veel lichamelijke problemen 

bij paarden.”

DIPLOMA
Een ander belangrijk speerpunt van de VZTD is 

het waarborgen van de kwaliteit en kunde van 

de leden. Eén van de toelatingseisen is daarom 

een diploma van een door de vereniging 

erkende opleiding tot zadelpasser of zadelma-

ker. “Maar,” vult Van den Bosch aan, “er is in dit 

vak ook een hele generatie, waartoe ikzelf 

bijvoorbeeld ook behoor, die het vak in de 

praktijk geleerd heeft en nooit een diploma 

gehaald heeft. Die zijn net zo goed als de 

mensen mét diploma, maar ze hebben geen 

papiertje.” Om ook die specialisten toegang te 

geven tot de vereniging, is het voor deze groep 

mogelijk om tot eind 2018 in een EvC-traject 

van een half jaar aan te tonen dat ze de kennis 

in huis hebben en het vereiste diploma te halen.  

BIJSCHOLINGEN
In dit digitale tijdperk is de consument vaak 

goed geïnformeerd, valt Van den Bosch op. De 

ontwikkelingen gaan snel en worden via 

internet rap verspreid. “Daarom vinden wij het 

ook heel belangrijk dat onze leden nóg meer 

weten van relevante zaken. Dat is de reden dat 

regelmatige bijscholing een verplicht onder-

deel van het lidmaatschap is. En een groot 

voordeel van de fusie is dat er ook meer geld 

beschikbaar is voor bijscholingen.”

Daarbij zijn er niet alleen ‘zadelgerichte’ 

bijscholingen, maar worden er, in samenwer-

king met andere FNHO-leden die aan het paard 

staan, zoals de hoefsmeden, tandartsen en 

fysiotherapeuten, ook bredere cursusdagen 

opgezet. Van den Bosch: “Dat is een groot 

voordeel van een federatie als de FNHO. We 

kunnen van elkaar leren en de opgedane 

kennis meenemen om de service en het 

paardenwelzijn nog meer de vergroten.” 

De VZTD is een relatief nieuwe afkorting binnen de FNHO. Het staat voor de 
Vereniging voor Zadel- en tuigdeskundigen, een fusie van de BVZD en de NVZR. 
Sinds november 2015 zetten de circa honderd leden zich gezamenlijk in voor 
het versterken van de positie van zadel- en tuigdeskundigen in Nederland.

Vereniging voor Zadel- en Tuigdeskundigen: 

“Paardenwelzijn 
staat voorop”

“Het voordeel van de FNHO is dat we 
van elkaar kunnen leren.”

FNHO
De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers is de overkoepelende 

vereniging van hippische brancheorganisaties. De FNHO behartigt de belangen 

van alle hippische ondernemers in Nederland en bevordert de samenwerking 

tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector. Voor meer informatie 

en aangesloten leden zie www.fnho.nl. De leden van de FNHO zijn:

• Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra 

• Bond van Hengstenhouders (BvHH) 

•  Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN)  

• Vereniging Hengsten Opfokkers (VHO)

• Groep Geneeskunde Paard (GGP)

•  Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorgers 

bij het Paard (NVvGP) 

•  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij 

Dieren, onderdeel paard (NVFD) 

•  Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden 

(VVvH) 

•  Nederlandse Vereniging van Zadelmakers (NVZR)

•  Centrale Bond van Paardenhandelaren in 

Nederland (Cebopa)
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