Amerigo zadels

Optimaal presteren met een perfect passend zadel
Wie het beste uit zichzelf en zijn paard wil halen, kiest een zadel dat
beantwoordt aan de hoogste eisen op het gebied van pasvorm,
zit en kwaliteit. Amerigo zadels voldoen hieraan als geen ander.

Anne van Olst,
Nederlandse dressuuramazone
“Om het uiterste te vragen van mijn paarden moet de uitrusting optimaal zijn. Een
zadel moet perfect liggen op de rug en
mij het juiste comfort geven. Vandaar mijn
keuze voor Amerigo zadels.”

Elk Amerigo zadel wordt perfect passend bij de bouw en het
bewegingsmechanisme van het paard en de ruiter aangemeten.
Topruiters als Edwina Tops-Alexander, Daniel Deusser en Anne van
Olst kozen al voor een Amerigo zadel om hun sportieve doelen te
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in haar assortiment. “Amerigo is al jaren een
gevestigde naam in de mondiale paardensportwereld. Zelf rijd ik internationaal eventing, daar
hoorde ik zeer goede verhalen over deze zadels. Ook in andere paardensportdisciplines zijn

veel ruiters enthousiast over Amerigo, evenals
collega-importeurs uit het buitenland. Ik heb
me verdiept in het merk en ben met een Engelse collega op pad geweest om te bekijken
en horen hoe het zadel in de praktijk bevalt. Dat
bleek zo goed te zijn, dat ik sinds medio 2014
distributeur van Amerigo zadels ben.”

Wat maakt een Amerigo zadel zo speciaal? Het merk is ontwikkeld met het belang
van het paard voorop. De Zwitser Peter Menet
bundelde in 1997 zijn krachten met een
gerenommeerde Italiaanse zadelmakerij en
ontwikkelde de Amerigo zadellijn. Hij gebruikte
daarbij zijn wetenschappelijke kennis van
biomechanica en ervaring als zadelmaker
om een professioneel zadelpassysteem te ontwikkelen, dat rekening houdt met de lichaamsbouw en bewegingen van het paard, terwijl
de ruiter een uitgebalanceerde, comfortabele
zit kan aannemen. Het resultaat is een serie
prachtige zadels van Italiaanse topkwaliteit voor
de disciplines springen, dressuur en eventing.
“Het mooie van dit merk is dat het uitgangspunt
echt de vormgeving van het paard is”, beaamt
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5Voor elk paard is er een perfect passend Amerigo zadel. Het Classic Pinerolo dressuurzadel is vooral geschikt voor
paarden met een hoge schoft en/of weke rug.

len van de Amerigo
zadellijn stond de
bouw en biomechanica van het
paard altijd voorop
Menet.

Precies op maat
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helpen verwezenlijken.
udith Janssen van JRS (Janssen
Ruiter Sport) importeert dit unieke
zadelmerk in de Benelux. Als distributeur van diverse hippische
topmerken past Amerigo perfect

Edwina Tops-Alexander,
Australische springamazone
“Een zadel moet net zo goed passen als
je schoenen. Ik heb het voordeel dat het
professionele team van Amerigo mijn
paarden met regelmaat bekijkt en meet.
Zij zien zo precies wat ze nodig hebben.
De kleine details maken hierin het verschil.”

5Dressuursingel Protector Girth

Judith Janssen. “Door het zeer uitgebreide assortiment met verschillende modellen en de
mogelijkheid tot maatwerk is er voor elk paard
een perfect passend zadel.”

Succes zonder grenzen
Een Amerigo zadel wordt altijd aangemeten
door speciaal geselecteerde en vakkundige
zadelpassers, die allemaal het nauwkeurige
passysteem van Peter Menet hanteren. Om hun
kennis en kunde up-to-date te houden, vindt
er elk jaar een bijscholing plaats waar de Zwitserse zadelmaker zelf bij aanwezig is. “Naast
de curve van de wervelkolom, de breedte van
schoft en de rug van het paard wordt ook de
ruiter opgemeten. Aan de hand van zijn maten
wordt het zweetblad van het zadel langer of bijvoorbeeld meer naar voren gebouwd. Ook kunnen er verschillende wrongen – eventueel met
klittenband – worden gekozen. Het zadel kan

Alle Amerigo zadels worden in Italië op maat en met de
hand gemaakt van topkwaliteit leder.

worden uitgevoerd in diverse kleuren rund- of
kalfsleer en met een gepersonaliseerd naamplaatje achterop.”

Kwaliteitsproduct
Naast de perfecte pasvorm wordt er bij Amerigo
veel aandacht besteed aan kwaliteit en uitstraling. Alle Amerigo zadels worden in Italië met
de hand gemaakt van het mooiste natuurlijk
gelooide Franse en Italiaanse leer. Een Amerigo
zadel is daarom in alle opzichten een sieraad
op de paardenrug. “Amerigo behoort tot het topsegment, bedoeld voor ruiters die het beste uit
henzelf en hun paard willen halen. Deze zadels
zijn populair bij zowel de professionele als de
serieuze amateurruiters”, vertelt Judith Janssen.
Amerigo zadels hebben een houten boom.
Daarnaast is er de gunstiger geprijsde Vega lijn,
die bestaat uit zadels met een kunststof boom.
“Dat is het enige verschil, verder zijn de zadels
precies hetzelfde. Beide zijn voorzien van wollen
kussens, die naar wens aan het paard kunnen
worden aangepast.”
Naast zadels heeft Amerigo hoogwaardige accessoires in haar assortiment, zoals de nieuwe
Protector Girth dressuur- en springsingels. Deze
singel verdeelt de druk over een groter oppervlak,
waardoor het paard beter kan stretchen in de bovenlijn. De ellebogen van het paard liggen door
de anatomische vorm mooi vrij. Net als de Amerigo zadels is dit product gemaakt met het oog
op comfort en bewegingsvrijheid van het paard,
waardoor het tot betere prestaties kan komen.
Voor meer informatie en een overzicht van
Amerigo producten en dealers, zie www.jrsport.nl

Jeanette Brakewell,
Engelse eventingamazone
“Amerigo zadels zijn perfect ontwikkeld
en vormgegeven om het paard zo optimaal en makkelijk te laten bewegen en
springen en geven de ruiter daarbij de
perfecte balans.”
Daniel Deusser,
Duitse springruiter
“Niet alleen ik voel me goed als ik met
Amerigo rijd, maar ook mijn ‘partners’
onder het zadel zijn meer relaxed en aangenaam te rijden. Mijn sportieve succes
is enorm gegroeid sinds ik met Amerigo
rijd.”

