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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ZADELMAKER: HERSTELLER EN VERVAARDIGER VAN TUIG EN ZADEL
EEN BEROEP MET TOEKOMST WAAR HANDIGHEID ZEER BELANGRIJK IS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
De technische aspecten
kwaliteitsvolle afwerking van het leder
kennis van grondstoffen en gereedschappen
leder snijden, formeren en kenmerken
naaiwerk en maat nemen
hoofdstellen, teugels, martingalen, halsters, verschillende neusriemen, etuis, ... leren vervaardigen en herstellen
kennis van de soorten zadels en hun typische kenmerken
zadels aanpassen, herstellen en opvullen
De financiële en economische aspecten
m.b.t. kostprijsberekening van zadel, tuig en organisatie

Introductie
Voor alle informatie m.b.t. startdata, prijszetting, enz., kan je ons vrijblijvend contacteren.
Deze opleiding dat uit 3 modules bestaat, omvat 2 jaar.

Omschrijving
De belangstelling voor paardrijden neemt de laatste jaren fel toe. Daardoor stijgt de vraag naar degelijke zadels en kwaliteitstuig. Om kwalitatieve producten te
maken volgens de regels van het vak, vereist het beroep zadel- en gareelmaker handigheid, inzicht in de materie en kennis van de diverse materialen en
gereedschappen.
Deze opleiding is zeer praktijkgericht en zal in de eerste plaats naar herstelling toe belangrijk zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent minimum 18 jaar en werkt al in deze sector of je hebt de bedoeling om je erin te vestigen.
Basishandigheid is vereist.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist, wel enige handigheid.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Onderstaande modules dienen in deze volgorde gevolgd te worden (1 sessie = 1 lesavond)
Module 1: basistechnieken zadelmaker (12 sessies)
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grondstoffen van de zadelmaker: ledersoorten, soorten garen en lijmsoorten
gereedschappen en werkmaterialen van de zadel- en gareelmaker: zadelmakermes, halvemaanmes, riemensnijder, kantenbreker, ronde els, platte els,
priem, schroevendraaier, passer, groefpasser, steekmes, steekprikker/afprikker en rondsnijder
naaiwerk (handwerk): de zadelmakersteek
Je leert al deze technieken aan in de praktijk.
Module 2: tuig (niet aangespannen) vervaardigen en herstellen (32 sessies)
praktijkuitvoering: halster met voering, het Hannoveraans hoofdstel, de gecombineerde, de Engelse en de Mexicaanse neusriem
de verschillende soorten rijteugels en tuighoofdstel: onderdelen, technieken en werkmethodes
martingaal maken
werkplaats 1: gereedschappen en grondstoffen
inrichting: prijs, kwaliteit en rendabiliteit
grondstoffenbeleid en aankoopplan.
Module 3: zadels aanpassen en herstellen (32 sessies)
soorten zadels: Engels en Western zadel
ledersoorten in functie van een zadel
opbouw en onderdelen van een zadel
soorten bomen van een zadel
herstellingen van singelstoten, kussens en gescheurde zittingen
stijgbeugelriemen
soorten stijgbeugels
veiligheidsaspecten
werkplaats 2: gereedschappen en grondstoffen
inrichting: prijs, kwaliteit en rendabiliteit
grondstoffenbeleid
voorbereiding financieel einddossier
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