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EDIX® boomloos
Boomloos rijden is een herintroductie van een manier van rijden zoals 
ruiters vele eeuwen beoefenden voordat het boomzadel werd 
uitgevonden. Boomloos rijden is dus niet nieuw, het is een andere 
manier van rijden. Door middel van een boomloos zadel ervaren paard 
en ruiter meer wederzijds gevoel, het zogeheten “close contact”,  zodat 
ze een verfijndere manier van communiceren via de zit ontwikkelen. 
Door de specifieke opbouw uit verschillende flexibele zachte materialen 
hebben boomloze zadels de unieke eigenschap zich volledig aan te 
passen aan de anatomie van paard en ruiter.
Een boomloos zadel bestaat uit minimaal 2 losse delen en beter zou 
het zijn wanneer we over een boomloze zadelcombinatie spreken. Het 
is de combinatie van de speciale onderlegger inclusief de druk 
verdelende inlagen met de uit 2 delen bestaande bovenbouw, welke 
samen zorgen voor een uitermate flexibel geheel op de paardenrug.  
Juist daarin zit de kracht van een evenwichtige drukverdeling via 
verschillende lagen over een maximaal vlak op de paardenrug. Het zijn 
die losse en zachte delen die het zadel een enorme flexibiliteit geeft in 
alle richtingen. Het spreekt voor zich dat je paard zich door deze 
enorme flexibiliteit veel vrijer zal kunnen bewegen.

EDIX® treeless riding, a way to more 
mutual feeling between you and your horse!



Luxe Merino 
lamswollen 
sierrand 

Nylon versterking 

D.m.v. Klitteband, 
verstelbare zachte 
rugsteun 

Lichtgewicht pvc 
beugels met antslip 

Engelse singelstoten 

Verwisselbare pommel 

D.m.v. klitteband 
verstelbare hoge of 
lage kniewrong  Hoogwaardige 

kwaliteit van 
Nubuck leder 

Met klittenband afsluitbare 
inschuifvakken voor inlages 

De EDIX® boomloze zadels en onderleggers zijn opgebouwd uit 
kwalitatief hoogwaardige materialen, welke door de speciale opbouw in 
lagen, samen zorgen voor perfectie in druk verdelende eigenschappen, 
het zogeheten EDIX® MPDS: multiple pressure distribution system. 
EDIX® adviseert je een boomloos zadel geheel compleet aan te 
schaffen, inclusief stijgbeugels met fenders of riemen en een op het 
zadel optimaal afgestemde onderlegger met inlages. Inlages zijn ter 
vervanging los verkrijgbaar. Voor een constant rotsvaste ligging beveelt 
EDIX® een volledige elastische singel aan. EDIX® boomloze zadels zijn 
er in diverse modellen, maten en uitvoeringen. In het EDIX® zadel 
assortiment vind je maatvoeringen van 12" tot en met 19 inch, in 
veelzijdigheid, dressuur en western stijl.  De diverse modellen zijn er in 
de kleurcombinaties bruin, zwart en grijs en uitgevoerd in synthetische 
materialen of leder.

Voor een vrijblijvend eerste advies kan je contact opnemen met één 
van de officiële EDIX® saddles dealers. Zie hiervoor op de website 
EDIX® / dealers voor de dichtstbijzijnde dealer en de contactgegevens.  
Zij kunnen je helpen de juiste de maat boomloos zadel te bepalen. 
Voor de juiste maat spelen de bouw van het paard zowel als van de 
ruiter een centrale rol. EDIX® zadeldealers begeleiden en adviseren je 
in het aankooptraject en bieden je over een langere periode een 
uitgebreide na-service, welke onder andere bestaat uit een vrijblijvend 
consult voor her-controle op passing.
Voor  nog meer informatie over boomloos verwijzen wij naar de 
website:  HYPERLINK "http://www.edixsaddles.com/informatie" 
www.edixsaddles.com/informatie. Bij vragen kan je contact opnemen 
met een EDIX® saddles dealer of direct met EDIX® saddles: 
info@edixsaddles.com

Wanneer je het geadviseerde traject van passing, testen, aankoop en 
na-service doorloopt garandeert EDIX® saddles een perfecte passing 
van het zadel voor jou en je paard wat resulteert in vele jaren 
gebruiksplezier. 

EDIX® boomloos rijden, een weg naar meer wederzijds gevoel 
tussen jou en je paard!”

EDIX® Libre

Een complete boomloos dressuurzadel, met een diepe zit en hoge 
kniewrongen. Opgebouwd uit een 2-delige bovenbouw van een hoge 
kwaliteit nubuck rund leder en een onderbouw van een bijpassende, in 
dezelfde lijn als het dressuurzadel uitgesneden, onderlegger met een 
onderzijde van synthetisch wol of Merino® wollenvacht. Beide 
onderleggers zijn voorzien van met klittenband afsluitbare inschuifvakken 
voor inlages. PP versterkte lederen stijgbeugelriemen met lederen 
gesphoes en ultra lichte kunststof stijgbeugels completeren het 
boomloze dressuurzadel de EDIX® Libre.

Het EDIX® Libre boomloze dressuurzadel bied je paard door de speciale 
opbouw, EDIX® MPDS, multiple pressure distribution system (zie 
tekening), van druk verdelende zachte flexibele lagen een optimale 
bescherming voor de belasting welke door het rijden op de paardenrug 
wordt uitgeoefend. Tegelijkertijd bieden deze zachte flexibele lagen de 
mogelijkheid zich perfect aan de anatomie van het paard en het postuur 
van de ruiter aan te passen. Een EDIX® boomloos zadel volgt de 
bewegingen van het paard volledig op. Mede hierdoor leert de 
dressuurruiter perfect in de bewegingen van zijn paard mee te gaan en 
ontwikkeld op deze manier een perfecte onafhankelijke zit. Het resultaat 
is dat paard en ruiter gaan bewegen als één geheel en het is van daaruit 
dat er een ultieme communicatie wordt opgebouwd. Doordat het paard 
niet wordt belemmerd in zijn bewegingen, heeft het de mogelijkheid zich 
optimaal te ontwikkelen en zien we dan ook vaak een toename in de 
spiermassa en ruimere bewegingen. Tevens zien we door het 
bovenstaande na de gewenningsperiode, zowel bij het paard als bij de 
ruiter, in alle facetten van het rijden meer ontspanning.

De hoge cantle en kniewrongen zijn door klittenband verstelbaar, 
waardoor de zit perfect naar de wensen van de dressuur ruiter of 
amazone kan worden aangepast. De lage en of korte kniewrongen zijn 
evenals de lage cantle optioneel. De pommel is verwisselbaar en 
daardoor aanpasbaar voor een hoge of lage schoft. De pommel is 
vervaardigd uit fiberglas en de cantle uit het zachte materiaal high 
density foam. Beide verbinden de linker- en rechterhelft van het zadel en 
bieden samen stabiliteit aan het zadel en zitcomfort voor de ruiter.

Het complete EDIX® Libre boomloze dressuurzadel wordt standaard 
geleverd met onderlegger inclusief 3 mesh inlages. Daarbij kan er 
gekozen worden voor een onderlegger waarbij de onderzijde is 
afgewerkt met een synthetische wol of een Merino® wollenvacht. Beide 
bieden een vrije ruggenwervel en zijn voorzien van met klittenband 
afsluitbare inschuifvakken waarin naar keuze inlagen ingebracht kunnen 
worden. De synthetische Libre onderlegger heeft extra, zowel aan de 
linker als rechter bovenzijde 3 separate ook met klittenband afsluitbare 
inschuifvakken, waar reeds een laag vilt ingebracht is. Indien gewenst 
kan daar nog extra druk en positie verdelend materiaal aan toegevoegd 
worden. De synthetische Libre onderlegger is afgewerkt met een sierlijke 
zilveren bies voor een echte dressuur uitstraling en de onderlegger is, 
naast zwart en bruin, tevens verkrijgbaar in wit.

De EDIX® Libre is toegestaan voor de officiële dressuurwedstrijden!

De F.R.A.® supersingel is optioneel en zijn 100% elasticiteit zorgt reeds 
bij licht aansingelen voor een rotsvaste fixering.

EDIX® saddles adviseert je de voorgestelde samengestelde boomloze 
zadels altijd compleet te kopen. Dit om de meest optimale drukverdeling 
te realiseren. Meer uitleg hierover vind je in de uitgebreide EDIX® 
documentatie, welke als download te vinden is op onze website:  
HYPERLINK "http://www.edixsaddles.com/downloads" 
www.edixsaddles.com/downloads.

Inlagen zijn, afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aan slijtage 
onderhevig en dienen van tijd tot tijd op de nog aanwezige veerkracht 
gecontroleerd te worden. Deze sets inlages zijn los verkrijgbaar. 
Het  EDIX® Libre dressuurzadel is standaard verkrijgbaar in de kleuren 
bruin en zwart en in de maten small, medium en large.


