Toelatingseisen lidmaatschap VZTD
U kunt een VZTD-lidmaatschap aanvragen, indien u voldoet aan de volgende eisen:
1. U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (indien werkzaam in de beroepsgroep); of
u bent werkzaam bij een bedrijf dat werkzaam is in de beroepsgroep en ingeschreven staat
bij de Kamer van Koophandel.
2. A) U heeft met goed gevolg een door de vereniging erkende opleiding afgerond hebben.
Momenteel worden zowel de MSFC en Saddle Profesisonal opleiding in Nederland, de SMSopleiding in Engeland, Syntra-West in België door de vereniging erkend. Voor aspirant-leden
geldt dat zij een van deze opleidingen momenteel volgen. In de bijlagen ziet u met welk
diploma/certificaat u tot welke categorie toegelaten wordt.
Of;
B) U bent werkzaam in de beroepsgroep, maar u heeft geen door de vereniging erkende
opleiding gevolgd. U kunt lid worden en het binnen de VZTD lopende (overheidserkende)
EVC-traject volgen. Tot u het EVC-traject afgerond hebt, bent u aspirantlid. In de bijlagen ziet
u aan welke vaardigheden/kennis u moet voldoen om tot een categorie toegelaten te
worden. Voor meer informatie en een kostenoverzicht kunt u contact opnemen met de
vereniging.
3. A) U beoefent het ambacht leerbewerking met als specialisatie zadels en/of tuigen. Of u
houdt zich bezig met het passen van zadels of tuigen en kan geplaatst worden in één of
meerdere van de volgende categorieën: zadelmaker, zadelreparateur, zadelpasser,
tuigmaker, tuigreparateur en tuigpasser.
B) U heeft wel een door de vereniging erkende opleiding gevolgd, maar bent niet primair
werkzaam in één van de eerder genoemde categorieën; of u wilt niet vermeld worden in één
van deze categorieën. Het is dan mogelijk om als kennislid vermeld te worden;
4. U bent in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Via de VZTD kunt u gebruik
maken van een speciale ledenkorting bij een hippisch assurantiekantoor.
5. U gaat akkoord met het Huishoudelijk Reglement en de statuten van de VZTD.
Daarnaast stellen we eisen aan onze leden op het gebied van praktijkvoering en na- en/of bijscholing.
Dit alles zorgt ervoor, dat kwaliteit en professionaliteit zijn gewaarborgd.
Aanmeldingsformulier
U kunt het VZTD-aanmeldingsformulier aanvragen via ons mailadres secretaris@vztd.nl. Het
ingevulde formulier kunt u terugsturen of terugmailen naar het secretariaat van de VZTD.
Lidmaatschap
De kosten van een lidmaatschap voor 2017 bedragen €120,- per jaar. Omdat de VZTD lid is van de
FNHO (onderdeel van de Sectorraad Paard) bent u ook verplicht tot een contributiebijdrage aan de
FNHO. Het lidmaatschap voor de FNHO bedraagt voor 2017 €35,00 per jaar.
Zodra de contributie is voldaan (via automatische incasso) bent u lid van de VZTD. Vanaf dat moment
mag u het logo van de VZTD gebruiken. U dient zich aan het Huishoudelijk Reglement van de VZTD te
houden. Dit reglement is via het secretariaat te verkrijgen.
De VZTD vertegenwoordigt haar leden ten opzichte van de consument en de overheid. Daarnaast
draagt de VZTD zorg voor meer interactie tussen de leden met onder meer als doel het waarborgen
en verbeteren de kwaliteit en kennis van de leden.
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Bijlage 1 Omschrijving categorieën zadel-/tuigpasser, -reparateur en -maker
Zadelpasser

Zadelreparateur*

Kennis:
• Kennis van zadelbomen
• Kennis van zadels, singels, onderleggers
• Kennis van materialen (leder, kunststof, hout, metaal, wol,
syntetische wol, foam)
• Kennis van anatomie en coformatie van het paard en ruiter
• Kennis van de biomechanica
• Kennis van veiligheidsvoorschriften
• Kennis van diverse meetsystemen
• Inzicht in de juiste keuze boom en zadel voor ruiter, paard en
discipline
• Gebruik juiste hulpmiddelen, gereedschappen en materialen
• Omgang met paarden
• Rijtechnisch inzicht
• Inzicht in de combinatie ruiter, zadel en paard: invloed van deze 3
op elkaar
Vaardigheden:
• Uitbalanceren van zadel op de paardenrug
• Toepassen en oplossen van problemen met therapeutische
zadelpad
• Bijvullen en aanpassen van een wolgevuld zadel
Kennis:
• Kennis van en over veilig werken
• Onderhoud en slijpen gereedschap
• Diverse stiktechnieken
• Kennis snijden van leerobjecten
• Leerbewerkingen voor en na stikken
• Herkennen van diverse leertypen en kwaliteiten.
Vaardigheden:
• Aanbrengen/vervangen 'point straps' en V-singel systeem
• Correct vervangen van singelstoten
• Reparatie van kleine scheuren in de zitting
• Reparatie van zweetbladen, kniewrongen en voorstuk
• Aanbrengen en reparatie van D-ringen
• Reparatie en/of aanbrengen flexibele boompunten
• Verwijderen en correct onderstikken van kussens
• Veiligheidscontrole van de zadelboom
• Vulling verwijderen en correct sluiten
• Gebruik van diverse vultechnieken/middelen
• Vullen met en zonder lining
• Gebruik van en doel van quilt steken
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Zadelreparateur**

Kennis:
• Alle punten reparateur*
• Kennis veilig werken met machines
• Uitgebreide materiaalkennis over leer en gebruikte materialen.
Vaardigheden:
• Alle punten reparateur*
• Zadel kunnen ombouwen naar lucht
• Zadel kunnen ombouwen naar vilt
• Zadel kunnen ombouwen naar foam
• Aanbrengen diverse lining
• Compleet zadel kunnen strippen en opnieuw opbouwen
• Reparaties aan een zadelboom zoals nieuwe veren en klinknagels
• Vervangen /afregelen van beugelhaken
• Diverse leerbewerking technieken zoals padding, raising en lacing

Zadelmaker

Kennis:
• Alle punten reparateur* en reparateur**
Vaardigheden:
• Alle punten reparateur* en reparateur**
• Ontwerpen en uittekenen van sjablonen voor willekeurig welke
boom
• Ontwerpen en uittekenen patronen voor panels/zittingen etc.

Ad. 1
Tuigpasser/reparateur/maker zal t.z.t. toegevoegd worden
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Bijlage 2 Indeling categorieën & benodigde diploma’s/certificaten
Aspirant lid (maximaal 1 jaar)
Kennislid

Zadelpasser

Zadelreparateur *

Zadelreparateur **

Zadelmaker

Volgt 1 van de 4 erkende opleidingen
- Diploma MSFC-saddlefitter
- één van de erkende opleidingen afgerond, maar niet primair
werkzaam in deze beroepsgroep
- Diploma MSFC-saddlefitter + MSFC certificaat vullen
- SMS saddlefitting course + MSFC/SMS certificaat vullen (indien
niet standaard in opleiding)
- Saddleprofessional Zadel- & tuigpasser
- EVC certificaat
- MSFC-certificaten saddle repair/bridle making/ Flocking (2e
jaar)
- Saddleprofessional Zadel- & tuigreparateur
- Syntra Zadelmaker (2 jarige opleiding bestaande uit 3 modules)
- EVC certificaat
- SMS diploma qualified saddler
- MSFC diploma qualified saddler
- Saddleprofessional Zadel- & tuigreparateur
- EVC certificaat
- SMS diploma qualified saddler
- Saddleprofessional Zadel- & tuigmaker
- EVC certificaat

Ad 1.
Deze indeling wordt per ALV 2017 bevestigd; met onderstaande uitzonderingen is bovenstaande van
kracht.
Ad 2.
Tuigenpasser, -reparateur en – maker wordt z.s.m. toegevoegd
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