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Dit symmetrische BR hoofdstel is gemaakt van top-
kwaliteit Engels leder. Het anatomisch gevormde 
kopstuk heeft een zachte padding van leder en zorgt 
dankzij zijn ronde vorm voor extra vrijheid achter de 
oren van het paard. Het licht gevormde frondeel bevat 
een gekleurde SWAROVSKI ketting. De keelriem is 
verstelbaar aan beide kanten en de bakstukken zijn 
voorzien van blinde sluitingen. De vier centimeter 
brede, anatomisch gevormde aansnoerneusriem is 
rond gebombeerd, zacht gevoerd en voorzien van  
een brede, zacht gevoerde kaakbeschermer. 
Het speciale ontwerp van de neusriem zorgt voor meer 
vrijheid bij de jukbeenderen en de gevoelige zenuw- 
uiteinden op het paardenhoofd. Het zorgt er ook voor 
dat er minder druk ontstaat op de tanden van het 
paard. De sperriemlus is V-vormig en de sperriemgesp 
heeft een extra beschermflap. Het hoofdstel is uitgerust 
met glanzende, zilverkleurige fournituren van ver-
chroomd messing. Exclusief bit en teugels.

Winnen?
CAP geeft een BR hoofdstel Newcastle weg!
Wil jij dit hoofdstel ter waarde van € 179,95 winnen? 
Los dan snel onze puzzel op en stuur je oplossing voor 
5 oktober a.s. op via www.capmagazine.eu/lezersser-
vice

Oplossing 
De oplossing van de vorige maand was: loopstal
Het BR zadeldek en peesbeschermers Event 
zijn gewonnen door Amélie Staessen uit Drongen.
Proficiat en veel plezier ermee!

Win!
Win een BR hoofdstel Newcastle
t.w.v. € 179,95

Horizontaal:
1. Drank voor paarden, middel om stof uit hooi te halen;
2. Slee door paarden getrokken
3. Stof voor zadelmakerij, materiaal om een zadel(kussen) op te 

vullen, editie (afk.)
4. Kunst secundair onderw. (afk.), kleur van manen van een 

Haflinger
5. Maand
6. Letters van late in wanorde, hemelgeest
7.   Europese organisatie voor ruimteonderzoek, grondsoort, 

landbouwwerktuig
8.  Medeklinkers van ruit, paardentuig terzijde van een oog
9.  Amerikaanse natuurruiters, Lager Onderwijs (afk.)
10.  Compagnon (afk.), een Haflinger heeft een … karakter
11.  Kleur, maand
12.  Plaats waar men paarden kan kopen, lofdicht
13.  Inrichting (afk.), ruiter … Pessoa

Verticaal:
1. Geschikte streek in GB vr. trektochten, ruiter … Lamaze, 

voorwaardelijke invrijheidstelling (afk.)
2. Vlaktemaat, kunstproduct, volk dat het Fjordenpaard fokt
3. Paard voor voertuig, nageslacht;
4. Dinky: het … blindengeleidepaardje, streek in Oostenrijk 

waar de Haflinger vandaan komt
5. Symbool voor radon, Griekse drank, Duits automerk
6. Sociale werkvoorziening (afk.), ooit, de onbekende (afk.)
7. Brijachtig voedermengsel voor paarden, verdieping
8. Een reeks getallen opnoemen, plat grendeltje
9. Lange klank, muziekinstrument, 12 dozijn
10. Voegwoord, insecteneter, kunsttaal
11. Dettol is een … om de stal te ontsmetten, hooikoorts: een 

reactie op …


