
De man achter Equestic is de 48-jari-
ge Leon Rutten. Hij groeide thuis 
op met paarden en was actief in de 
eventingsport. Paarden spelen nog 

altijd een rol in zijn leven, maar sinds zijn stu-
die Informatica is daar een tweede, beroepsma-
tige passie bijgekomen: software ontwikkelen 
die uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid. Bij de 
totstandkoming van de SaddleClip trainingssen-
sor kwam er veel samen. Ruttens eureka-mo-
ment beleefde hij –hoe kan het bijna anders– 
tijdens een rit te paard. Hij vertelt: “Mijn vrouw 
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Bij paardrijden gebeurt veel op gevoel. Het is een mooi aspect van onze sport, maar betekent tegelijk dat 
we niet altijd zeker weten of we met onze training op de goede weg zitten. Zo weten weinig ruiters of ze 
bijvoorbeeld meer links- dan wel rechtsom rijden of in hoeverre hun paard nu eigenlijk (a)symmetrisch 
loopt. Onder de noemer ‘meten is weten’ bieden nieuwe technieken de helpende hand. Een bijzondere 
Nederlandse vinding op dit gebied is de Equestic SaddleClip. 
TEKST: PETER VAN PINXTEREN

 trainingssensor

EEN EYEOPENER VOOR DE RUITER

Trainen met de 

De Equestic Saddle-

clip is eenvoudig aan 

het zadel te bevesti-

gen en er kan zonder 

enige hinder voor 

ruiter of paard mee 

worden gereden.
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is fanatiek sporter. Zij begon te trainen voor de 
triatlon en wat dan opvalt, is dat er vervolgens 
allerlei elektronica je huis binnenkomt. Alles 
moet immers geregistreerd worden of je als at-
leet wel op de goede weg zit. Ongeveer tegelij-
kertijd kwam er een vriendin van ons langs en 
die vroeg of ik niet een app kon bouwen die 
haar de dressuurproeven kon voorlezen als ze 
alleen aan het rijden was. Toen zei ik: ‘Ja, maar 
dan moet je wel eerst kunnen registreren wat je 
paard tijdens het rijden allemaal aan het doen 
is. Anders is het niet te realiseren.’ Toen ik daar-
na zelf op mijn paard zat, begon ik over die 
twee dingen na te denken. Ik bedacht me dat er 
toch iets te maken moest zijn waarmee je kan 
meten wat je paard aan het doen is, wat relevant 
is voor je training. Daar ben ik vervolgens mee 
aan de slag gegaan.”

CONSUMENT
Leon Rutten sloot zich een maand min of meer 
op de zolderkamer op en kwam er al snel ach-
ter dat hij een apparaat moest ontwikkelen met 
inwendige sensor. Aangezien gebruiksgemak al-
tijd op de voorgrond staat, zette hij in op een 
clip die simpel aan het zadel te bevestigen is. 
Daarnaast moest er een app komen, waarmee 
de door de sensor geregistreerde data eenvou-
dig af te lezen is vanaf de mobiele telefoon. 
Rutten vond fi nanciële partners, sloeg aan het 
testen en zag de Equestic SaddleClip met bijbe-
horende app realiteit worden. Na de nodige 
proefmodellen rollen binnenkort de eerste za-
delclips van de band en kunnen consumenten 
er vanaf juli gebruik van maken. “En die ge-
bruiker kan er veel mee. Sowieso van alles wat 
je voorheen niet kon, als je tenminste niet ie-
mand met stopwatch en logboeken voortdu-
rend langs de kant had staan”, aldus Rutten. 
“De clip registreert wat je precies aan het doen 
bent met je paard op dat moment, en legt dat 
alles vast voor langere tijd. Ben je aan het stap-
pen, draven of galopperen, maak je een over-
gang, ga je linksom of rechtsom, wat is de re-
gelmaat van de beweging en in hoeverre is 
iedere pas hetzelfde?”
Die regelmaat van de beweging wordt bijvoor-
beeld inzichtelijk gemaakt door naast het ge-
middelde ritme van de pas (weergegeven in 
beats/minute) ook de variatie daarin weer te 
geven. Rutten: “Dit zie je in grafi eken, die je af-
leest op de app. De piek in zo’n grafi ek staat dan 
voor het ritme waarin je paard in die gang het 
meest heeft gelopen. Hoe smaller de piek, hoe 
constanter je ritme. Bij de testen zag je dat een 

paard op B-niveau een brede piek liet zien en 
een paard op ZZ-Licht-niveau juist een smalle 
piek. Dat is ook normaal, omdat je als ruiter op 
hoger niveau meer controle hebt over het ritme 
van je paard.” 

SYMMETRIE
Ook de afdruk en de ontwikkeling van deze af-
druk worden geregistreerd. Rutten: “De ont-
wikkeling meten we over de tijd in een rit. Bij 
het losrijden zie je nog niet zoveel afdruk en als 
je echt aan het werk gaat, wat meer gaat knal-
len, zie je de afdruk maximaliseren en vervol-
gens weer minder worden bij het uitrijden. Zo 
kun je zien of je de training logisch hebt opge-
bouwd.” 
Interessant is daarnaast het meten van de sym-
metrie van het ritme en de afdruk van de lin-
kerdiagonaal versus de rechterdiagonaal bij een 
paard. Via metingen over meerdere ritten kun je 
vaststellen hoe die symmetrie bij jouw paard 
eruit ziet. Rutten: “Geen enkel paard is 100% 
symmetrisch. Als ruiter werk je eraan om dat 
beter te krijgen, maar een paard kan ook asym-
metrischer worden. Dit kan bijvoorbeeld omdat 
je als ruiter niet recht zit, het paard overtraind 
raakt of omdat een blessure opkomt. Die toene-
mende asymmetrie kun je duidelijk eerder re-
gisteren via de SaddleClip dan je als mens kunt 
waarnemen. Daarbij kun je alles wat je regis-
treert, dus het dossier dat je opbouwt van je 
paard, via de app delen met iemand, zoals je 
trainer, dierenarts, fysiotherapeut of eigenaar.”  

POSITIEVE FEEDBACK
Ongeveer 75 testruiters maakten in het ontwik-
keltraject al kennis met de trainingssensor. In-

ternationaal springruiter Gerben Morsink draai-
de de meeste testkilometers en gebruikte de clip 
zelfs tijdens zijn deelname op het NK. 
Dankzij alle mogelijkheden blijkt de Equestic 
SaddleClip als een eyeopener te fungeren. Rut-
ten zegt hierover: “Je ziet ruiters vaak verzame-
ling en laag ritme met elkaar verwarren. Als je 
een paard goed verzamelt, gaat zijn ritme naar 
beneden door meer afdruk en een groter 
zweefmoment. Ruiters, veelal ook op lager ni-
veau, laten zo’n paard sloffen in een laag ritme. 
Ze zijn eigenlijk lui aan het rijden en het paard 
verliest juist afdruk. Op de app kun je dit terug-
zien en krijg je dat inzicht. De grootste eyeope-
ner van de testruiters was hoeveel er linksom of 
rechtsom wordt gereden. Het is natuurlijk niet 
zo dat je per se evenveel links- als rechtsom 
moet rijden. Er kan een reden zijn om wat meer 
aan één kant te werken, maar dan is dat een be-
wuste overweging. De meeste ruiters hebben 
het echter niet door en als je consequent te veel 
één kant oprijdt, krijg je scheve belasting van 
pezen en scheve bespiering.”
Hoewel Rutten bijzonder blij is met het functi-
oneren en de visuele uitstraling van de Saddle-
Clip, maakt juist de positieve feedback van tes-
ters over het gebruiksgemak hem trots. “Ik weet 
waar je met paarden in de praktijk tegenaan 
kunt lopen. We hebben daarom erg ingezet op 
gemak voor ruiter en paard. Het concept van de 
clip en de app is voortgekomen vanuit de basis-
gedachte dat je daar als ruiter op de poetsplaats 
met het paard in één hand staat en je die clip 
wilt bevestigen, waarbij deze, zonder enige hin-
der, moet blijven zitten tijdens het rijden. In al-
les moet het uitnodigen om dagelijks bij 
de training te gebruiken.”

Weergave van het ritme in draf bij twee verschillende paarden, zoals af te lezen is op de app. Het ene paard 

(smalle piek) loopt duidelijk in een lager en constanter ritme dan het andere (brede piek).
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