
De Equestic SaddleClip is een clip die 
je aan je zadel bevestigt en waarmee 
je vervolgens gaat rijden. Tijdens het 
rijden worden data over je training en 
je paard vastgelegd. Deze informatie 

 creëert niet alleen meer bewustwording, maar ook 
de mogelijkheid om je trainingen verder te optima-
liseren. Dat klinkt als iets waar we meer van willen 
weten, toch? Ontwikkelaar Leon Rutten maakt een 
begin: ‘In de SaddleClip zit een bewegingssensor 
die de bewegingen van het paard registreert. Die 
gegevens worden vervolgens doorgestuurd via Blue-
tooth naar je telefoon waarop je, door middel van de 
Equestic-app, de gegevens op eenvoudige wijze kunt 
aflezen.’  
Oké, tot zo ver het technische gedeelte. We willen 
graag de werking van deze trainingssensor in de 
praktijk ervaren en vonden KNHS Talenten Anne 
Meulendijks en Kevin Jochems daartoe bereid.

GRAFIEKEN EN KLEUREN
Wanneer we bij Anne Meulendijks komen, is ze al 
aan het rijden. Ze zit in het zadel van de grote ruin 
Mr. Big en heeft de SaddleClip verbinding laten 
maken met haar telefoon. We kijken mee naar haar 

sprongen je hebt gemaakt en wanneer? Met dit 
alles krijg je een heel verhelderend beeld over jouw 
training.’

LUI DRAVEN
De app op de telefoon kan een aantal basisgegevens 
verwerken terwijl de ruiter aan het rijden is. Hierna 
worden de gegevens anoniem geüpload naar de ser-
ver van Equestic en kunnen meer conclusies worden 
getrokken. Leon: ‘Een deel van de berekeningen 
wordt op de server uitgevoerd, bijvoorbeeld het rit-
me van de beenzetting, het tempo. Dit wordt geme-
ten in passen per minuut. De draf bijvoorbeeld is een 
tweetakt. Dit ritme moet altijd zuiver zijn. Is dit niet 
zo, dan zegt dat iets over de beenzetting. Kijk maar 
eens naar een paard in draf. De diagonale benenparen 
zouden op dezelfde manier moeten bewegen. Is het 
nou zo dat het paard het ene diagonale paar op een 
andere manier beweegt dan het andere, dan wordt dit 
geregistreerd. Dit kan niet alleen een eye-opener zijn, 
het is ook zo dat je, wanneer je dit apparaat langere tijd 
gebruikt en je ziet een verandering ontstaan, je wellicht 
een geringe kreupelheid of eventuele overbelasting veel 
eerder opmerkt.’
Ook wordt op de server de symmetrie van het paard 
berekend. Zowel bij Anne als bij Kevin, die we on-
dertussen zien rijden op zijn thuisbasis Stal Thijssen, 
is deze heel goed te noemen. Leon: ‘Een asymmetrie 
van minder dan 20% is eigenlijk nauwelijks met het 
blote oog te zien. Bij deze topruiters zie je dat ze hun 
paarden heel goed voor elkaar hebben.’
Een derde parameter die op de server wordt bere-
kend, is de afdruk. Deze zegt iets over de kwaliteit 
van bewegen en van het springen. Leon: ‘Hoe hoger 
het paard is opgeleid, hoe beter de afdruk. Na ver-

training en ontdekken al gauw wat er zoal te zien 
is. Leon: ‘Om te beginnen registreert het apparaat 
in welke gang het paard zich bevindt. Stap, draf en 
galop worden geregistreerd. In één overzicht kun je 
precies zien hoeveel procent van je training uit welke 
gang bestond. Een andere grafiek vertelt je welke 
overgangen je hoe vaak hebt gemaakt. Draaf je veel, 
of ben je juist van het vele galopperen, maak je veel 
of weinig overgangen? Rijd je wel evenveel links- als 
rechtsom? Het geeft je snel een duidelijk overzicht 
van jouw training.’ 
Ga je naar een ander scherm, dan zie je een over-
zicht met streepjes in verschillende kleuren verdeeld 
over twee kanten. Leon legt uit. ‘In dit scherm kun je 
zien hoe de training is opgebouwd. Anne is bijvoor-
beeld begonnen in stap op de linkerhand, vervol-
gens is zij van hand veranderd en aangedraafd. Na 
nog een paar keer van hand veranderen en nog 
een stapsessie is zij begonnen met de galop. In dit 
ene overzicht kun je dat allemaal in één oogopslag 
zien. Je kunt ook bepaalde gangen uitfilteren. Wil 
je bijvoorbeeld weten of je wel genoeg hebt gestapt, 
dan kun je de draf en de galop uitzetten en zie je in 
één opslag wanneer je hebt gestapt, hoe lang en op 
welke hand. Of wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 
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Innovatie

Zo langzamerhand doen ook in de paarden-
sport technische innovaties, die voordelen voor 
paard en ruiter opleveren, hun intrede. Ons 
land behoort op dit gebied tot de trendsetters. 
Een voorbeeld is de recentelijk geïntroduceer-
de Equestic SaddleClip met bijbehorende app. 
Twee leden van het KNHS Talententeam 
 testten deze trainingssensor voor ons. 
TEKST YVONNE BUIS-FRANKEN BEELD ARND BRONKHORST

 Anne Meulendijks test de  
trainingssensor met Mr. Big.

KNHS  
Talenten
testen  
nieuwe 
trainings- 
sensor

Anne:  
 ‘Bijzonder  
interessant 
vond ik  
de symmetrie 
van de  
paarden’



INZICHT
Kevin deed de metingen met een paard dat hij nog 
maar korte tijd in training heeft. Wat vond hij van 
de test en wat verwacht hij nog meer? Kevin: ‘Ik 
ben altijd in voor vernieuwing. Stilstand is achter-
uitgang naar mijn mening. Ik ben vooral benieuwd 
of ik dingen ga tegenkomen in mijn training, waar 
ik zelf niet bewust van ben. Ik heb het apparaat nu 
een paar keer gebruikt en tot heden niks bijzonders 
ontdekt. Ik denk dat ik dus op de goede weg ben. 
Het gebruik is heel makkelijk, wel moet ik me nog 
verder verdiepen in het lezen van de gegevens. Ik 
denk dat ik er dan nog meer uit kan halen. Voor mij 
is vooral de verbetering in afdruk en specifiek bij 
Alcazar het krijgen van meer rust interessant om af 
te kunnen lezen.’
En Anne? Zij probeerde de SaddleClip uit op ver-
schillende paarden: ‘In de loop van de tijd ging ik 
steeds meer dingen ontdekken. Bijzonder interessant 
vond ik de symmetrie van de paarden. Vooral het 
verschil tussen de trainingen. Als ik heel proefgericht 
trainde waren de paarden heel symmetrisch, als ik 
het juist heel ontspannen reed, duidelijk wat minder. 
Ook de verschillen in ritme waren interessant. Ik 
dacht dat het bij jonge paarden veel verschil zou 
maken, maar de jonge paarden die wij hier hebben, 
hebben zoveel balans, dat ze gelijk al heel mooi in 
het ritme lopen. De afdruk gaf mij ook veel inzicht. 
Ik weet wel dat dat ene paard wat vlak stapt en de 
ander meer bergop moet galopperen, maar nu keek 
ik naar het apparaat en dacht ‘wat zeggen de cijfers?’ 
Ik denk dat ik hem op termijn niet dagelijks ga ge-

bruiken maar wel om de zoveel tijd om mijzelf en de 
paarden te blijven controleren.’ 

VOOR WIE?
In principe is deze trainingssensor geschikt voor alle 
soorten ruiters, laat Rutten ons weten. Anne ziet er 
ook wel wat in voor haar leerlingen: ‘Ruiters maken 
veel te veel kilometers voordat ze effectief aan de 
slag gaan. Dat maakt paarden ook meer blessu-
regevoelig. Met dit apparaat kun je dat gewoon 
meten. Als instructeur lijkt het mij handig om mee te 
kunnen kijken naar wat de ruiters nou precies thuis 
doen. En ook in een revalidatietraject zou het veel 
inzicht kunnen geven in de hoeveelheid training en 
het herstel van het paard.’ Leon vult aan: ‘We hebben 
al veel interesse vanuit fysiotherapeuten en revali-
datiedeskundigen. Het is voor hen ideaal als zij van 
afstand kunnen meekijken naar de training van het 
paard en dat kan met de app. Ook de wetenschap 
is geïnteresseerd. Wat het apparaat nu kan is nog 
maar het topje van de ijsberg. We willen snel enkele 
updates gaan doorvoeren. Registratie van zijgangen 
bijvoorbeeld en changementen. Hopelijk zullen heel 
veel ruiters zich zo bewuster worden van hun trai-
ning en op deze wijze effectiever kunnen trainen en 
daarmee blessures en overtraining tegengaan.’ 

‘METEN IS WETEN’
Softwareontwikkelaar Leon Rutten heeft zijn hele leven gespendeerd tussen de paarden. Toen zijn 
vrouw begon met de triatlonsport, en er vervolgens allerlei meetapparatuur in huis kwam, vroeg 
Rutten zich af of er ook geen mogelijkheden waren voor dergelijke hulpmiddelen in de paardensport. 
‘Het originele idee was om een app te bouwen waarbij de telefoon de metingen deed, maar dat 
bleek al snel niet toereikend. In het ontwikkel- en testtraject hebben we al data verzameld van zo’n 
75 ruiters. Dat gaf al mooie resultaten. Inmiddels is de Equestic SaddleClip op de markt en krijgen we 
nog meer feedback en data. Ik denk dat het een bijzonder bruikbare tool is in de dagelijkse training 
van zowel professionals als de ambitieuze amateurruiter. Meten is immers weten.’

loop van tijd moet je hier dus progressie in zien. We 
hebben gemerkt dat vooral amateurruiters een lager 
tempo nog wel eens verwarren met verzameling. Een 
verzameld paard heeft meer afdruk, maar als een 
paard alleen maar langzamer gaat zonder afdruk, 
dan is het gewoon simpelweg lui. Dit valt dus objec-
tief te meten.’

CONSTANT RITME
Er is een grafiek waarin duidelijk de verdeling van 
het ritme in is te zien. Leon Rutten: ‘Je zult zien dat 
meer ervaren ruiters in een constanter ritme rijden 
dan minder ervaren ruiters.’ Leon haalt de gegevens 
van Anne erbij om dit uit te leggen. ‘Kijk, Anne heeft 
heel grote verschillen in ritme in de stap, dat kwam 
omdat haar paard bang was voor de fotograaf. Maar 
in draf en galop zie je heel smalle hoge pieken. Dat 
betekent dat zij heel goed in staat is haar paard in 
een constant ritme te houden. Uitgestrekte gangen 
hebben hierop geen effect. Een goed gereden paard 
houdt ook dan hetzelfde ritme.’ In een rit van Kevin 
is er juist sprake van heel brede pieken. Hij weet zelf 
direct waarom: ‘Ik heb de app gebruikt terwijl ik met 
Alcazar op wedstrijd was. Zodra hij mag springen 
wordt hij heel heet en dribbelt veel. Daar ligt ook 
 direct een doel. Ik hoop dat ik over een maand of 
twee kan zeggen dat die piek veel smaller is gewor-
den, want ik wil rust krijgen en de dribbeltjes eruit.’ 
Wat Kevin ook direct opviel was hoeveel je eigenlijk 
linksom rijdt op concours. ‘In de losrijring wordt 
altijd linksom gesprongen, maar om het nu eens in 
één opslag te zien was best confronterend. Daarbij is 
het dan ook interessant om te weten hoe dan de af-
druk is wanneer de eerste hindernis van het parcours 
rechtsom is.’ 

KEVIN  
JOCHEMS
Kevin Jochems (22) is een 
succesvolle jonge spring-
ruiter die al actief is op 
vijfsterrenniveau. Hij maakt 
deel uit van het huidige 
KNHS Talententeam, en doet 
dit al voor het vierde jaar op 
rij. Eerder reed Kevin bij Stal 
Raijmakers. Momenteel is hij 
werkzaam bij Stal Thijssen, 
waar hij de beschikking 
heeft over diverse goede 
springpaarden. 

ANNE  
MEULENDIJKS
De jonge dressuuramazone 
Anne Meulendijks (24) runt 
samen met haar zus Lotte een 
dressuurstal in Heeze. Met haar 
toppaard MDH Avanti rijgt ze 
de successen aaneen. Na een 
gouden periode bij de Young 
Riders maakt het duo nu furore 
in de U25. Anne maakt deel uit 
van het KNHS Talententeam 
(voorheen Rabo Talententeam), 
zoals ze ook al deed in 2015 
en 2016.   

NAJAAR 2017 PAARD&SPORT 15 WWW.KNHS.NL14  NAJAAR 2017 PAARD&SPORT

KNHS  SPORT 

 Kevin Jochems met de clip op het 
zadel tijdens een springtraining.  

 Op de mobiel zijn de resultaten van de training af te lezen. 

Kevin valt  
direct op  
hoeveel je  
linksom rijdt 
op concours. 

‘Best  
confronterend’


