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Praktijk 

Ruiterfitness
Ze balanceren op ballen, laten zich dollen door een 
coach die gespecialiseerd is in vechtsporten, trainen 
hun buikspieren en zoeken hun focus op de balk. 
Twaalf vrouwen werken zich op deze woensdag
middag in het zweet in de Turnhal van Heerenveen. 
Ze hebben hun derde training in ruiterfitness. 
tekst en foto’s: Ida Hylkema 

De ruiter staat centraal, het paard is 

thuis gelaten. Ruiterfitness is een 

concept van ECO-coach Tjalling van den 

Berg. Hij werkt met een totaalaanpak: 

zowel fysiek als mentaal worden de 

ruiters sterker gemaakt. Van den Berg 

maakt in zijn aanpak gebruik van 

specialisten uit verschillende disci-

plines: vechtsporten, handbal, turnen, 

dans, en ook mentale coaches. Iedere 

trainer/coach richt zich op specifieke 

vaardigheden, bijvoorbeeld weerbaar-

heid, balans, uithoudingsvermogen, 

souplesse en focus.

Ontregelen
Een traditionele training is vooral 

gericht op standaardpatronen, maar de 

insteek van deze training is juist om 

daarvan af te wijken. ‘Ontregelen. Een 

sporter moet uit de comfortzone komen 

om beter te worden,’ licht Van den Berg 

toe. Het vernieuwende aan de methode 

is ook dat er mentale coaches aan de 

‘Een sporter  
moet uit zijn 

 comfortzone om 
beter te worden’

ook meer weerbaarheid ontwikkelen maakt deel uit van de totaaltraining.

Balans zit vooral in de buik, legt tjalling van de Berg uit.     Concentratie tijdens de focustraining op de evenwichtsbalk.

Dankzij ruiterfitness kan een ruiter beter inspelen op bewegingen van een paard.

een goede houding en conditie verminderen de kans op een blessure.



18     Phryso april 2013

training meedoen. ‘Sport is voor meer 

dan 70 procent mentaal. Daar moet je 

dus ook op trainen.’ Een ander belang-

rijk punt is de mix van verschillende 

disciplines van sport en de variatie.

Van den Berg past deze trainings-

methode toe bij olympisch ruiter 

Adelinde Cornelissen. Dit bevalt van 

beide kanten zo goed dat is besloten het 

breder op te pakken en ook andere 

ruiters de mogelijkheid te geven deze 

ruiterfitness te volgen. Het Friesland 

College (CIOS) in Heerenveen heeft 

ruiterfitness opgenomen in het cursus-

aanbod (zie kader). Met ruiterfitness 

bouwt de ruiter aan een ideale houding 

en een goede fysieke en mentale 

conditie, waardoor hij of zij beter kan 

inspelen op de bewegingen van het 

paard. Bovendien verminderen een 

goede houding en conditie de kans op 

blessures aanzienlijk.

De meeste cursisten van de eerste groep 

zijn via het Adelinde Training Center op 

deze training terechtgekomen. Kim Jacobi 

bijvoorbeeld traint zelf bij Adelinde en 

raakte enthousiast over deze methode.  

Ze rijdt zelf Z2. Na twee lessen heeft ze al 

duidelijk baat bij de training, vertelt ze. 

‘Ik merk dat ik beter op mijn paard zit. Je 

kunt voor een betere conditie ook wel 

naar een sportschool gaan, maar deze 

training is veel gerichter.’ 

Niveau doet er niet toe, leeftijd evenmin. 

‘Het gaat erom dat iemand beter wil 

worden,’ zegt Van den Berg. Liesbeth, 

‘bijna 50’, rijdt geen wedstrijden meer, 

maar geeft les en training. ‘Ik doe dit 

‘Ze zijn gretiger 
dan menig 
 voetballer’

voor mijn paard,’ zegt ze. ‘Ik vind dat als 

ik veel van hem verwacht, hij ook wat 

van mij mag verwachten. Ik wil niet de 

beperkende factor zijn.’ Ze vindt de 

lessen veelzijdig en leuk. ‘Persoonlijk 

heb ik vooral veel aan de core stability 

en balans. Ik moet leren meer met het 

paard mee te bewegen, maar ook weer 

niet te veel.’

Schuine buikspieren
En dat betekent afzien en spieren 

trainen. De buikspieren bijvoorbeeld, 

omdat de balans vooral in de buik zit. 

‘Neem de schuine buikspieren goed 

mee,’ instrueert Tjalling Ferry, een van 

de zes coaches van deze middag. ‘Ik wil 

dat ze morgen merken dat ze vandaag 

hebben getraind.’ De fitness is echter 

veel meer dan alleen spieren aanspan-

nen. Na een algemene warming-up met 

vormen van acrogym splitst de groep in 

zes tweetallen. Iedere groep doorloopt 

een circuit van verschillende oefeningen, 

begeleid door een coach met een eigen 

discipline. Tjalling loopt rond en ‘coacht’ 

de coaches. Teamwork, balans, focus, 

het zijn woorden die vaak terugkeren. 

Berber, de dochter van Tjalling, is 

focus trainer. Ze geeft de twee ruiters die 

op de smalle balk staan zo nu en dan 

een duwtje en probeert ze al pratende 

uit hun concentratie te halen. Wie eraf 

valt, moet tien keer opdrukken. ‘Ze 

moeten hier leren om te focussen en hun 

balans te zoeken,’ legt ze uit. Bij de 

vechtsporten zoals Tai Chi en boksen 

gaat het vooral om concentratie, sou-

plesse, snelheid en weer die focus. In 

een andere hoek van de turnhal werken 

twee ruiters aan uithoudings vermogen 

en spierkracht door ‘kruiwagentje 

rijden’. 

Gedurende de training van anderhalf uur 

worden de hoofden roder en bezweter, 

maar de deelnemers hebben er duidelijk 

plezier in. ‘Er heerst een vrolijke sfeer, 

maar ze zijn er wel serieus mee bezig’, 

zegt Steven, een van de coaches. ‘Het 

viel me vanaf het begin op dat ze 

durven. Er zit geen angst in. En ze zijn 

gretiger dan menig voetballer’, lacht hij.

Met kruiwagentje rijden ontwikkel je spierkracht en uithoudingsvermogen.

15% korting voor kFPS-leden! 

Cios Heerenveen, onderdeel van het 

friesland College, heeft ruiterfitness in 

zijn cursusaanbod opgenomen. er is 

keuze uit een clinic (met en zonder 

paard) van een dagdeel, een verkorte 

cursus van vier dagdelen of een 

uitgebreidere training van circa vier 

maanden. De training wordt verzorgd 

door het ecoteam van tjalling van den 

Berg, waarbij ook gastdocenten uit 

andere disciplines uit de sport worden 

ingeschakeld. kfPs-leden krijgen 15% 

korting. Meer informatie is te vinden 

op www.frieslandcollege.nl => Cios 

Heerenveen => Cios contractonder-

wijs. aanmelden kan bij Geert teitsma, 

06-12504136 en g.teitsma@fcroc.nl 
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