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Fédération Equestre Internationale (FEI) en Equestic kondigen 

partnerschap aan voor research wedstrijdpaarden 

Steeds meer competities op hoog niveau vinden plaats in delen van de wereld 

met hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Deze studie zal een cruciale rol spelen in het begeleiden  

en adviseren van wedstrijdorganisaties over passende voorzieningen en ondersteuning 

 

Sint Anthonis, Nederland, 14 augustus 2019 - Competities op hoog niveau vinden steeds vaker plaats 

in delen van de wereld met meer uitdagende klimaten. De FEI doet daarom onderzoek naar het effect 

van warmte en vochtigheid op wedstrijdpaarden. De Equestic SaddleClip zal worden gebruikt om 

trainingsintensiteit, gangen, ritme en symmetrie van de paarden die aan dit onderzoek deelnemen te 

meten en te analyseren. De gegevens is deze maand verzameld tijdens het Ready Steady Tokyo 

equestrian test event, Augustus 2019, en in het restant van dit jaar geanalyseerd. 

De resultaten van dit onderzoek zullen een cruciale rol spelen bij het begeleiden van organisatiecomités 

van competities bij passende voorzieningen en ondersteuning. Er zullen ook adviezen gegeven worden 

aan atleten en nationale federaties over de begeleiding en voorbereiding van hun paarden en ruiters in de 

aanloop naar, en tijdens, dergelijke wedstrijden. Dit is vooral van belang voor de komende Olympische en 

Paralympische Spelen die volgend jaar in Tokio plaatsvinden. 

"De FEI is verheugd om samen te werken met Equestic en is dankbaar voor haar steun bij het leveren 

van de Equestic SaddleClip-sensoren", zegt Göran Åkerström, FEI Veterinary Director. 

Dr. David Marlin, wereldberoemd wetenschapper in de paardenport, die het onderzoek uitvoert legt uit 

waarom er voor Equestic gekozen is: “We hebben voor de Equestic SaddleClip gekozen omdat het een 

nauwkeurige, gemakkelijk te gebruiken oplossing is. Het stelt ons in staat om echte paarden in echte 

situaties te monitoren en zo waardevolle informatie te bieden voor het optimaal managen van gezondheid 

en prestaties." 

"Ik ben erg trots dat we deel uitmaken van deze studie", zegt Leon Rutten, CEO van Equestic, "We delen 

dezelfde waarden als de FEI waarin paardenwelzijn voorop staat. De Equestic SaddleClip is gemaakt om 

ruiters te helpen hun training te optimaliseren waarbij het welzijn van het paard centraal staat. We zijn erg 

trots dat de FEI onze innovatieve technologie omarmt om die visie waar te maken”. 

Over Equestic, www.equestic.com: 

Zoals in alle sporten, maakt draagbare technologie ook zijn intrede in de paardensportwereld. De 

Equestic SaddleClip is 's werelds toonaangevende, voor de consument beschikbare, sensor voor 

paardensport en heeft wereldwijd al meerdere prijzen gewonnen. De Equestic SaddleClip helpt ruiters bij 

het vinden van het optimale trainingsregime en heeft vroege waarschuwingsindicatoren voor mogelijk 

letsel of overbelasting. De Equestic Saddleclip werd gelanceerd in augustus 2017 en heeft duizenden 

gebruikers over de hele wereld, variërend van enthousiaste amateurs tot ruiters op het wereldtoneel. 

Equestic is een merk van Smart Horse Technologies BV, een Nederlandse hightech start-up. Ga naar 

www.equestic.com om alles te lezen over de Equestic SaddleClip. 

http://www.equestic.com/
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Over Fédération Equestre Internationale (FEI) www.fei.org 

De FEI is de wereldwijde organisatie voor paardensport erkend door het Internationaal Olympisch Comité 

(IOC) en werd opgericht in 1921. Paardensport maakt deel uit van de Olympische beweging sinds de 

Spelen van 1912 in Stockholm. 

De FEI is de enige controlerende autoriteit voor alle internationale evenementen in de Olympische 

paardensporten springen, dressuur en eventing, mennen, endurance, voltige en reining. 

De FEI werd een van de eerste internationale sportbestuursorganen die naast haar zeven valide 

disciplines de wereldwijde parasport bestuurt en reguleert toen para dressuur in 2006 bij haar gelederen 

kwam. De FEI regelt nu alle internationale competities voor Para Dressuur en Para Mennen. 


