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Wat doet One Switch? 
 
Graag willen wij onszelf (One Switch) aan u voorstellen, wellicht 
heeft u al eens van ons gehoord. Wij hebben ons de afgelopen 
jaren beziggehouden met het creëren van een specifiek aanbod 
voor ruiters en amazones van alle niveaus en disciplines. We zijn 
hiermee gestart bij Dressuurstal Van Baalen en zijn van daaruit 
steeds verder uitgebreid. Inmiddels zijn we ook officieel partner 
van de KNHS en hebben we naast de ruiterspecifieke training en 
coaching ook een opleidingsaanbod ontwikkeld, wat is erkend 
door het CRKBO. Wij hebben dit opleidingsaanbod gecreëerd 
omdat wij de interesse in ruitervitaliteit zagen groeien en hier ook 
trainers/coaches beschikbaar voor willen maken die veilig en 
verantwoord kunnen handelen en adviseren.  

 

Essentie en missie van de Ruitervitaal Coach  
 
Een Ruitervitaal Coach is gespecialiseerd in het specifiek en onderbouwd begeleiden van ruiters en 
amazones om gezonder, sterker en lichaamsbewuster te worden. Dit doet hij of zij door de ruiter te coachen 
en trainen op een juiste houding, controle over het eigen lichaam, een gebalanceerd eetpatroon, sterke 
grondmotorische vaardigheden en een goede arbeid-rustverhouding. Dit komt ten goede aan de 
samenwerking met het paard en het voorkomen van blessures bij zowel het paard als de ruiter.  
 De KNHS heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de interesse van ruiters in het werken aan hun 
gezondheid en het blijkt dat het merendeel van de ruiters bereid is om hiermee aan de slag te gaan als dit 
bijdraagt aan de gezondheid van hun paard. Of het nu om uw eigen paarden of de paarden van uw klanten 
gaat, het verbeteren van het lichaamsbewustzijn en de fitheid van de ruiter heeft een positief effect op de 
gezondheid van het paard, en dat op zich is natuurlijk een hele mooie reden om hier actie in te ondernemen. 
De KNHS wil ruitervitaliteit in de toekomst ook steeds meer stimuleren door meerdere projecten te 
introduceren, dus de draagkracht voor een interne ruitervitaal coach zal hoe langer hoe groter worden.  

 Het blessurevrij blijven van ruiters is zeer relevant 
voor een hippisch ondernemer. Verzuim naar aanleiding 
van een ruitersport gerelateerde blessure is namelijk een 
reëel bedrijfsrisico voor hippisch ondernemers. Uit cijfers 
van het Letsel Informatie Systeem komt naar voren dat de 
ruiters die gezien worden op de eerste hulp 
verantwoordelijk zijn voor 8,5% van alle verzuimkosten na 
een sportblessure. Des te groter dus het belang om 
Ruitervitaal Coaches beschikbaar te hebben om deze 
cijfers terug te brengen door het voorkomen en sneller 
herstellen van blessures.  

Fitte ruiters zonder blessures zijn voor het welzijn 
en de gezondheid van het paard van belang. Uit 

gesprekken met belangenorganisatie PPHO (Professioneel Platform Hippisch Ondernemen en de FNRS 
(Federatie Nederlandse RijScholen) hebben hippisch ondernemers er baat bij dat zowel ruiter als paard 
gezond en blessurevrij zijn. Hierdoor is er minder daling van inkomsten omdat ruiters minder vaak 
geblesseerd zijn en dus vaker kunnen rijden. Bijkomend voordeel is dat er minder medische kosten ontstaan 
omdat paarden minder snel geblesseerd raken.  



 

Wat kan je als Ruitervitaal Coach  
 
We zetten de voordelen en vaardigheden van een Ruitervitaal Coach even op een rijtje:  
 

 Ruiterspecifieke trainingen aanbieden, gericht op 
lichaamsbewustzijn, houdingregulatie, symmetrie, 
coördinatie, balans en uithoudingsvermogen  

 Analyseren en in kaart brengen van de fysieke 
verbeterpunten van de ruiter 

 Opstellen van een stapsgewijs plan om deze 
verbeterpunten te egaliseren 

 Adviezen geven om een gezond(er) en gebalanceerd 
eetpatroon na te streven  

 Coachen op mentaal welzijn, op gebied van zaken als 
focus, planning, zelfvertrouwen, succeservaringen en 
denkstijlen  

 Samenwerken met behandelaren om een ruiter zo snel mogelijk te helpen herstellen en toekomstige 
klachten preventief aan te pakken  

 Trainen en begeleiden van zowel individuele ruiters als groepjes (van gemixte samenstelling) 
 Creëren van bewustzijn van de noodzaak van lichaamsbewuste ruiters voor het welzijn van zowel de 

ruiter als het paard 
 Kansen voor nieuwe verdienmodellen binnen stallen, maneges en rijverenigingen  
 Mogelijkheid tot het focussen op een veelzijdig spectrum aan doelgroepen, waaronder de jeugd 

(jong geleerd is oud gedaan), ouderen, professionele of recreatieve ruiters, pararuiters, etc.  

 

Inhoud van de Ruitervitaal Coach opleiding  
 
De opleiding begint bij de basiskennis van trainingsleer, voeding en het menselijk lichaam. Van daaruit 
werken we steeds verder toe naar een afgestemde trainingsmethode op de ruiter uit verschillende 
disciplines en van verschillende niveaus. Studenten leren analyseren, testen, vertalen en differentiëren om 
zo een op maat gemaakt plan samen te stellen dat rekening houdt met voorkeuren en eventuele 
klachten/blessures van de ruiter.  
 

Module I  
Deze module gaat in op de basis rondom training 

geven (trainingsleer, inspanningsfysiologie, 
trainingsopbouw) en het menselijk lichaam (bouw en 
werking). Daarnaast gaan we ook in op het geven van 
trainingen aan groepjes ruiters en maken we een begin met 
differentiëren tussen disciplines. Verder bespreken we het 
afnemen van een intake en gaan we in op voeding 
(voedingsstoffen, adviezen, etc.). Studenten gaan aan de 
slag met het trainen van groepjes ruiters en het onder de 
knie krijgen van de oefeningen. Het praktijkexamen omvat 
een training geven aan een groepje ruiters bij een vooraf 
gegeven casus.  
 
 
 



 

 
Module II 

Hier gaan we inzoomen op het individu. We bespreken 
blessures, houdingsanalyse, bewegingsanalyse en het afnemen van 
een Ruitervitaal Test en het vertalen hiervan naar een opstartschema. 
Op gebied van voeding ga je een begin maken met het begeleiden van 
een ruiter met een eetdagboek etc. Daarnaast verdiepen we nog een 
stukje op gebied van inspanningsfysiologie, trainingsleer en 
anatomie. Het praktijkexamen omvat een training geven aan een 
individuele ruiter bij een vooraf gegeven uitgebreide casus (op basis 
van verbeterpunten en een individuele situatie).  
 
Module III  

Dit is de kers op de taart. Studenten gaan gedurende 6 weken een ruiter wekelijks begeleiden in een 
traject met een daaraan gekoppelde doelstelling gericht op het individu. Ook bespreken we nog medische 
aandoeningen en specifieke doelgroepen. Daarnaast nemen we ook een stuk mentale coachingstechnieken 
en marketing mee zodat je hierna klaar bent om je eigen bedrijf op te zetten als Ruitervitaal Coach. Het 
praktijkexamen voor deze module is dan ook een portfolio waarin je het traject omschrijft, onderbouwt en 
evalueert.  
 

Verdiepingsmodule I 
 In deze module gaan we de kennis uit voorgaande modules verder uitdiepen. Je leert een ruiter nu 
ook te analyseren te paard. Met de basispositie van het bewegingsapparaat van de ruiter als uitgangspunt, 
leer je te analyseren welke spieren actief (moeten) zijn en leer je ook afwijkingen daarin op te merken. 
Vervolgens ga je hier naast het paard met de ruiter mee aan de slag met doelgerichte oefeningen. Je leert 
een ruiter te screenen om te bepalen of je zelf met hem of haar aan de slag kunt, of je door moet verwijzen 
naar een specialistische arts of fysiotherapeut. Deze module vormt de brug tussen de medisch behandelaar 
(meestal fysiotherapeut) en de personal trainer, om zo tot een vloeiende communicatie en samenwerking te 
komen en de ruiter zo specialistisch mogelijk te helpen. Kortom een brede, maar ook gevorderde verdieping 
om ruiters nog meer op maat en op specialistische wijze te kunnen begeleiden om problematieken op te 
lossen en de houding en aansturing te perfectioneren.  
 

Vrijstelling  
Studenten met voorkennis uit andere fitnessgerelateerde of medische opleidingen krijgen een 
korting op de eerste module van 350 euro. Wel wordt ook hen gevraagd om examen te doen en de 
praktijk huiswerkopgaven in te leveren om een beeld te krijgen van hun uitvoering en trainer 
vaardigheden. Voor het diploma “Ruitervitaal Coach” dienen module I, II en III met een voldoende 
te worden afgesloten.  

Meer informatie  
 
Wil je meer weten over onze opleiding? Neem dan gerust contact op via het contactformulier op 
onze website, mail (info@oneswitch.nl) of whatsapp (+31630805327). Ook kunt u deelnemer aan 
de Ruitervitaal Introductiecursus om te ervaren of ons aanbod bij u past. Deze cursus vindt u op 
www.oneswitchacademy.com. Wanneer u daarna besluit te starten met de opleiding worden de 
kosten van de introductiecursus in mindering gebracht op de opleidingskosten.  
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