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Op retreat gaan is helemaal trendy, 
maar mensen trekken zich al 
eeuwenlang voor bezinning en 
transformatie terug in een retraite. 
Een serieuze zaak dus! Toch zit in 
retreat ook het vrolijke woordje 
treat, wat traktatie betekent én 
verrassing. Al die elementen vind 
je terug in de retreats en 
inzichtsessies van Angelic Insights 
die je kunt zien als een waardevol 
kado aan jezelf (of iemand die je 
dierbaar is) met een diepgaand 
effect. Op een prachtige plek in de 
Veluwse bossen ga je op 
persoonlijke ontdekkingsreis. Je 
wordt daarbij vakkundig begeleid 
door Angelic met haar paarden 
waarbij aandacht voor jezelf, 
reflectie, aarden in het hier en nu, 
maar zeker ook de verrassende 
reacties van de paarden centraal 
staan. Daarnaast worden oeroude 

rituelen en ceremonies ingezet, 
boomschijven met kernwaarden 
en krachtige edelstenen. 

Innerlijke kracht
Je kunt kiezen uit retreats van 1, 
2 of 3 dagen, een traject van 3 of 
6 maanden en een sessie van een 
halve dag; een-op-een, samen met 
een paar vrienden/vriendinnen of 
in een klein groepje speciaal voor 
vrouwen of mannen. Er zijn 
verschillen, maar ze hebben 
allemaal gemeen dat de paarden je 
op hun heel eigen manier 
confronteren met wie je bent. 
Je ziet dingen opeens helder, komt 
dichter bij jezelf, hervindt je 
innerlijke kracht, balans en 
levensvreugde en hoewel het een 
intens en vaak emotioneel proces 
is, ontspan je volkomen terwijl je 
nieuwe energie opdoet. Het effect 
voel je meteen, of in de tijd erna 
wanneer je alles op je hebt kunnen 
laten inwerken en vooral invóelen. 
Want pas als je het kunt voelen, 
kun je transformeren.

Magisch en concreet
Tussen jou, Angelic en de paarden 
ontstaat tijdens een sessie een 
unieke samenwerking. Anders dan 
psychologen of coaches, die vaak 
volgens een vast stramien werken 
of eigen ideeën op jou projecteren, 
laat Angelic zich intuïtief leiden 
door haar paarden en wordt er niet 

uitgegaan van opdrachten, maar 
het laten komen wat komt. Angelic 
vult niet in, ze laat het aan jou over 
te voelen waar het paard op kan 
doelen. Dat kan in een aha-moment 
zijn, maar ook pas later wezenlijk 
tot je doordringen. Er wordt niets 
geforceerd, alles gebeurt op een 
harmonieuze, integere, respectvolle 
manier waardoor je je van begin tot 
eind veilig, geborgen en op je 
gemak voelt. Wat je ervaart is 
magisch en ook heel concreet, puur 
natuur en ronduit indrukwekkend.

Verrassende inzichten
Iedereen heeft wel een bepaalde 
bagage, uit het verleden of het 
heden. Je bent je er vaak niet eens 
van bewust, terwijl het toch fysiek 
en mentaal een grote impact op 
je kan hebben. Je kunt je nog zo 
opgewekt, zelfverzekerd of stoer 
voordoen, paarden lezen jouw 
lichaamstaal, emoties en energie 
en spiegelen wie je echt bent. Ze 

oordelen niet, maar helpen je in hun 
eentje of met elkaar te zien hoe het 
werkelijk zit en te luisteren naar je 
gevoel, wat tot verrassende 
inzichten kan leiden. Het 
interpreteren moet je zelf doen, 
maar waar nodig legt Angelic de 
reacties van haar paardenteam uit. 
Tenslotte communiceren paarden 
anders dan mensen. Gapen 
betekent bijvoorbeeld niet dat het 

paard zich verveelt, maar je 
adviseert te ontspannen; liggen 
staat voor ultiem vertrouwen, ook 
voor jou een aanrader. 

Paard als therapeut
Angelic ontdekte jaren geleden de 
onschatbare, toegevoegde waarde 
van paarden in haar werk als 
energetisch therapeut van paarden 
met blokkades. Daarbij kwam ze 
steeds weer bij de eigenaar uit 
die door het paard werd 
gespiegeld, maar ook bij haar eigen 
(jeugd)-trauma’s. Ze specialiseerde 
zich in de CREF-methode, leerde 
de signalen van haar paarden lezen 
en ging helende sessies met ze 
verzorgen. In het verleden zette 
zij zich met haar paarden Cariño, 
Florito en Fleur in voor getraumati-
seerde mensen en paarden; sinds 
drie jaar is het hun missie vrouwen 
en mannen door zelfinzicht weer in 
verbinding te brengen met zichzelf.

Welzijn voor iedereen
De bijzondere sessies vinden plaats 
in de buitenbak grenzend aan het 
domein van de paarden. Die leven 
24/7 buiten in een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving en vrijheid. Het 
is mooi om te zien hoe zorgzaam 
en respectvol Angelic met haar 
paardenvrienden omgaat. Hun 
welzijn is voor haar dan ook heel 
belangrijk. Ze hanteert een 
strenge limiet aan het aantal 
sessies per week, zodat de 
paarden alle tijd hebben om te 
ontspannen. Bovendien geeft ze 
ze na elke sessie op hun beurt ook 
een healing, maar vaak hebben 
ze dat zelf al gedaan door lekker 
te rollen, stampen of breeduit te 
gaan liggen. Ook jij wordt na afloop 
energetisch gereinigd, onder 
andere met een holistische 
auraspray van Drops of Heaven, 
en krijgt een edelsteen mee om je 
te herinneren aan jouw passie en 
creativiteit, je ware zelf.

Speciale FIRA-korting op 
Summer Retreat
Op angelicinsights.nl vind je veel 
informatie en ervaringsverhalen. Je 
kunt er de diverse retreats boeken, 
maar ook een meet-and-greet of 
proeverij om eerst kennis te maken. 
Boek je in juli en augustus een 
proeverij, een 1 of 2-daagse retreat 
of een traject, dan krijg je 15% 
korting! Vermeld bij je boeking 
kortingscode 
FIRA-SUMMERTREAT.

Heb jij weleens het 

gevoel dat je vastzit in 

oude patronen en je 

echte zelf een beetje 

kwijt bent geraakt in 

de rush van het 

dagelijks leven? Dan 

is een retreat vast iets 

voor jou!
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Het programma is flink op de schop gegaan, waarom?
‘Dit jaar hebben we de sport en fokkerij nog beter gecombineerd en dat 
is een belangrijke vernieuwing. We hebben gekeken naar wat de 
paardenliefhebber wil zien. Dit jaar is het programma meer ingedeeld op 
discipline. Kom je voor de Pavo Cup dan kan je op dezelfde dag de finales 
van de Nationale Merrie- en Veulenkeuring in de dressuurrichting zien. 
Als dressuurliefhebber hoef je dus niet meer een aantal dagen naar Ermelo 
te komen om niks te missen, maar kan je op dezelfde dag de paarden aan 
de hand als onder het zadel volgen. Dit geldt overigens ook voor de andere 
disciplines. Het evenement voor de liefhebbers die er niet bij kunnen zijn, 
is live te volgen via KWPN.tv. ’

Wat kunnen we tijdens de KWPN Kampioenschappen verwachten?
‘Dit is het podium voor de beste merries en veulens in de fokrichtingen 
dressuur, springen, Gelders Paard en tuigpaard. We verwachten daarom 
veel kwaliteit terug te zien in de baan. Daarnaast wordt de Pavo Cup voor 
dressuurpaarden en de Blom Cup voor springpaarden verreden. De 
Nationale Tuigpaardendag vormt een kers op de taart en zal de 
Kampioenschappen op de zaterdag spetterend afsluiten. Naar dit 
tuigpaardenfeestje wordt zeker uitgekeken en dit is ook zeker leuk voor 
de mensen die (nog) niet zoveel met paarden hebben.’

Na een topamazone als gastruiter voor de Pavo Cup vorig jaar hebben 
jullie dit jaar iemand gevonden die het wellicht gaat overtreffen?
‘In Phillipp Hess hebben we in inderdaad een goede kandidaat 
gevonden. Hess is een jongepaardenspecialist pur sang en leidt de paarden 
op tot Grand Prix-niveau. Vorig jaar heeft hij de paarden overgereden op 
het Bundeschampionate en ontving daar de prijs voor de fijne omgang en 
goede manier van rijden van jonge paarden. Hij komt samen met 
Sebastian Heinze, bondscoach van de U25 in Duitsland, die hem gaat 
bijstaan vanaf de grond. Samen gaan ze het publiek inzicht geven in hoe 

Sport en fokkerij verenigd

Esmee van Gijtenbeek

De KWPN Kampioenschappen 

staan  weer voor de deur. 

Dit vijfdaagse evenement van 

13 t/m 17 augustus op het 

Nationaal Hippisch Centrum in 

Ermelo staat garant voor het beste 

op gebied van de KWPN-fokkerij 

en sport. FIRA spreekt met Judith 

Martens namens het KWPN over 

de vernieuwde editie.

Phillipp de jonge finalisten rijdt en dit ervaart. Dus naast dat het super leuk 
is om te volgen is het ook nog eens heel erg leerzaam.’ 

Na de succesvolle veiling van springveulens vorig jaar komt nu een 
tweede editie?
‘Vorig jaar was inderdaad een geslaagde aftrap van de Young Jumping Foal 
Sale met een gemiddelde prijs van 6.500 euro. Het is een exclusieve veiling 
voor een klein groepje springveulens afstammend van jonge 
springhengsten. Dit om het fokken met een jonge hengst te stimuleren. 
De merries van de veulens moeten daarentegen wel minimaal 1.30m 
hebben gesprongen of het prestatiepredicaat op zak hebben.’

Toegang voor het evenement is gratis, per auto wordt € 10,- parkeergeld 
gerekend. Kijk voor meer informatie over het programma op 
www.kwpn.nl/kwpn-kampioenschappen. 

I N T E R V I E W

M A A K  K E N N I S  M E T …

Huidige paarden: Hot Chocolate, Kenzo, Lio, 
Mojo, Niels en Nickelodeon
Once in a lifetime paard: Enton, mijn Grand Prix 
paard die vorig jaar naar Japan is verkocht.
Mij kan je wakker maken voor: pannenkoeken!
Hoogste score ooit: 80% tijdens een WK 
selectiemoment met Hot Chocolate
Motto: Maak van je dromen doelen!
Beste levensles: Blijf altijd dicht bij jezelf en 
vertrouw je eigen gevoel in een wereld waar 
iedereen een mening heeft.
Beste eigenschap: Ik ben een echte doorzetter.
Slechtste eigenschap: Mijn perfectionisme, wat 
soms het plezier in de weg staat.
Mooiste moment: NK U25 70% met Enton waar 
we de kleine finale wonnen, nog maar onze derde 
wedstrijd op dit niveau en tevens onze laatste 
wedstrijd ooit. Een week later was hij naar Japan 
verkocht. 

Beste prestatie: WK Jonge Paarden in 2018 met 
Hot Chocolate. Waar ik in een klap mijn hobby naar 
een professie tilde. Focus, enthousiasme, 
toewijding, zenuwen en doorzettingsvermogen 
kwam hier allemaal tezamen. 
Ik krijg een kick van: Mijn passie voor paarden en 
sport delen met de mensen om me heen.
Mijn steun en toeverlaat: Mijn allerbeste mama!
Mijn droompaard: Een paard met een enorme 
persoonlijkheid en natuurlijk met genoeg wit op zijn 
hoofd. 
Frietjes of sla: Sla met frietjes haha! Eet gezond 
maar vergeet af en toe ook niet te genieten! 
Bankhangen of hardlopen: bankhangen! 
Na een krachtige prestatie moet er ook tijd zijn 
voor voldoende rust
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