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CAP Interview

ANNEMIEKEN VAN REEPINGEN:

 “Paarden 
vragen echt 
leiderschap”

Onlangs was Annemieken van Reepingen tijdens de Global 
European Association for Horse Assisted Education Conference 
één van de keynote sprekers. Ze ging in op het verkrijgen van 
emotioneel heldendom in leiderschap, met behulp van paarden. 
Reden genoeg voor CAP Magazine om op bezoek te gaan bij 
deze huisarts en psychologe uit Erpe-Mere.  

TEKST & FOTOS: KARIN DE HAAN
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U geeft op uw website aan 
passie voor paarden en 
mensen te hebben. Hoe is de 

passie voor paarden ontstaan?
"Ik heb altijd passie voor paarden 
gehad. Echt zolang ik me kan 
herinneren. Niet van huis uit trou-
wens, mijn ouders waren geen 
paardenmensen. Dus vanaf een jaar 
of zes, zeven ben ik op de manege 
gaan rijden. En dat heb ik jaren 
gedaan. Uiteindelijk heeft het nog vrij 
lang geduurd voordat ik mijn eerste 
eigen paard kocht. Dat was een jaar 
of 20 geleden. Ik weet nog goed, dat 
ik toen zwanger was, en helemaal 
niet op zoek naar een paard. Maar 
iemand bood mij een veulen te koop 
aan. Ze vond vooral een goed tehuis 
echt belangrijk. En zo kwam Whisper 
hier, een bijzonder paardje, een 
roodschimmel, die uiteindelijk een 
stokmaat van 1.50m had. Zijn vader 
was een New Forest-hengst en zijn 
moeder een rijpaardmerrie. Hij was 
ons eerste paard van de kudde, die 
we inzetten voor therapie en coa-
ching, al kwam ‘die functie’ pas later 
op gang. 

En de passie voor mensen? Hoe heeft 
die zich ontwikkeld?
Menselijk gedrag heeft mij ook altijd 
geboeid. Het was een natuurlijke 
keuze om als studierichting klinische 
psychologie te kiezen. Ik behaalde 
mijn licentiaat (master) en ging aan 
het werk. Ik had verschillende 
baantjes in de sociale sector. Maar ik 
realiseerde me dat dat uiteindelijk 
niet was wat ik wilde. Ik besloot om 
naast het werk een studie Genees-
kunde te volgen en dat te combine-
ren. Na het afronden van deze studie, 
vestigde ik me als huisarts, en bleef 
het psychologische stuk er -in eerste 
instantie in de vorm van klassieke 
psychotherapie- bij doen.

Hoe kwam u op het idee om paarden 
in te zetten voor coaching en als 
therapie bij burn-out-problemen?
Mijn eerste paard Whisper was vanaf 
het begin één grote inspiratiebron 
voor mij. Ik had altijd op de manege 
gereden, op oudere geconditioneer-
de paarden. Het opvoeden van een 

veulen was nieuw voor mij. Ik maakte 
met hem een hele reis. En leerde veel, 
vanaf natural horsemanship tot aan 
klassieke leertheorieën. Ik wilde alles 
weten. Ik was altijd op zoek naar 
meer informatie. En zo liep ik op enig 
moment op een evenement tegen 
een standje aan waar meer informa-
tie te vinden was over het inzetten 
van paarden bij coaching en 
therapie. Op dat moment was de 
puzzel voor mij compleet. Alles kwam 
als het ware samen.  De combinatie 
van mijn achtergrond als klinisch 
psycholoog en passie voor paarden 
was gemaakt. Opnieuw volgde ik 
opleidingen over bijvoorbeeld 
leiderschapstraining en teambuil-
ding. En zo’n tien jaar geleden begon 
ik met het aanbieden van trainingen 
en therapie met behulp van paar-
den." 

Op uw website geeft u ook aan de 
paarden in te zetten bij mensen die 
lijden aan een burn out?
Ik werk graag met het type mensen, 
dat gevoelig is voor een burn out. Dat 
klinkt misschien raar, maar dit soort 
mensen zijn vaak zeer gemotiveerd, 
en echte high achievers. Die drive 
zorgt er ook voor dat ze vast kunnen 

lopen en in een burn out terecht 
komen. De inzet van paarden kan 
confrontererend zijn. Zeker als het 
gaat om het aangeven van grenzen 
én het ‘pleasen’ kunnen paarden  
inzicht geven aan patiënten die een 
burn out hebben. Als je bij een paard 
geen grenzen en geen persoonlijke 
ruimte aangeeft, dan krijg je dat 
genadeloos terug. Een veel voorko-
mende valkuil bij mensen met een 
burn out is dat ze altijd iedereen 
willen pleasen. Ze willen het goed 
doen voor iedereen. Dat ‘pleasen’ 
werkt niet bij een paard. Wat wel 
werkt is jezelf zijn. Zodra een patiënt 
dat inzicht ervaart, en het door kan 
vertalen naar de dagelijkse gang 
van zaken, kan dat enorm helpen. 

Welke rol hebben de paarden bij 
coaching van leiderschap? 
Paarden vragen echt leiderschap. Als 
dat er niet is, zie je dat direct terug in 
de feedback die je krijgt  van het 
paard en de kudde. Er zijn verschil-
lende soorten leiders. Leiderschap 
start bij het innerlijk leiderschap. 
Iedereen heeft een bepaalde mate 
van innerlijk leiderschap. Soms moet 
dat wakker gemaakt worden, en zit 
het bedolven onder een hoop 
laagjes. Dan kan het zijn dat iemand 
het contact met zichzelf een beetje 
kwijt is. Die laagjes zijn trouwens 
verschillend. Het kan angst zijn, maar 
dat hoeft niet. Het is als een soort 
masker dat mensen beginnen te 
dragen. Bij een paard werkt zo'n 
masker niet. Opnieuw kan dat 
confronterend zijn, maar uiteindelijk 
geeft het vaak het inzicht dat ie-
mand nodig heeft om zijn leider-
schap te ontwikkelen."

Tijdens de Global European Associa-
tion for Horse Assisted Education 
Conference was u één van de 
keynote sprekers en ging u in op 
emotioneel heldendom in leider-
schap. Wat bedoelt u hiermee? En 
wat brengt het je als leider?
Met emotioneel heldendom in 
leiderschap bedoel ik dat iemand 
als leider in zijn werk op de juiste 
manier met emoties omgaat. De 
emoties van zichzelf, maar ook die 

DE PAARDEN VAN  
ANNEMIEKEN

PERLINA (BWP, 30 jaar)

BRONTE  (KWPN, 27-28 jaar)

FHEBUS: (Franse draver, 15 jaar)

MARISCHA: (Arabier, 20 jaar)

AGAPE: (Dochter van Marisch, 7 jaar)

 "Bij een paard werkt 
een masker niet"
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Annemieken schreef inmiddels al meerdere boeken en is op 
dit moment druk met haar derde boek, dat naar verwach-
ting in 2020 verschijnt. Haar eerste boek heet ‘Jouw 
paardenkracht’. Het is het boek dat veel van Annemiekens 
cursisten tijdens en na de cursus als naslagwerk gebruiken.  Dit prachtig 
vormgegeven boek helpt mensen die willen groeien en gelukkig willen zijn. 
Samen met het paard, dat perfect aanvoelt wat er gaande is, en een 
spiegel voor kan houden. CAP Magazine mag één exemplaar van dit 
boek 'Jouw Paardenkracht' weggeven. Winnen? Mail dan je naam 
en adres naar redactie@capmagazine.eu
Een tweede boek dat Annemieken geschreven heeft is het e-book '7 Tips 
voor een burn out'. Ook hier wordt bij iedere tip de relatie naar paarden 
coaching gelegd. En dat maakt dit boek heel praktisch te gebruiken door 
mensen die (nog) geen burn out hebben.  
Kijk voor meer informatie op de website van Annemieken: www.kivik.eu

CAP LEEST 'JOUW PAARDENKRACHT'

 "Met aangeleerde maniertjes 
kom je niet ver."

van anderen. Je kunt op drie manie-
ren met emoties omgaan. Je kunt ze 
verstoppen en je kunt er met een 
tegenemotie op reageren. Deze twee 
brengen je in de regel niet zo veel. De 
derde manier is de betere manier om 
met emoties om te gaan. De manier 
waarop je de boodschap achter de 
emotie (h)erkent. Je actie richt je op 
de boodschap achter de emotie, en 
daarna kom je weer tot rust.  ‘Back to 
grazing’ noem ik dit ook wel. 
Paarden gaan altijd op die derde 
manier met elkaar om. Ze zien direct 
de ware intentie van de emotie. Dat 
kan ook even heftig zijn, maar zodra 
het opgelost is, gaat de hele kudde 
weer verder alsof er niets is gebeurd. 
Back to grazing dus. Bij goed leider-
schap is dit enorm belangrijk. Als 
iemand in je team boos  of gefrus-
treerd is, moet je als een emotionele 
held omgaan met deze boosheid. Als 
je dat niet doet, dan schuif je veel 
waardevolle informatie aan de kant.  
Dit is ook een stukje dat we veel met 
paarden oefenen."

Is ieder paard geschikt om voor 
coaching  ingezet te worden?
"In principe wel. Soms komt het voor 
dat paarden -meestal door verkeerd 
handelen van de mens- agressief 
zijn, bijten of trappen. Zulke paarden 
kunnen wij niet inzetten. We moeten 
de veiligheid van onze cursisten en 
patiënten waarborgen. Het komt ook 

voor dat paarden lang op een 
klassieke manegeschool hebben 
gelopen. Deze paarden zijn dusda-
nig geconditioneerd, dat ze niet 
meer vanuit hun natuurlijke zelf 
reageren. Ze zijn dan in zichzelf 
gekeerd. Vaak zie je dat paarden na 
verloop van tijd in de kudde, zichzelf 
weer terug vinden. Als dat gebeurt, 
kunnen ze een prima rol hebben bij 
de coaching op bijvoorbeeld leider-
schap."

Hoe komen jullie aan de paarden 
die je inzet voor coaching?
"De paarden zijn van verschillende 
kanten op mijn pad gekomen. We 
hebben er op dit moment vijf en zijn 
wat dat betreft eigenlijk compleet. 
Twee van de paarden zijn hier 
gekomen omdat we rijpaarden 
zochten. Een van die twee paarden, 
mijn rijpaard, bleek niet zo geschikt 
als rijpaard. Het verhaal dat de koper 
vertelde, klopte totaal niet. Dit 
rijpaard, van KWPN-origine als je 
afgaat op het brandmerk, bleek juist 
wel een fantastisch coachingspaard.  
De overige paarden zijn hier geko-
men, omdat mensen een goed tehuis 
zochten voor hun paard. Eén daar-

van een arabier, had haar been 
gebroken, en kon niet meer bereden 
worden. En dan hebben we ook nog 
een Franse draver, die niet snel 
genoeg was op de koersen. Dit paard 
is zeer grensgevoelig. Ik denk dat dat 
komt, omdat zijn eigen grenzen zo 
sterk zijn overschreden in de koersen. 
De laatste aanwinst hebben we zelf 
gefokt en is een dochter van de 
arabier. De kudde bestaat nu uit vier 
merries en een ruin."
 
U heeft veel cursisten uit het bedrijfs-
leven. Heeft iemand die al met 
paarden om weet te gaan een 
voordeel in uw cursussen?
"Lachend) "Dat zou je misschien 
denken, maar de praktijk wijst anders 
uit. Ik herinner me nog een politie-
man, die bij de politie dag in dag uit 
met de paarden werkte. Op zijn werk 
bij de politie werkte hij met de 
paarden op basis van een stukje 
conditionering. Hij had zich bepaal-
de technieken en gewoonten eigen 
gemaakt. En zijn paard ook. Toen hij 
hier kwam, waren de opdrachten 
met de paarden eenvoudig. Ga met 
het paard van punt a. naar punt b. 
bijvoorbeeld. De politieman voelde 
als ervaren paardenman een zekere 
'druk' om het goed te doen. En onze 
paarden reageren primair op de 
signalen die de cursisten afgeven. 
Met aangeleerde maniertjes kom je 
dan niet ver. Je intentie, dat wat van 
binnen bij je gaande is, moet je 
vertalen naar de realiteit. Die verta-
ling was deze politieman niet 
gewend te maken. Maar toen hij dat 
inzicht kreeg, heeft het hem enorm 
geholpen. In het leiderschap bij 
mensen. Maar ook in zijn omgang 
met paarden.  Het inzicht dat hij 
kreeg dankzij het concept van 
persoonlijke ruimte en grenzen 
aangeven, paste hij ook toe op zijn 
paarden bij de politie. Het bleek 
effectief van belang te zijn."
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