
“De Flow van het hier en nu”

Wellicht heb je ski-ervaring en leeft de vraag hoe je nog meer uit je zelf kunt halen zowel op 
technisch gebied als mentaal. 
Je wilt de kick ervaren, maar iets houd je tegen. Wellicht vrees om te vallen, angst voor de 
steile helling, angst voor de skilift, hekel aan mist...

Vertrouwen groeit als de ski-technische als ook de psychologische aspecten van het skiën 
aandacht krijgen. De training heft blokkades op, niet alleen op sportief gebied, de ervaringen 
kunnen mede leiden tot een bewustwording van functioneren en handelen in het dagelijks 
leven. 

Mental Ski helpt je mentaal en technisch het skiën (net als in de topsport) op een hoger plan 
te brengen en vertrouwen op de ski te ontwikkelen in al die wisselende (weers)omstandighe-
den en sneeuwcondities. Het is de ultieme kick als de ski doet wat jij wilt!

Ervaar het moment van FLOW tijdens de training Mental Ski in de Witte Wereld van de Dolo-
mieten.

Flow, genieten, in het hier en nu, grenzen verleggen en loslaten zijn kernbegrippen 
in de training Mental Ski

Met zelfvertrouwen en schwung, in flow de witte helling naar beneden skiën.
De lift pakken naar boven om de volgende uitdaging op te zoeken. De ultieme kick! 
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SkiMENTAL

Een training in de witte wereld van de Dolomieten

Hoe ziet een dag eruit:
 
In de prachtige ambiance van het hotel en de sfeervolle 
omgeving van de Dolomieten, wordt er gewerkt aan de 
ski(technische)vaardigheden en de psychologische inzich-
ten. 

‘s ochtends na het ontbijt, bespreken we datgene wat ko-
men gaat. We bereiden ons lichamelijk en mentaal voor op 
het skiën. Aandacht wordt besteed aan de wijze waarop je 
vrijer kunt skiën en tegelijkertijd kunt genieten.
 
Aansluitend op de piste in de inspirerende omgeving van de 
Dolomieten wordt aandacht besteed aan jouw skivaardighe-
den. Een enkele maal wordt dit met video-opname vastge-
legd. 

‘s Avonds, na het diner, komen we met de groep bij elkaar 
om de gemaakte opnames te analyseren en leggen daar 
waar nodig de relatie naar het persoonlijk functioneren in 
werk en leven. 

ONDERWERPEN die aan bod komen zijn:

 Kwaliteit van denken. 
  Ontspannen concentratie. 
 Visualisatie, meditatie ontspanning en grounding.

DOEL
Hoe kom ik in de flow van het skiën.  
Door te focussen op het doel in plaats van op je “angst” of belemme-
ringen.
         
DOELGROEP
Voor de licht gevorderde skiër tot gevorderde skiër die het als een 
uitdaging ziet om meer uit zichzelf te halen zowel op technisch gebied 
als op het mentale vlak.

Ben je een beginnende skiër en deze training spreekt jou aan. 
Laat het ons dan weten en wij kijken naar de mogelijkheden voor 
deelname in deze groep.   
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Door mijn beperkte ski-ervaring kreeg ik individueel les. Naarmate de week vorderde, groeide 
het gevoel ‘buiten de groep’ te staan. Ik voelde in de prachtige bergen een oude pijn die mij 
nog steeds kon ontkrachten in het nu. Door weer de beleving te hebben een buitenstaander 
te zijn, sloot ik mij af voor contact, werd ik onzichtbaar en deed het alleen. Dit thema heb 
ik in de groep besproken en ik werd uitgedaagd dit gevoel tot op het bot uit te zoeken. Een 
last gleed van mij af en de groepsleden begroetten mij met een warm welkom. Na afloop van 
de sessie ervoer ik een krachtig gevoel, waar ik tot op de dag van vandaag de vruchten van 
pluk. Ondermeer heb ik een baan verworven, door mij tijdens het sollicitatiegesprek sterk op 
te stellen. Ik opereer meer en meer met vertrouwen in het nu!
Wil Rietveld

Genoten heb ik, van een heerlijke Mental Ski 
in de prachtige Italiaanse Dolomieten! De er-
varing dat door je te focussen op het doel de 
belemmering verdwijnt, was een mooie be-
wustwording die nog steeds doorwerkt in de 
dagelijkse praktijk. Ook de overgave en het 
loslaten dat nodig is om te skiën in de vallijn, 
betekent het verleggen van grenzen. De war-
ming-ups in de ochtend zorgden voor gronding 
en ontvankelijkheid. In de feedback ‘s avonds 
werden de skivaardigheden en de vooruitgan-
gen belicht. Het delen van al deze elementen 
leverde een enorme teamspirit op. Met plezier 
denk ik terug aan alle mooie momenten die 
ik met de deelnemers en de begeleiders heb 
mogen delen.
Annet Daamen

Een warm bad in de sneeuw.
Voor het eerst in mijn leven het gevoel 
gekregen dat ik kan skiën. De openheid en 
verbondenheid die in de groep ontstond 
door de oefeningen ‘s morgens en de ge-
sprekken ‘s avonds, voelden als een warm 
bad.
Jan Alberti

Testemonials 



Specificaties

Voor actueel investeringsoverzicht neem contact op met Dekker Organisatie Advies
Training is inclusief: 6 daagse skipas, verblijf van 7 nachten.
Exclusief: vervoer van Nederland naar Italië, drankjes, lunches, ski-huur, annuleringsverzekering en reis- 
en skiverzekering   

Team Dekker Organisatie advies
Aad Dekker, Ank van Woerekom, Saskia Koen en Ton van Cooten
 

Dekker Organisatie Advies en Delta Vision
Adres: Mevrouw Leinweberlaan 9
 3971 KX Driebergen
T:  0031343 - 520185
M:  00316 - 53458473
E-mail: aad.dekker@planet.nl
Sites:  www.dekkerorganisatieadvies.nl

D E K K E R  O R G A N I S A T I E  A D V I E SSkiMENTAL

Flow is het opgaan in iets en dat niets er meer toe doet behalve de bezigheid zelf, waarmee 
je uiteindelijk een prestatie neerzet, waarmee je jezelf overtreft.

Flow is een stemmingstoestand die zich voordoet wanneer je het gevoel hebt 
dat de uitdaging die je aangaat precies in evenwicht is met je vermogen tot handelen.

Flow-moment is een werkelijk hoogte-
punt, een ervaring die je leven verrijkt en betekenis geeft: daar 
doe je het allemaal voor.




