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WAAR KOERS JE OP AF?

• Is het tijd om je koers te verleggen of bij 

te stellen?

• Welke obstakels kom je tegen op je 

levens- en/of werkkoers?

• In welke omgeving voel jij je thuis? 

Hoge golven of juist rustig vaarwater?

• Hoe vermijd je een te stormachtige 

omgeving?

WHY?

Herman Veerbeek (Psycholoog) en Lars 

van der Wielen (Haptonoom) zijn 

levensgenieters en ervaringsdeskundigen 

en hebben twee gedeelde passies: 

zeezeilen en mensen stimuleren om in een 
professionele, speelse, uitnodigende en 

uitdagende omgeving hun grenzen te 

ontdekken en speelruimte te vergroten.

Dus vaar mee en ga het avontuur met 

jezelf aan!



Herman Veerbeek (1956)
Psycholoog | Zeezeiler

Levenslustig, humorvol, uitnodigend, dol op 

ontdekken, vernieuwende perspectieven, mensen.

Herman behandelt mensen die met justitie in 

aanraking zijn gekomen en heeft jarenlang in 

gevangenissen gewerkt. Hij is voortdurend bezig met 

het innoveren van behandelingsvormen en is 

voorstander van het meer vertrouwen op intuïtie. 

Hij heeft ruim tien jaar ervaring als zeezeil instructeur, 

waarbij het creëren van een ontspannen, 

uitnodigende leeromgeving voorop staat. De 

transformatie naar een goed geolied team waarin 

niemand buiten de eigen grenzen hoeft te gaan, 

vindt hij een fantastisch en boeiend proces.

Lars van der Wielen (1972)
Haptonoom | Pedagoog | Coach

Energiek, innemend, eigenzinnig en openend met lef

Lars is eigenaar en oprichter van RAAK Haptonomie. 

RAAK biedt professionele coaching en richt zich op 

duurzame groei, innerlijk leiderschap, 

talentontwikkeling, begeleiding en preventie van 

burn-out. Lars gelooft sterk in de natuur en het 

lichaam als een ingang tot innerlijk leiderschap en 

persoonlijke groei. Als manager, (top)sporter en 

familieman heeft hij een ruime ervaring met presteren 

onder druk, het kwijtraken en terugvinden van 

balans, groepsprocessen en het ontwikkelen van 

individuen.



OP AVONTUUR MET JEZELF

De open zee heeft 

bijzondere levenslessen in zich. 

Water en wind als elementen van de 

natuur, het schip en jouw crew zijn 

optimale condities voor persoonlijke 

bewustwording en groei.

PROGRAMMA PIJLERS

• Intake “starting point”

• Workshop “set sail”

• Het avontuur “water expeditie”

• Workshop “integration”



PROGRAMMA

Je gaat op avontuur met jezelf, waarbij het programma 

bestaat uit 4 onderdelen:

1. Intake “starting point” gesprek met facilitator

2. Workshop “set sail” waarin we de groundrules
bespreken en elkaar ontmoeten

3. Het avontuur “water expeditie” van 14 t/m 21 
september 2019

• Heenvlucht op 14 september vliegen naar Olbia

voor een zeilweek in de adembenemende 

omgeving van Sardinie en Corsica

• Terugvlucht op 21 september naar Amsterdam 

Schiphol 

4. Workshop “integration” in het dagelijks leven

BE BRAVE.

TAKE RISKS.

NOTHING CAN SUBSTITUTE 

EXPERIENCE.

- PAOLO COELHO -



WATER EXPEDITIE

Het 7-daags zeilavontuur omvat:

• Een persoonlijke ontdekkingsreis

• Individuele coaching van de begeleiders

• Groepsdynamische processen als hulpmiddel

• Nautische begeleiding afgestemd op niveau en 

zeilaspiraties*

• Actieve participatie met wisselende rollen

• Iedere dag een de-briefing

* Zeilervaring niet vereist



THEMA’S

• Balans tussen genieten – presteren –

moeten

• Presteren onder druk

• Grenzen ontdekken – erkennen -

implementeren

• Veerkracht

• Creëren van eigen speelruimte

• Interactie dynamiek

IMPACT

• Avontuurlijke reis naar jezelf

• Vitaliteit – levenskracht - inspiratie

• Bewustwording van jezelf in relatie 

tot anderen 

• Een opening naar méér balans



WHAT ELSE

• Totale periode waarin intake, zeiltrip en 

workshops plaatsvinden is 3 maanden

• Deelnemers per avontuur: 4 – 5

• Je deelt een 2 persoonscabine

• We zeilen in ‘n Bavaria Cruiser 46

• Investering: € 2.995 excl. BTW en vlucht

✓ Inclusief eten en drinken on board

• Disconnect to connect

CONTACT RAAK WATER EXPEDITIE

RAAKT dit jou en ben je nieuwsgierig? 

Neem contact op met Lars van der 

Wielen!

E. info@raak-haptonomie.com

M. 06-10226410

W. www.raak-haptonomie.nl



ANYONE CAN HOLD THE HELM WHEN THE SEA IS CALM


