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Of het nu de kalkoen van Thanksgiving, de laarsjes met wortel voor het paard van Sinterklaas, of de baard van de 

kerstman is, je kan er niet naast kijken: het eind van het kalenderjaar komt in zicht, hoog tijd om de tweede helft 

van het seizoen in kaart te brengen! 

Er werd een begin gemaakt om de informatie rond sportkaderopleiding en -bijscholingen terug op de website van 

de Vlaamse Schermbond te laten verschijnen, onder het menu “Opleidingen”. Over de komende weken zal er 

steeds meer informatie bijkomen. 

Bijkomend wordt er een mailinglist opgesteld waar iedereen die geïnteresseerd is in nieuwtjes rond de 

sportkaderopleiding kan op intekenen: intekenen op de mailinglist sportkaderopleiding schermen.  

 

In januari 2020 organiseert de VSB een Aspirant Initiator cursus te Gent: op zondag 11 januari (Lakenhalle), 

zaterdag 17 (schermzaal Sport Vlaanderen) en zondag 18 januari (Lakenhalle) telkens van 11u tot 17u30. De 

cursus is toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar (in 2020) en kost 50 euro. Inschrijven via het formulier: 

https://bit.ly/aspirant2020 

 

Begin februari vliegen we weer in de jaarlijkse Initiator cursus in. De kandidaten kunnen zich nu al inschrijven via 

de Vlaamse Trainersschool: inschrijven voor de INI20. Hun inschrijving wordt wel pas gevalideerd als ze ook een 

instaptest hebben afgelegd. Dit doen ze aan de hand van dit formulier. Het formulier moet vóór 26 december 

ingeleverd worden bij DSKO Anneke. 

WORDT INSTAPTESTER! Ben je trainer en wil je graag instaptesten afnemen, dan vul je dit formulier in: 

http://bit.ly/instaptester. Je kan hierop aanduiden of kandidaten van buiten de club je mogen contacteren, en op 

welke wijze. Deze informatie wordt dan opgenomen bij de eerstvolgende update van de online lijst. Om het in te 

vullen moet hiervoor een Google mail account hebben; heb je die niet, dan kan de gelijkwaardige informatie 

doormail naar DSKO Anneke. 

 

Heb je kandidaten voor deze cursussen of voor die van volgende jaren: zorg dat ze zich bekend 

maken bij de DSKO via het meldpunt Vraag Het Aan.  

 
 
Dan last but not least, als uitsmijter voor het huidige jaar: op zaterdag 21 december verzorgt Frédéric Fénoul 
het vak Didactische Oefeningen Groepstraining Degen van de lopende Trainer B cursus, in de Sport 
Vlaanderen-schermzaal te Gent. Deze lesdag stellen we open voor iedereen, en we nodigen graag 
degentrainers uit die zich willen bijscholen (FB event hier). En uiteraard zoeken we ook degenschermers die 
graag een halve of hele dag aanwezig kunnen zijn. Graag een seintje als je komt, via dit formulier. 
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