Aspirant Initiator
Denk je dat je trainer wil worden? Ben je niet zeker dat
het in je zit? Wil je weten wat er bij komt kijken? Of
help je gewoon graag wat tijdens de training en zoek
je wat houvast?

Dan is de cursus Aspirant Initiator iets voor jou!
Tijdens drie dagen maak je kennis met de inzichten en
vaardigheden die een trainer moet ontwikkelen, en leer
je hoe een training gestructureerd wordt.
De cursus wordt minstens jaarlijks ingericht door de
VSB op het eind van de zomer, of meer als de vraag
groter is.

Initiator
Je helpt al een tijdje tijdens de training, en wil een
beetje meer? Je wil je passie voor het schermen delen
door geïnteresseerden te initiëren?

Dan is de cursus Initiator iets voor jou!
Tijdens deze VTS opleiding leer je de beginselen van het
trainer zijn, en leer je initiaties geven op de drie wapens.
Deze cursus wordt ingericht door de VTS op vraag van de
VSB van zodra we aan 12 gegadigden geraken.

Heb je geen schrik om je wapenkennis uit te breiden?
Word je minstens 16 in het kalenderjaar?

Word je minstens 15 in het kalenderjaar? Wil je wel?

Vraag het aan!

Vraag het aan!

http://goo.gl/TOFZeh

http://goo.gl/TOFZeh

Trainer B
Je wil je ervaring op degen of floret of sabel laten
renderen voor de sport? Je geeft graag les, en wil
schermers vormen? Je wil je schouders onder de
club zetten, en aspiranten en initiators helpen
vormen?

Dan is de cursus Trainer B iets voor jou!
Tijdens deze VTS opleiding leer je je vaardigheden als
trainer en als schermer op één wapen toespitsen, om
schermers te vormen en op nationaal niveau te laten
meedraaien.

Word je minstens 18 in het kalenderjaar?

Trainer A
Je hebt enkele jaren ervaring als trainer B? Je wil
talenten in de sport helpen vormen en naar het
internationale niveau brengen?

Dan is de cursus Trainer A iets voor jou!
Tijdens deze VTS opleiding vervolmaak je je kennis en
vaardigheden opdat je topsporttalenten kan vormen en op
het internationale niveau laten meedraaien.

Word je minstens 21 in het kalenderjaar? Je kan
bewijzen dat je reeds enkele jaren de kennis en
vaardigheden van de trainer B toepast?

Vraag het aan!

Vraag het aan!

http://goo.gl/TOFZeh

http://goo.gl/TOFZeh

