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Berchem, 12.11.2011

Betreft: bijscholing trainers
Geachte trainer,

Hierbij willen we jullie uitnodigen op de bijscholingsdag voor trainers die zal plaatsvinden op
zondag 11 december in de sporthal van het Bloso-centrum Netepark te Herentals
(Vorselaarsebaan 60).
Wegbeschrijving op http://www.bloso.be/Centra/Herentals/Pages/Bereikbaarheid.aspx.
Programma: start om 9u30, middagpauze einde voorzien om 17u.
Lesgever: maître Jeroen Divendal. Jullie vinden zijn CV in bijlage.
Hoewel Maître Jeroen gespecialiseerd is in floretschermen, is het onderwerp niet
specifiek tot floret begrensd en is de bijscholing nuttig voor alle trainers.
Onderwerp: ‘Impliciete leermethoden in het schermen’
Impliciet leren is het proces waarbij kennis van de complexe omgeving verworven wordt
op een onbewuste manier (Reber, 1989). Men heeft dus wel de kennis om de
vaardigheid adequaat uit te voeren, maar men kan die kennis niet verbaal uitdrukken.
In het schermen wilt dit zeggen dat men in de individuele les de schermer de
mogelijkheid geeft om de acties te ‘ervaren’ zonder veel ‘uitleg’ te geven. Door het
herhaaldelijk aanreiken van verschillende situaties (door de schermer te beantwoorden
of door de schermer zelf te creëren), leert hij/zij verbanden te leggen tussen acties en de
mogelijke reacties die hierdoor kunnen teweeggebracht worden en leert men zo efficiënt
keuzes te maken.
Mee te brengen:
Lesvest en schermmateriaal
Lunch: Voor de lunch is er de gelegenheid om een broodje, soep of een drankje te kopen.
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Prijs voor deelname: € 10
Laten jullie vóór 8 november weten hoeveel personen zullen deelnemen aan de bijscholing
(namen + emailadressen doorgeven via info@vlaamseschermbond.be). Het deelnemersaantal
is beperkt, dus we geven voorrang aan wie eerst inschrijft.
Deelname aan de bijscholing draagt punten bij voor de clubs die een subsidiëringaanvraag
indienden in het kader van het jeugdsportproject.

Met vriendelijke groeten,
De VSB-staf
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