
 

 

Vlaamse Schermbond vzw 

Instapvoorwaarden 
Trainer B Schermen 2019 
 

Eind 2017 beslisten de vertegenwoordigers van de VSB in de Denkcel om de 

sporttechnische instapvoorwaarden van de Trainer B Schermen cursus te 

moderniseren. Deze aanpassingen gaan in voege vanaf de zomer 2018, met het 

oog op instap voor de cursusorganisatie van 2019. 

 

De belangrijkste voorwaarden blijven onveranderd: om in te kunnen schrijven 

moet je minstens 18 jaar worden in 2019, in het bezit zijn van het Initiator 

Schermen diploma, en de attesten Algemeen Gedeelte Instructeur B en Algemeen 

Gedeelte Trainer B bezitten of hiervoor vrijgesteld zijn. 

 

De Algemeen Gedeeltes worden door de Vlaamse Trainersschool zelf 

georganiseerd, of je kan dit doen in zelfstudie. Aanbod vind je hier. 

 

Vrijstellingstabel voor de vakken van deze Algemeen Gedeeltes en andere 

handige informatie vind je hier. 

 

De schermtechnische instapvoorwaarden zijn voortaan de volgende: 

 

Je moet in het bezit zijn van 4 credits, behaald in de laatste 2 jaar en samen te 

stellen op basis van onderstaande mogelijkheden: 

A. 1 punt: bewijs kennis wedstrijdreglement 

B. 1 punt: volgen van een sporttechnische bijscholing, ingericht door de 

VTS of de VSB, of erkend door de VSB (op aanvraag) 

C. 1 punt: actief zijn in de VSB werking (als docent, trainer-assistent bij 

jeugd- of kadertraining, VSB scheidsrechter-coach op VSB Beker, actief 

scheidsrechter, enz.) 

Hierbij moet minstens 1 punt behaald worden door het bewijs van kennis 

wedstrijdreglement, en 1 door het volgen van een bijscholing. 

 

 

 

Bijkomende info: 

“laatste 2 jaar” = vanaf de herfst 2017 tot aan begin van de cursus in 2019 

Kennis Wedstrijdreglement = deelgenomen hebben aan het theoretisch examen 
scheidsrechter met succes, of scheidsrechter zijn. Deelname aan het 
scheidsrechterweekend mét theoretisch examen, of als erkend scheidsrechter 
aan een recyclagebijscholing geldt voor 2 credits (1 credit voor A. en 1 credit 
voor B.) 

Volgde je een bijscholing, bijvoorbeeld in het buitenland, waarvan je denkt dat 
ze in aanmerking komt, dan stuur je de details van deze bijscholing alsook een 
aanwezigheidsbewijs op naar Anneke 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/info-voor-cursisten/
mailto:anneke.vsb@telenet.be?subject=TRB%20credits

