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VTS Plus - Trainers zeggen neen tegen doping (2018) 

 
 Door de algemeen coördinator 

September 20, 2018 

 

Geachte VBL trainers 

 

 

De Vlaamse Boks Liga wilt een zuiver en eerlijke sportcultuur stimuleren die doping vrij is. De VBL 

gelooft dat de trainers en clubs hierin een centrale rol spelen en dat het nemen van verantwoordelijkheid 

met betrekking tot het medische en ethisch rond onze sport ook deel van een professionele werking 

uitmaakt.  De Vlaamse Boks Liga wilt daarom haar trainers laten bijscholen, zodat zij binnen hun 

werking tekenen of signalen van dopinggebruik of neiging tot, kunnen identificieren en gepast kunnen 

reageren op situaties die gerelateerd zijn hieraan. De VBL wilt haar trainers daarom stimuleren om deel te 

nemen aan de bijscholingen omtrent doping die georganiseerd worden door de Vlaamse Trainersschool.  
 

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseert de Vlaamse Trainer School de bijscholing “Trainers zeggen 

neen tegen doping”. VBL trainers kunnen deze bijscholing bijwonen en rekenen op een tussenkomst van 

de Vlaamse Boks Liga, zodat de cursus volledig gratis is.  De geïntresseerde trainers kunnen zich 

inschrijven en het cursusgeld overmaken aan de VTS (€25.00). De dag van de bijscholing zal onze 

coördinator aanwezig zijn om een lijst op te stellen van trainers die de bijscholing effectief hebben 

gevolgd. Na afloop van de bijscholing zal elk lid het bedrag  terug gestort krijgen van de VBL, indien zij 

aanwezig waren. Deze tussenkomst is geldig voor 1 trainer per club. De bijscholing is erkend en de 

deelnemers zullen een certificaat in het VTS database ontvangen. De VBL adviseert daarom om hier 

voltallig op te reageren. We zeggen samen NEEN tegen doping! 

 

TOELICHTING BIJSCHOLING  

Dokter Cooman Hans (sportgeneeskunde) zal invulling geven aan de bijscholing. De volgende 

onderwerpen worden besproken: 

 

• De rol van de trainer in antidoping: 

• Hoe voorkom ik dat mijn sporter in problemen komt met doping? 

• Wat doe ik als een van mijn sporters ziek is? 

• Zijn voedingssupplementen veilig? 

• Wat zijn de rechten en plichten van mijn sporters bij een dopingcontrole? 

• Wat doe ik als ik weet heb van dopingpraktijken? 

• Kortom: een must voor elke moderne trainer 
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Trainers zeggen neen tegen doping 

Wanneer? donderdag 11 oktober 2018 

19:00-21:00 

Waar? Landelijke Rijverenigingen (LRV) 

Waversebaan 99  

3050 Oud-Heverlee 

Doelgroep? Trainers 

Prijs €00.00 VBL trainers (tussenkomst VBL) 

€25,00  niet VBL trainers 

MAX inschrijvingen 25 personen (1persoon per club) 

Deadline inschrijvingen 8 oktober 2018 

Erkenning Erkende VTS plus bijscholing 
Tabel 1 info bijscholing VTS en VBL 

 

Inschrijven kan via onderstaande link: 

 

https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=68940# 

 

 

Voor verdere vragen kunnen jullie bij mij terecht via mail of telefonisch.  

 

Met Sportieve groet 

 

Algemeen coördinator Vlaamse Boks Liga 

Ibrahim Emsallak 

Ibrahim.emsallak@vlaamseboksliga.com 

www.vlaamseboksliga.com 

0488/82 42 09 

Boomgaardstraat 22/34 

2600 Antwerpen 

 

 
 

    “Samen verenigd voor een sterker bokslandschap” 
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