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Bijscholing verzorger  
 
 Door de algemeen coördinator  

3 december 2018 

 

Geachte VBL trainers en leden 

 

De VBL streeft naar kwaliteit op alle vlakken. Ze wilt kwaliteitsvolle trainers, juryleden, officials, 

bestuursleden en voornamelijk kwaliteitsvolle boksers. De volgende stap in de realisatie van het net 

vernoemde is om ook een cursus omtrent de functie van verzorger in de hoek van een atleet aan te bieden. 

Zodoende worden de boksers compleet ondersteunt op een kwalitatieve en academische onderbouwde 

methodologie. 

 

De VBL zal op 22 december 2018 een cursus tot verzorger organiseren toegankelijk voor al haar 

aangesloten leden en trainers. De cursus zal gevolgd worden door een examen de dag zelf na het voorzien 

van een studiemoment. Hier bovenop dient de cursist het brevet EHBO te behalen om zodoende als 

verzorger te mogen functioneren in België. Kort samengevat dient dus een lid aan de volgende 

voorwaardes te voldoen om te mogen functioneren als verzorger vanaf 2019: 

 

• Cursus verzorger volgen 

• Slagen op het examen cursus verzorger 

• EHBO brevet 

• Licentie verzorger/trainer/wedstrijdbokser jaarlijks aanvragen 

 

Het programma van 22 december ziet er als volgt uit: 

 

Programma bijscholing verzorger 

22 december 2018 

09:30-10:00 aanmelden en koffie 

10:00-12:00 Curatieve en 

preventieve 

verzorging 

Physiotherapeut  Jan 

De Ceuster 

12:00-13:00 Reglementering  Dh. Jean-Pierre Van 

Imschoot voorzitter 

VSA 

Pauze 

14:00-15:30 Verzorging in de hoek Dhr. Hubert firens 

15:30-17:00 Studietijd 

17:00 Examen 

EINDE 
Tabel 1 Programma 
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Zie ook tabel 2 voor de praktische informatie omtrent de cursus verzorger van 22 december 2018 te 

Antwerpen Park Spoor Noord. 

 

 

Informatie omtrent bijscholing tot verzorger 

Wanneer Zaterdag 22 december 2018 

Waar Park Spoor Noord – Damplein 36/37  – 2060 

Antwerpen (Buurtsporthal Parkloods)) 

Doelgroep Trainers en VBL leden 

Prijs €50 (€25 terug te vorderen bij aanwezigheid) 

Herexamen= Gratis toegang 

MAX inschrijvingen 40 personen 

Deadline inschrijvingen 20 December 2018 
Tabel 2 info bijscholing verzorger VBL 

INSCHRIJVEN 

 

Inschrijven voor de bijscholing tot verzorger kan via de volgende link: 

http://vlaamseboksliga.com/agenda/cursus-verzorger-antwerpen/ 

 

Klik op de link om formulier te openen 

 

Vervolgens dient u het bedrag van €50 te storten op de volgende rekening BE08 0013 8598 5813  met 

vermelding van cursus verzorger. Na afloop, indien u aanwezig bent stort de VBL €25 terug. De 

algemene coördinator zal de aanwezigheden bijhouden en op 22 december de data verificieren in functie 

van het recupereren van de waarborgen. 

 

De VBL hoopt dat haar leden hier voltallig aanwezig zullen zijn werkend naar een sterker en verenigd 

bokslandschap! 

 

Met Sportieve groet 

 

Algemeen coördinator Vlaamse Boks Liga  

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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