Nieuwsbrief schutters VSK oktober 2018

28/09/2018

In deze nieuwsbrief sportschutters willen wij u op de hoogte brengen van volgende
activiteiten















29 en 30 september 2018 weideschieting Maldegem 9990
29 en 30 september 2018 MOF Mikpunt disc 4-5, 9-11, 15, 16 en 17
18 tot 21 oktober 2018 MOF Derbyschutters - disc 9 en 11
19 tot 20 oktober 2018 MOF Polderschutters - disc 4 en 5
23 tot 28 oktober 2018 MOF Arkebuze - disc 9 en 11
25 tot 28 oktober 2018 MOF Sakal - disc 15 en 16
26 tot 28 oktober 2018 MOF Vossenhul - disc 9 en 11
3 tot 4 november 2018 BOA 2018
11 november 2018 Vlaams kampioenschap pompactie te Kontich
17 november 2018 Vlaams Kampioenschap 50m Leveraction te Beerse-Vlimmeren
1 december 2018 Sinterklaasschieting 2018
15 december 2018 Dag van de trainer
Trainingen trainingscentra!!

U kan steeds op de affiche drukken om deze groter te maken!!

29 en 30 september 2018 weideschieting Maldegem 9990
MALDEGEM 9990 – “Kleiveld”- Aalterbaan 239
TRAP M.I. – JPC M.I. – SCHIETEN MET STAAL
Inrichters: Verniest Walter en Andy : 0475/31.84.69
Zaterdag 13u – Zondag: 10 u
Club :DE CLAYSCHUTTERS

29 en 30 september 2018 MOF Mikpunt disc 4-5, 9-11, 15, 16 en 17

18 tot 21 oktober 2018 MOF Derbyschutters - disc 9 en 11

19 tot 20 oktober 2018 MOF Polderschutters - disc 4 en 5

23 tot 28 oktober 2018 MOF Arkebuze - disc 9 en 11

25 oktober tot 18 november MOF Sakal - disc 15 en 16 en disc 4-5
en 9 - 11

26 tot 28 oktober 2018 MOF Vossenhul - disc 9 en 11

3 tot 4 november 2018 BOA 2018

Oproep voor vrijwilligers!! Wie wil helpen deze grote organisatie tot een groot succes te
maken kan zich via deze link kandidaat stellen.
Dank ALVAST!!

11 november 2018 Vlaams kampioenschap pompactie te Kontich

17 november 2018 Vlaams Kampioenschap 50m Leveraction te
Beerse-Vlimmeren

1 december 2018 Sinterklaasschieting

U kan zich inschrijven via deze link

15 december 2018 Dag van de trainer 2018

Op zaterdag 15 december 2018 organiseert de Vlaamse Trainersschool een nieuwe
editie van de Dag van de Trainer.
Dit tweejaarlijks trainerscongres is dan aan haar achtste editie toe en biedt opnieuw
een waaier van sporttakoverschrijdende en -specifieke workshops aan.
Kennis delen en netwerking uitlokken met collega-trainers, dat is de doelstelling van
de 'Dag van de Trainer'.
Ook zijn er specifieke sessies voor het sportschieten:
1.Rolf Van der Velde (NED) Achter de schermen “Europees kampioen
geweerschieten in 1,5 jaar tijd” - 13.00u-14.30u (WS47a)
2. Rolf Van der Velde (NED) De “visie” van de bondscoach geweerschieten - 14.45u16.15u (WS47b)
3. Jeffrey McCready Performance under pressure - 16.30u-18.00u (WS47c)

Maak vooraf je keuze uit ons ruime programma. Schrijf je vervolgens in en betaal bij
voorkeur meteen online.
Enkele dagen voor de Dag van de Trainer ontvang je een e-ticket dat je afgedrukt
meebrengt op 15 december. Met dit e-ticket krijg je toegang tot de workshops waar je
voor inschreef.

Laat je bij je programmakeuze gerust verrassen. Kies gekende, maar ook minder/niet
gekende workshopthema's. Maak van deze bijscholingsdag gebruik om eens 'over het
muurtje te kijken' en kom te weten hoe andere sporten de zaken aanpakken.
Hier kan u het volledig programma terugvinden, alsook inschrijven!!
Ook voor het sportschieten specifiek zijn interessante sessies voorzien!!

Trainingen trainingscentra!!
Graag willen wij nog eens de aandacht vestigen op de mogelijkheid voor onze leden om te
gaan trainen onder begeleiding van een gediplomeerde trainer in onze landelijke
trainingscentra. Deze trainingen zijn gratis en toegankelijk voor alle leden van VSK, ze
moeten geen lid zijn van de club waar het trainingscentrum gevestigd is.
Tijdens de trainingssessies worden de schutters verdeeld onder de meer gevorderde
schutters en zij die net kennismaken met de sport.
Indien u de training nog niet volgt, gelieve wel eerst contact op te nemen met de trainer
van het trainingscentrum waar u wilt trainen, aub!
Alle info omtrent de trainingen kan u bekomen door hier te klikken. Hier kan u de de
trainingslocaties, de gegevens van de trainer per trainingslocatie zien alsook de data dat
er trainingen zijn georganiseerd.

Vlaamse Schietsportkoepel vzw
Boomgaardstraat 22/7
2600 Berchem
Tel. 03/286 07 25 (8u30-12u30)
vsk@sportschieten.be

Volg ons op de sociale media

www.sportschieten.be

