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ERKEND LID VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOKSBOND vzw 

onder het vergunningnummer 70 103 

Zetel: Georges Eekhoudlaan, 11 – 1030 Schaarbeek 

 

Richtlijnen inschrijving initiator boksen Mechelen 2020 
 Door de vlaamse boks liga 

30 oktober 2019 

 

Beste cursist, Beste trainer,  
 

Je bent geïnteresseerd in de opleiding Initiator Boksen?  Dan ben je op het juiste adres. De Vlaamse Boks 

Liga biedt in samenwerking met de Vlaamse Trainer School de opleiding tot initiator boksen aan. 

Voordat je voor deze opleiding kan inschrijven, dien je eerst te slagen op de toelatingsproef. Deze zal 

doorgaan op zondag 5 april 2020 te Merksem. Om deel te nemen aan de toelatingsproef dien je het 

volgende te doen: 

 

• Inschrijven voor de toelatingsproef. 

• Deelnemen aan minimum 2 bijlessen voorafgaand aan de proef. 

• De open liga trainingen georganiseerd tussen 01/01/2020 en 01/04/2020 bij te wonen. 

 

Inschrijven voor de toelatingsproef en bijlessen kan via onderstaande link (info zie site): 

https://vlaamseboksliga.com/toelatingsproef2020/ 

 

Indien u slaagt op de toelatingsproef kan u zich officieel inschrijven voor de cursus via de Vlaamse 

Trainer School. Hiervoor wacht je best tot na afloop van de toelatingsproef. U kan dan een account aan 

maken bij de Vlaamse Trainersschool via deze link: 

https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/sportbegeleiders/mijn-vts/ 

 

Wanneer je onderaan de pagina de knop “Registreer je” hebt ingedrukt, ontvang je een gebruikersnaam en 

paswoord op het mailadres dat je bij deze registratie hebt vermeld.  

 

Meld je aan via deze link: 

https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/sportbegeleiders/mijn-vts/ 

door deze gebruikersnaam en paswoord te kopiëren en plakken. Zodra je aangemeld bent, kan je je 

paswoord aanpassen naar eigen voorkeur. 

 

Inschrijven voor de opleiding initiator boksen doe je officieel via deze link: 

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=80936&opleidingId=1192# 

 

 

Ik wens je veel succes! 

Mocht iets niet duidelijk zijn, verneem ik het graag van je! 

 

Contactgegevens VTS-secretariaat: 

Katleen De Wilde, katleen.dewilde@sport.vlaanderen, 02 209 47 13 

 

Contactgegevens directeur sportkader opleiding: 

Ibrahim Emsallak, ibrahim.emsallak@vlaamseboksliga.be, 0488/82 42 09   

Vlaamse Boks Liga vzw 

Secretariaat : Etienne Brusselmans Moerbeistraat 5 2811 Mechelen-

Hombeek 

T/F:015-33 66 30       bank : 001-3859858-13 
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