Uitnodiging
Bijscholingen schermleraren
De Nederlandse Academie van Schermleraren & KNAS-opleidingen
De NAS en de KNAS-opleidingen nodigen u uit voor aanwezigheid en deelname aan de bijscholingsmiddag voor
schermleraren. De genodigden zijn schermleraren en de mensen die fungeren in de randvoorwaarden van hun
beroepsuitoefening, zoals verenigingsbestuurders en KNAS-bestuursleden.

Workshopdag Athletic Skills Model
Door de voorzitter van de Technische Commissie van de NAS, Jeroen Divendal:
De NAS/KNAS bijscholingsdag is onderdeel van de uitvoering van haar beleidsplan “Samenwerken aan groei” dat
in deze periode als kerntaak heeft, het verbeteren van competenties van schermleraren bij het opbouwen van de
basis die in haar visie moet leiden tot grotere verenigingen met kwalitatief beter opgeleide jeugd die het traject
van talentontwikkeling zou kunnen beginnen.
De ontwikkelaars van het Atletic Skills Model (ASM), René Wormhoudt, Jan Willem Teunissen & Prof. Geert
Savelsbergh hebben enthousiast de uitnodiging van de NAS en KNAS aanvaard om hun opleidingsmodel voor
sport en bewegen te introduceren aan trainers en betrokkenen in de schermsport. ASM zet de nieuwste stap in
de ontwikkeling van motorisch leren, talentontwikkeling, breedtesport en wedstrijdsport. Het ASM is
wetenschappelijk gefundeerd en aangepast aan de huidige tijd. Workshopleiders René Womhoudt en Prof.
Savelbergh zullen hun model presenteren in perspectief van de kenmerken in de schermsport.
Download en lees het hele beleidsplan via http://www.schermleraren.nl/2012/11/beleidsplan-2012-2014/

Ter inleiding:
Om te zorgen dat kinderen op een optimale manier worden begeleid naar een sportief
leven, is het Athletic Skills Model (ASM) ontwikkeld. Het ASM vindt zijn basis zowel in
diverse wetenschappelijke bevindingen als in ervaringen vanuit de praktijk. Het ASM
gaat over welzijn, gezondheid en talentontwikkeling van kinderen en adolescenten tot
volwassen bewegers. Het behelst de zoektocht naar een balans tussen prestatie
en gezondheid. Binnen het ASM is het thema aanpassingsvermogen essentieel: niet alleen om het aanpassen te
trainen door de introductie van veel variatie, maar ook omdat kinderen daardoor meer plezier hebben en houden
in het bewegen. Daarbij gaat het ASM ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen. Fysieke uitdagingen
horen bij geestelijke uitdagingen en omgekeerd. Ze zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kijk voor meer info, het boek en de ontwikkelaars van het ASM, op: http://www.athleticskillsmodel.nl/
Zie hieronder een korte CV van de workshophouders
Datum: 12 mei 2013
Locatie: Buurtcentrum De Cartoon, Gerrit
Th.Rotmanlaan 28, 1300 BE Almere
Kosten: Voor NAS leden : €10,-. Wie ter plaatse lid
wordt betaald ook €10,-. Niet leden betalen €20,Betaling contant. Bedrag is inclusief lunch en koffie.

Lunch: 12:00-13:00 uur
U kunt gebruik maken van een uitgebreide lunch
bestaande uit broodjes, fruit , drinken e.d.

Punten licentiebeleid: Deze workshop geeft
deelnemers 25 punten aan competentiebehoud van
de behaalde KNAS licentie. Kijk voor meer info op
http://www.schermleraren.nl/

13:00-14:30 uur: deel 2 Athletic Skills Model (ASM)
Interactieve lezing en workshop ter concretisering
van de oefenstof van het ASM in de praktijk van de
schermleraren, door Prof. Geert Savelbergh en René
Wormhoudt
14:30-15:30 uur: napraten, koffie

Tijden:
10:00-10:30 uur: Inloop, koffie.
10:30-12:00 uur: deel 1 Athletic Skills Model (ASM)
Interactieve lezing ter introductie van de
achtergronden van het ASM welke inzicht zullen
geven in de principes van het model, door Prof.
Geert Savelbergh en René Wormhoudt

Aanmelden: voor 8 april 2013.
Meld u aan voor deelname aan de workshops en
lezingen bij voorzitter TC NAS J. Divendal
e-mail: JDivendal@gmail.com of sms./tel: 0651783516
Bij het aanmelden vermelden: Naam, functie en of u
de lunch wilt gebruiken.
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Korte CV van de workshophouders op 12 mei 2013
René Wormhoudt is de grondlegger van het Athletic Skills Model (ASM) en van
de Athletic Skills Track. Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd, het tweede en
het eerste team van de AFC Ajax, Amsterdam. In de jeugdopleiding heeft hij
daar van 2005 tot 2012 de visie van het ASM neergezet. Daarnaast heeft hij
ervaringen opgedaan in diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal,
zwemmen en American Football. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en is van
2003 tot juli 2012 conditie-, kracht- en hersteltrainer geweest van het eerste
team van de AFC Ajax. Nu is hij conditie- en hersteltrainer van het Nederlands
elftal.

Geert J.P. Savelsbergh, Bewegingswetenschapper, hoogleraar Sport en Jeugd, hoofd van de motor controle
onderzoeksgroep van het onderzoeksinstituut MOVE en ‘visiting professor’ in de perceptueel-motorisch
ontwikkeling en leren bij Manchester Metropolitan University, UK. In de periode 1991-1996, was hij een
research fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en in 2008 ontving hij een
eredoctoraat van de Medische Faculteit van de Universiteit van Gent, België. Hij is redacteur van Infant
behavior and Development en ‘associate’ redacteur van International Journal of Sport Psychology, en
International Journal of Sport Science & Coaching, Journal of Motor Learning and Development. (co)supervisor van 25 PhD projecten en momenteel begeleidt hij PhD projecten in Nederland, België, Brazilie,
Spanje, Zuid-Afrika en de UK.
Geert voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit t.a.v. perceptuele en
motorische ontwikkeling en leren. Met name de rol van visuele informatie
in en regulatie van het menselijk beweging staat centraal. Vanuit dit
perceptie-actie paradigma worden fundamentele concepten (bijvoorbeeld
anticipatie vermogen; patroonherkenning) toegepast in de sportcontext om
tot een bijdrage te komen aan talent identificatie en ontwikkeling (cricket,
golf, hockey, tennis, voetbal, zeilen)

