
Work-Shop Differentiëel Leren en Schermen
28 – 30 Juni 2013 in Bocholt (NRW-Duitsland)

ü Maestro's KLUP®-coaching & fencing – Tax-IdNr.: DE264238252

ü RekeningNr IBAN: DE92 4286 0003 0062 2942 01 BIC: BOVBDE3M

ü Rekeninghouder: Rorik Janssen bij de Volksbank Bocholt

Zondag 30.06.2013 – 09.00 tot 13.30 uur – schermzaal Siegstraße 8 – 46395 Bocholt

In "Versuch einer Methodik" – rondom het thema bewegungsleer binnen het schermen – (Köln, 1992) 
beschrijft Rorik Janssen, welke onderwijsmethodes ingezet worden in het moderne sportschermen.
Ondersteund door literatuuronderzoek m.b.t. psychomotorisch lernen,  door kennnis omtrent de 
verschillende internationale schermscholen, zowel als door practische ervaring, opgedaan tijdens een 
lange carrière als internationale schermer en als trainer en coach van eengroot aantal athletes en
athleten, die hij tijdens hun loopbaan door alle leeftijdsklassen en op alle niveaus van het
internationale schermen mocht begeleiden, richt Rorik Janssen zich op thema's zoals:

ü allgemene informationverwerking door de mens
ü de zintuigen, die voor de waarneming van voor het SCHERMEN relevante data ingezet worden
ü het omzetten van deze data in aangepaste bewegingsprogramma's
ü de vraag: Hoe leert de mens (succesvol) SCHERMEN?
ü De onderwijsmethoden der verschillenden schermscholen

Of, vanuit het perspectief van een trainer:
Hoe verwerken mensen informatie en veranderen die in specifieke vaardigheden voor het schermen?
en
Welke mogelijkheden zijn er, om bewegungsvormen en hun toepassingen aantebieden en aanteleren?

Rorik Janssen presenteert zijn, op principes van de handelingstheorie gebaseerde "Methode der 
voortdurende Wisselwerking", in combinatie met alternatieven voor de practische realisatie van deze
methode, waaraan nu tevens de ideeën van het Differentieël Leren toegevoegd worden.
In deze Work-Shop worden praktijkvoorbeelden gegeven m.b.v. individuele schermlessen en
schermoefeningen.  

Voor INSCHRIJVINGEN:
E-Mail: 
info@maestros-klup.org
Websites: 
www.maestros-klup.org
www.fencing-team-bocholt.de

Rorik Janssen,
Maître d'Escrime            AAI
Diplom-Trainer               DOSB      (GER)
Master Coach in Sports NOC*NSF (NED)

ü 20 Finalisten bij Europese- und Wereld-
Kampioenschappen, Individueel en Team, in de
verschillende leeftijsklassen

ü 150 Finalisten bij Junioren und Senioren-Worldcups
ü Nationale Titels in GER, USA, AUT, NED
ü Meervoudig verantwoordelijke discipline trainer voor

de Duitse schermbond bij titeltoernooien
ü 3 jaar bondscoach floret in Nederland
ü Verantwoordelijk voor de opleiding van meer als 300 

Trainers (internationale niveaus 1 t/m 4)
ü Lid van de commissies van opleidingen en 

trainingswetenschap van de DFB, WFB, docent AAI

mailto:info@maestros-klup.org
http://www.maestros-klup.org
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Work-Shop Differentiëel Leren en Schermen
28 – 30 Juni 2013 in Bocholt (NRW-Duitsland)

ü Maestro's KLUP®-coaching & fencing – Tax-IdNr.: DE264238252

ü RekeningNr IBAN: DE92 4286 0003 0062 2942 01 BIC: BOVBDE3M

ü Rekeninghouder: Rorik Janssen bij de Volksbank Bocholt

Zaterdag 29.06.2013 – 09.00–19.00 Uhr – Siegstraße 8 – D-46395 Bocholt

250, - EURO Complete Work-Shop, incl. 2 overnachtingen, ontbijt en
een gemeenschappelijk diner op zaterdag in het Europa 
Haus Bocholt – Aankomst 28.06.2013 na 18.00 uur

100, - EURO Alleen zaterdag met Prof. Dr. Wolfgang Schöllhorn
50, - EURO Alleen zondag met Maître Rorik Janssen
20, - EURO Gemeenschappelijk diner op zaterdag

Drinken tijdens de Work-Shop wordt aangeboden. 
Zaterdag's bovendien een eenvoudige lunch.

Tot 01.05.2013 Reserveren met overnachtingen! 
Tot 01.06.2013 Alléén zonder (!) overnachtingen en met € 25,- toeslag.


