
De inhaalbeweging kwam er na een lange periode van onderhandelen met de Vlaamse Trainersschool 
(VTS). Het doel van de inhaalbeweging is het aantal gediplomeerden in de klimschoolwerking van de 
clubs te laten toenemen. Een groep ervaren klimschool begeleiders, zonder VTS diploma, krijgt via een 
verkorte cursus nu de kans gediplomeerd te worden tot “Initiator Sportklimmen”.

KBF is ervan overtuigd dat deze inhaalbeweging een interessant leer-
proces is/was en de clubs de vruchten zullen plukken van deze nieuwe 
instroom van gediplomeerden. KBF wenst ook nogmaals de VTS te bedan-
ken voor het begrip die de denkcel in dit dossier toonde en de gedane 
toegevingen.

cursisten aan het woord

Zowel VTS als KBF kregen vele positieve reacties van deelnemers:

“Na wat twijfelen en puzzelen met drukke agenda’s (klinkt bekend) heb ik toch be-
sloten om de sprong te wagen en mij in te schrijven voor de cursus initiator sport-
klimmen inhaalbeweging. Vanaf de eerste dag bleek dat dit een gericht en interes-
sante cursus ging worden. De lesgevers zijn zeer ervaren wat als resultaat geeft dat 
ik zeer veel zaken bijgeleerd heb. Aan mensen die nog twijfelen zou ik zeggen: niet 
twijfelen en ga ervoor, je niveau van lesgeven zal er zeker mee gebaat zijn met als 
eindresultaat nog meer plezier in uw hobby.” — Wim Verlinde (BOVL)

“Het positieve aan de inhaalbeweging is zonder twijfel dat je op relatief korte tijd 
het brevet Initiator Sportklimmen kan behalen. Ik ben nog steeds heel tevreden dat 
ik de inhaalbeweging heb gevolgd! Wel jammer is dat er enkel gekeken wordt naar 
de leeftijd van de deelnemers, en niet naar de ervaring die iemand heeft binnen de 
eigen klimschool.” — Geert Goethals (Bergpallieters)

inhaalbeweging in de toekomst

Deze verkorte inhaalbeweging is éénmalig. De laatste mogelijkheid om te 
slagen in de ‘gezamenlijke technische eindproef’ (GTE) voor de inhaalbe-
weging is op 6/10/2012.

In oktober gaat ook de derde cursus van de inhaalbeweging van start te 
Genk. In het voorjaar 2013 zal een laatste cursus georganiseerd worden.
Een eerste cursus in Willebroek werd in april succesvol afgerond door 10 
van de 12 deelnemers. Op de tweede cursus te Gent, slaagden reeds 9 van 
de 12 cursisten.  Proficiat aan de nieuwe gediplomeerden!

Acke Willem (BACA) / Brouwers Bert (BPA) / Buys Hilde (BVLB) / Caboor 
Philippe (BOVL) / De Clercq Luk (BACA) / Dotremont Jo (De Bergpallieters) 
/ Goethals Geert (De Bergpallieters) / Gysemans Leen (BVLB) / Hostens 
Sven (BVLB) / Lannoo Robin (WBV) / Maginelle Wim (BVLB) / Raeymaekers 
Eddy (BVLB) / Swinnen Johan (BOVL) / Vanhoutte Yves (WBV) / Vergauwen 
Tjomme (LBAV) / Verlinde Wim (BOVL) / Verwerft Bert (BACA) / Willems 
Rony (BVLB) / Wouters Luc (BVLB) / Van der Linden Ludo (BOVL)

initiator sPortklimmen

Voor zij die niet in aanmerking komen voor de inhaalbeweging is er na-
tuurlijk nog steeds de gewone cursus. De cursus initiator muurklimmen 
gaat van start op 29 september 2012. De aanvullende module initiator 
Sportklimmen zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. Meer info kan je 
vinden op: www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/AanbodOpleidingen 

nieuws vanuit de vts

GTE Sportklimmen: 
vanaf 16 september is er een nieuw examenverloop voor de GTE Sport-
klimmen van toepassing. Meer info kan je verkrijgen op de website van de 
KBF of via jan.verhoeven@klimenbergsportfederatie.be

Sporttechnische brevetten: 
onder impuls van de KBF is er met VTS overeengekomen dat vanaf 2013, 
de sporttechnisch brevetten niet meer kan vervallen en dit voor alle dis-
ciplines (sport- en rotsklimmen, bergwandelen, canyoning en bergbe-
klimmen). Dit wil zeggen dat starten aan de VTS cursus niet noodzakelijk 
binnen de een vastgelegde termijn na het slagen op de GTE dient te ge-
beuren. Voor Initiator Sportklimmen was deze termijn 2 jaar, voor Initiator 
Bergbeklimmen 4 jaar …

Opgelet: De cursisten dienen wel over de sporttechnische competenties 
te beschikken tijdens de VTS-cursus, het niveau van de GTE dient dus be-
houden te worden ook al wordt het niet meer apart geëxamineerd.
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hoe zou het nog zIJn met … de InhaalbewegIng?


