
 

 

 

Boksend Opvoeden Jaarlijkse Nascholingsdag 12 november 2021  

Binnenkort vindt de Jaarlijkse Nascholingsdag plaats van Boksend Opvoeden.  

Datum en tijd: vrijdag 12 november, 8.30 uur – 17.00 uur  

Plaats van actie: Het Onland, Rekhemseweg 175, 7004 HD Doetinchem 

We hopen voor alle deelnemers op een inspirerende en leerzame cursusdag. 

Op de dag zelf zullen er verschillende workshops zijn waarbij alle workshopleiders boksen als 

pedagogisch middel zullen inzetten.  

De onderscheiding van de workshopleiders is hun expertise waarin ze ons zullen meenemen 

en inspireren.  

De dag is bedoeld voor gecertificeerde trainers om geïnspireerd te worden en elkaar te 

inspireren.  

Alle workshops zijn voor alle deelnemers. 

De jaarlijks nascholingsdag zal op een authentieke locatie zijn: 

 

Om 15.30 uur zullen we de dag eindigen met een hapje en een drankje om nog te 

kunnen netwerken. 

Kledingvoorschriften: sportkleding of gemakkelijke kleding. Er zijn geen kleedkamers 

aanwezig, uiteraard kun je je opfrissen in het toilet.  

 

Let op betreft de materialen: 

Bokshandschoenen en katoenen binnen handschoenen zal Boksend Opvoeden bij zich 

hebben, uiteraard kun je je eigen bokshandschoenen meenemen.  

 

Voldoende gratis parkeergelegenheid. 

  



Dagschema en planning: 

8.30 – 9.00  Inloop, koffie/thee en registratie 

9.00 – 9.15  Annie Joosten welkom en nieuwe ontwikkelingen   

9.15 – 9.45   Marian ter Haar Ambassadeur Boksend Opvoeden 

Jongeren hebben plezier in vechtsporten. Vechtsport kan een positieve bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van jongeren volgens verschillende onderzoeken. Daarin zijn de begeleiding, 

veiligheid en de verbinding met de omgeving cruciaal. Op de bijeenkomst hoopt           

Marian ter Haar je meer inzicht te geven in hoe je dat als begeleider veilig en duurzaam kunt 

doen. Met vijf vuistregels die de waarde van vechtsport voor jongeren omschrijven. 

 

9.45- 10.30 Elles Derksen verlies/overlijden/scheiden veiligheid  

10.35-11.00 Ronald van Halsema variatie boksspel 1 stoten op de noodles 

11.00- 11.25 Koffie/thee  

11.30- 12.45 Nouchka Fontijn  

Heeft meerdere EK en WK medailles gewonnen en won zilver op de OS in Rio de Janeiro en 

brons op de OS in Tokyo deze zomer. 

 

Zij zal spreken over: 

-de basis van succes  -het vormen van een team -flow -zelf de touwtjes in handen nemen 

Zij zal op deze dag een technische Bokstraining geven, en een presentatie over haar 

leermomenten uit de 14 jaar dat zij bokste op top niveau. 

12.45-13.30 Lunch (mochten er diëten of allergieën zijn geef dit a.u.b. voor 5 

november door) 

13.30 – 15.00 Lucas Defares workshop Boksmeditatie  

15.00- 15.30 Evaluatie & Certificaat uitreiking 

15.30-17.00 Hapje & een drankje/netwerken 

 

 

Sportieve groeten, 

 

Team Boksend Opvoeden 
 

Meer over ons: www.boksendopvoeden.nl/over-ons/  

Zie ook: www.boksendopvoeden.nl 
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