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Beste
Blijf up-to-date van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse Snookerwereld: upcomming
events, inschrijvingsdeadlines, prestaties van collega-snookerspelers, trainingen,...
Lees snel verder en kom het allemaal te weten!

ACTIVITEITEN EN MEDEDELINGEN
GDPR
Nieuwe regelgeving rond o.a. GDPR zetten ons ertoe aan om nieuwe
pasfoto’s te verzamelen van onze leden. Tot op heden werd op de
lidkaart gewerkt met de foto die van de EID-kaart werd gehaald. Dit
mag niet langer op deze manier.
Vandaar de oproep aan de bestaande leden om voor 31 oktober
2018 een pasfoto te bezorgen aan het algemeen secretariaat (per
mail via: info@vsf-snooker.be of per post: Zuiderlaan 13 – 9000
Gent).
Nieuwe leden dienen bij hun inschrijving meteen een pasfoto aan te
leveren. Pas wanneer deze in het bezit is van het algemeen
secretariaat is de speler speelgerechtigd en kan er een lidkaart
worden afgeprint.
VSF
IBSF World U18 and U21 Snooker Championships 2018
Van 2 tot 11 juli gaan de IBSF World U18 & U21 Snooker
Championships door in Jinan (China).
Belgische spelers die werden geselecteerd om deel te nemen aan het
tornooi zijn Sybren Sokolowski, Nick Jansen, Julien Leclercq en Kobe
Vanoppen. Volg onze spelers via de website.
Home Internationals
De Vlaamse SnookerFederatie vzw heeft in opdracht van de BBSA en in
samenwerking met de Snooker Opleiding Vlaanderen (SOV) de selecties voor de
Home Internationals 2018 gemaakt.
Binnen de categorie Under 16 wordt België vertegenwoordigd door Pauwels Thijs,
Van De Voorde-Van Bocxlaer Thor, Delanoy Senne en Verherstraeten Matthijs.
Binnen de categorie Under 21 zullen Leclercq Julien, Vanoppen Kobe, Pelgrims
Wesley en Geentjens Brent België vertegenwoordigen.
Dit tornooi gaat door in The Northern Snooker Centre in Leeds van 10 tot 17
augustus 2018.
VSF West-Vlaanderen
✓
✓

17-19 augustus vindt de Q2 van de European Open plaats (World Senior Snooker)
in Snooker Palace Brugge.
De reeksen voor het seizoen 2018-2019 zijn reeds bekend, kijk snel op de
website.
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VSF Antwerpen
16 augustus 2018 gaat de gewestelijke algemene vergadering
kampioenenviering door in de Limit te Westerlo (19:30 uur).
VSF Limburg
11 en 12 augustus vindt de Junior Team Cup Snooker plaats in de Play Ball te
Hasselt. De Junior Team Cup is een Interland tussen België, Nederland, Duitsland
en Frankrijk. Het tornooi zal gespeeld worden in een ploegenstelsel van 3 spelers
per ploeg. Er zullen wedstrijden worden afgewerkt binnen de categorieën U14,
U17 en U21.

SEPTEMBER IS DE MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september is het weer maand van de sportclub, sportclubs openen
hun deuren voor het grote publiek en bieden gratis initiaties en
trainingen aan. Laat zien hoe goed jouw sportclub bezig is en vooral
hoe leuk het er wel is.
Sportclubs die willen deelnemen nemen contact op met hun lokale
sportdienst. Zij coördineren de actie lokaal en bezorgen jou het
gewenste promotiemateriaal.
Wanneer een club hieraan deelneemt of wil deelnemen, kan zij dit
steeds laten weten aan de federatie. Zo kijken we of we jouw club
ergens mee kunnen helpen. Activiteiten zullen dan ook op de website
en sociale media gedeeld worden.

SPORTEVENEMENTEN KRIJGEN SUBSIDIES
Omdat sportevenementen in Vlaanderen allerlei doelen dienen en omdat één van de
belangrijkste daarvan is dat ze mensen tot sporten aanzetten, krijgen ze subsidies.
Daarom werden voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale
(top)sportevenementen een nieuwe subsidiereglementering opgesteld door Sport
Vlaanderen.
In augustus 2018 worden de subsidiereglementen 2019 online geplaatst op de website
van Sport Vlaanderen. Aanvragen voor de eerste helft van 2019 kunnen tot 30
september ingediend worden.

GDPR
Sinds afgelopen maand, 25 mei 2018, moeten alle organisaties, o.a. sportfederaties en
sportclubs aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe data gebruikt wordt
en hoe data wordt beveiligd. GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van
persoonlijke gegevens van Europese burgers.
Is jouw club nog niet helemaal mee met het GDPR-verhaal? Op onze website kan u een
overzicht vinden, aangeleverd door Vlaamse Sportfederatie en Dynamo Project, van de
stappen die uw club dient te nemen om in orde te zijn met GDPR. Kijk dit zeker na en
pas de stappen toe op uw sportclub.

Vlaamse SnookerFederatie vzw

Stichtend lid van de Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten
Aangesloten bij Belgium Billiards & Snooker Association - Erkend door Sport Vlaanderen

www.vsf-snooker.be

Nieuwsbrief Juli

01

2018

PRESTATIES
European 6 Reds Snooker + Teams Ladies Masters and Men + Single Ladies
and Masters Snooker Championships Bucharest June 2018
Bij de European Team Snooker Championships – Bucharest werd België
vertegenwoordigd door Wendy Jans en Cathy Dehaene (Belgium 1), Inge Vermeulen en
Melissa Eens (Belgium 2) voor de categorie Ladies. Bij de Masters werd België
vertegenwoordigd door Johny Moermans en René Hemelsoet (Belgium 1), Tom De Wit
en Wang Chooi Tan (Belgium 2).
Resultaten:
Bij de vrouwenteams kwamen Belgium 1 Ladies en Belgium 2 Ladies elkaar tegen in de
quarter final. Deze werd door Belgium 1 gewonnen met 3-0. Belgium 1 stootte door tot
de semi final, maar verloor deze van Letland met 2-3.
Belgium1 Masters haalden het tot in de quarter final. Deze verloren ze met 4-0 van
Engeland 1.
Belgium 2 Masters haalden het tot bij de last 16. De wedstrijd tegen Oostenrijk werd
verloren met een 2-4 eindstand.
Bij de European Snooker Championship Ladies – Bucharest werd België
vertegenwoordigd door Wendy Jans, Cathy Dehaene, Melissa Eens en Inge Vermeulen.
De Belgische dames deden het zeer goed op het tornooi. Bekijk hier hun resultaten. De
finale van de European Snooker Championships ladies draaide uit op een Belgisch
onderonsje. Wendy Jans won hier met 4-0 van Cathy Dehaene.
Bij de European Snooker Championship Masters – Bucharest werd België
vertegenwoordigd door Wang Chooi Tan, René Hemelsoet, Tom De Wit en Johny
Moermans. Hier kan je de uitslagen van de Masters terugvinden.

Indien jullie club graag iets in de VSF-Nieuwsbrief wil plaatsen; een upcoming event,
prestatie van spelers, samenwerkingen, leuke weetjes,... Stuur het zeker door naar
info@vsf-snooker.be

Met vriendelijke groeten
Vlaamse SnookerFederatie vzw
Huis vd Sport Gent
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
www.vsf-snooker.be
Volg ons ook op:
(Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje naar info@vsf-snooker.be)

