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Afkortingen
REGLEMENTEN
Financieel Reglement – FR
GedragsCodes – GC
Intern Reglement – IR
Privacy Beleid – PB
Sportieve Opleidingen – SO
Referees Rules – RR
Sport Reglement – SR
Tucht Regels – TR
ALGEMEEN
Administratieve Bestraffing – AB
Algemeen Secretariaat – AS
Algemene Vergadering – AV
Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG
Belgische Kampioenschappen – BK
Belgium Snooker Federation (vzw) – BSF
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité – BOIC
Best of Frames – BOF
Bestuursorgaan – BO
European Billiards and Snooker Association – EBSA
Feitelijke Vereniging – FV
General Data Protection Regulation – GDPR
Gewestelijke Vergadering – GV
Gewestelijke Ranking Tornooien (Gewestrankings) – GRT
Gewestraad – GR
International Billiards and Snooker Federation – IBSF
Minnelijke Schikking (Voorstel) – MS
Nationale Rankings – NR
Snooker Opleiding Vlaanderen – SOV
Vereniging Zonder Winstoogmerk – VZW
Vlaamse Kampioenschappen – VK
Vlaamse Organisatie voor internationale Volkssporten – VIV
Vlaamse SnookerFederatie (vzw) – VSF
World Professional Billiards and Snooker Association – WPBSA
World Snooker Association – WSA
World Snooker Tour – WST
SCHEIDSRECHTERS
Assessment Committee – AC
Belgium Referees Committee – BRC
European Billiards & Snooker Assocation Referees Subcommittee – EBSARS
Gewestelijke Scheidsrechters Commissie – GSC
Nationale Examen Commissie – NEC
Vlaamse Scheidsrechtercommissie – VSC

© Vlaamse SnookerFederatie vzw – SO – versie 27 Januari 2021 – blz. 1

Hfdst. 1 – Opleidingen
1.1.
Binnen de werking van VSF worden volgende opleidingen door SOV aangeboden:
•

BEGELEIDER
Dit is een laagdrempelig instapniveau. Een cursist geniet een korte opleiding, welke als doel heeft om
vooral zeer jonge deelnemers op een speelse en educatieve manier in contact te brengen met het
programma ‘Start to Snooker’ (rekenen, geschiedenis, Engelse taal, gedrag, …) van VSF. Een
begeleider kan ingeschakeld worden tijdens schoolbezoeken, info- of open-deur-dagen en specifiek
gerichte organisaties. Genieten staat voorop!

•

HULPTRAINER
Kandidaten leren technieken aan en via een korte inloopstage moeten zij in staat zijn om initiaties te
verzorgen en de modale clubspeler te ondersteunen. De cursus bestaat uit een lespakket van 24 uur
en een stage van 4 uur (2 x 2 uur les geven). Zij zijn uiteraard ook in staat de werkzaamheden van
een begeleider uit te voeren.

•

TRAINER
Kandidaten doorlopen een intensief opleidingsprogramma die wordt gelijkgesteld aan de voorschriften
van de opleiding van ‘Initiator Snooker’ van de VTS, een afdeling van Sport Vlaanderen. Er wordt
dieper ingegaan op techniek, didactische en sociale vaardigheden. De cursus bestaat uit een
lespakket van 40 uur, aangevuld met een stage van 6 uur (3 x 2 uur les geven).

Zowel het niveau van hulptrainer als trainer komen in aanmerking om SOV in haar coachingbeleid en werking bij
te staan.

Hfdst. 2 – Partijen
Een samenwerkingsakkoord vertegenwoordigt de samenwerking tussen 3 partijen;
•

SOV: de opleidingscommissie staat onder toezicht van VSF en bestaat uit een groep van
gecertificeerde trainers en hulptrainers die hiervoor ofwel intern een opleiding, ofwel extern de
opleiding ‘Initiator Snooker’ bij de Vlaamse Trainer School, afgekort met VTS (*) genoten hebben.

•

VSF: de federatie waaronder de opleidingscommissie haar taken uitvoert. Zij zijn toezichthouder en
eindverantwoordelijke.

•

de ‘SPELER’: de sportbeoefenaar die in de hoedanigheid van jongere, G-sporter of volwassene, al of
niet lid zijnde van VSF, aan 1 of meerdere trainingen van SOV deelneemt.

Zowel VSF als haar aangesloten coaches hebben de Panathlonverklaring onderschreven. Voor meer info zie:
(https://panathlonvlaanderen.be/verklaring/)
(*) VTS is een afdeling van Sport Vlaanderen
De visie van SOV is opgenomen in het volgende credo: “SOV engageert zich om snookerspelers op een
professionele manier te begeleiden in hun verdere ontwikkeling op technisch, tactisch en mentaal vlak.”

Hfdst. 3 – Taken SOV
De hoofdtaak van SOV bestaat uit het opzetten van een coaching platform binnen de snookerfederatie, als zijnde
ook externe sportbeoefenaars. Het takenpakket wordt inhoudelijk verder onderverdeeld in:
3.1 Administratieve taken
•
het aanmaken en gebruiken van eigen documenten en intern reglement om de werking binnen de
commissie te vergemakkelijken,
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•
•
•
•

het maken van evaluaties van spelers tijdens SOV-trainingen en wedstrijden in VSF/BSF-verband,
het jaarlijks voorleggen van een jaarverslag en budgetberekening,
het ondersteunen van VSF/BSF aangaande ledenwerving,
het onderhouden van een administratieve samenwerking met het secretariaat VSF/BSF.

3.2 Sporttechnische taken
•
de opleiding en begeleiding van snookerspelers tijdens de SOV-trainingen,
•
het observeren en evalueren van spelers,
•
het opleiden van kandidaat-trainers binnen de eigen federatie,
•
het bijscholen, zowel intern als extern, van de technische bagage en coaching vaardigheden,
•
het begeleiden van spelers op binnenlandse en buitenlandse tornooien, al of niet op vraag van de
VSF/BSF.
3.3 Bestuurlijke taken
•
het houden van vergaderingen en het notuleren van verslagen binnen de commissie,
•
BSF ondersteunt nominaties van spelers bij selecties voor deelname aan internationale tornooien.

Hfdst. 4 – Werking SOV
Een werkingsjaar van SOV start vanaf 1 juli en loop tot einde juni van het daaropvolgende jaar.
4.1 De toetreding
Iedere speler is vrij om aan de SOV-trainingen deel te nemen. Voor diegenen die interesse tonen, wordt er voor
aanvang van een nieuw werkingsjaar door SOV een infosessie met de spelers en/of ouder(s)/voogd(en) (bij
minderjarigen) gepland. Deelname aan deze infosessie dient bevestigd te worden via elektronische inschrijving
via ‘mijn VSF’ of per mail aan sov@vsf-snooker.be .
Indien een SPELER tijdens het werkingsjaar aansluit, wordt de uitleg gegeven bij een eerste deelname aan de
eerder vernoemde betrokkenen.
4.2 Kledij en publiciteit
Na toetreding overhandigt SOV de jeugdspeler (-18 jaar) 2 polo’s en 2 badges (voor op gilet of hemd). Spelers
vanaf 18 jaar kunnen deze polo’s aanschaffen aan 25,00 € per stuk en de badges aan 5,00 € per stuk.
SOV geeft de voorkeur aan het dragen van de SOV-polo, in combinatie met donkere geklede broek of jeans,
tijdens de SOV-trainingen. Uiteraard zal het SOV/VSF verheugen moesten de badges ook tijdens competities,
tornooien en afvaardigingen gedragen worden.
Als een SPELER zijn/haar deelneming aan het SOV-project wenst te beëindigen, dient de door een speler niet
aangekochte kledij (polo’s) in propere staat terug aan SOV worden overhandigd binnen de 4 weken na het
beëindigen van de samenwerking. De SPELER zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. Indien deze
kledij beschadigd is, zal deze in rekening gebracht worden aan deze SPELER.
Via het VSF-lidmaatschap geven de SPELER en ouder/voogd de toestemming dat foto’s, genomen op SOVtrainingen en tornooien, en de naam SOV mogen gebruikt worden voor publicatie en promotionele doeleinden.
Zoniet, dient de speler/ouder/voogd hiervoor specifiek schriftelijk een verbod tot publicatie te melden (zie GDPR
en portretwetgeving).
4.3 De trainingen
De SOV-trainingen vormen een belangrijke bijdrage in de evolutie van de SPELER. SOV zal trachten om per
snookerseizoen minimum 6 tot maximum 10 SOV-trainingen te organiseren. Data en locaties worden steeds
vooraf per mail of SMS te kennen gegeven aan alle betrokken spelers en eventueel ouder(s)/voogd..
SOV is volledig verantwoordelijk voor de samenstelling van de trainingen. Tijdens de SOV-trainingen krijgt de
SPELER een continue begeleiding, deels individueel en deels in groep.
Bij niet-deelname aan een SOV-training dient dit vóór de betreffende training gemeld te worden hetzij via telefoon,
via Whatsapp of per mail aan sov@vsf-snooker.be
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Maaltijden en dranken tijdens de SOV-trainingen zijn voor rekening van de gebruiker. Het nuttigen van
alcoholische dranken of verboden middelen is niet toegestaan.
4.4 Scouten van spelers
SOV behoudt zich het recht om SOV-spelers te scouten in functie van een opvolging of evaluatie. Hierbij wordt
er gekeken naar techniek, balcontrole, betrokkenheid, het mentale aspect en maturiteit. De resultaten hiervan
worden steeds besproken met de speler en/of ouder(s)/voogd.
4.5 Advies bij selecties voor internationale tornooien
SOV kan door VSF en/of BSF worden gevraagd om advies te geven aangaande selecties voor jeugdspelers bij
eventuele deelnames aan internationale tornooien.
4.6 Einde van de samenwerking
Iedere samenwerking tussen SOV en een speler wordt na het aflopen van een werkingsjaar automatisch
beëindigd.
Net zoals een SPELER vrij is om deel te nemen aan het SOV-project, kan hij/zij eveneens de samenwerking op
eender welk moment via mail aan sov@vsf-snooker.be opzeggen. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van
de SPELER bij VSF, komt hiermee ook de samenwerking te vervallen.
Indien een SPELER zich niet houdt naar de sportieve geest en gedragsregels, zoals uitgeschreven in de
reglementen van VSF, behoudt SOV het recht om dit voor te leggen aan het BO of een tuchtorgaan.
4.7 Externe trainers/begeleiders
Het is niet de bedoeling van SOV om een speler foutieve informatie te geven of de samenwerking tussen de
SPELER en de externe begeleider te hypothekeren, noch deze in een slecht daglicht te stellen.
SOV staat open voor alle vragen van externe begeleiders die een SOV-speler begeleiden buiten de SOVtrainingen, en behoudt de mogelijkheid om externe begeleiders te consulteren of te informeren over de SPELER.
4.8 Ouder(s)/voogd en/of anderen
Tijdens het werkingsjaar staat SOV open voor alle vragen van de ouder(s)/voogd en/of anderen m.b.t. de SOVwerking.
De aanwezigheid van de ouder(s)/voogd en/of anderen als ‘toeschouwer’ tijdens SOV-trainingen is voor SOV
geen enkel probleem. Zij dienen zich echter wel te onthouden van enige inmenging in de samenstelling van de
trainingen; alsook het beïnvloeden van de SPELER tijdens deze trainingen.
4.9 Doelstellingen
Bijkomend aan de normale doelstellingen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de speler, worden ook
andere doelstellingen genoteerd die het resultaat meten m.b.t.:
•
rankings: welke de ambities weergeven van de speler,
•
opgelegde oefeningen in training, en
•
breaks.

Hfdst. 5 – Contacten
Algemeen Secretariaat
Mariska Diddens
Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 bus 17 – B-9000 Gent
Tel. +32 (0) 9 243 11 50
info@vsf-snooker.be
SOV-voorzitter
De Proost Didier
Adriaan Ghijsstraat 1 - 2350 Vosselaar
Gsm +32 (0) 496 696885
sov@vsf-snooker.be of didierdeproost@hotmail.com
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