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Geachte sportvriend, 

In het voorjaar 2013, tijdens de maanden maart en april, wordt onder toezicht van Bloso door de 

Vlaamse Snooker Federatie een nieuwe cursus Initiator Snooker gelanceerd.  

Mocht jou dit interesseren willen we u alvast de nodige informatie meegeven. 

 

HET LESSENPAKKET 

De cursus bestaat uit 3 delen, 3 modulen genaamd, waarvan de eerste module een ‘Algemene 

Module’ omvat die door Bloso zelf wordt onderricht. Centraal in deze module staat Didactiek en een 

aanzienlijk deel rond veilig sporten (EHBO). Deze module omvat een cursus van 2 dagen, exclusief 

examen. U dient voor deze module geslaagd te zijn alvorens deel te kunnen nemen aan de modules 2 

en 3. Doch mocht u omwille van uw beroep of opleiding de nodige attesten kunnen voorleggen, u 

gelieve hiervoor eerst een Bloso verantwoordelijke te contacteren. (Silke.Moes@Bloso.be 

02/209.47.54 of Bie.Dillen@Bloso.be 02/209.47.18)  

Normaal gezien wordt er in het voorjaar op 19 januari een cursus van module 1 georganiseerd 

waarop module 2 en 3 aansluiten. Maar indien u niet wenst te wachten en reeds de nodige stappen 

wenst te zetten voor het volgen van het Algemene Gedeelte (Module 1), dan kan dat. Op de 

volgende pagina is een lijst samengesteld van startdata en plaatsen waar u hiervoor terecht kan. Let 

wel op! Daar dit een algemene leerstof bevat is deze sporttakoverschrijdend. Het kan dus best zijn 

dat u met collega’s van andere sporttakken deze cursus volgt. Wat je dient te doen is je op te geven 

op het secretariaat van de Vlaamse Snooker Federatie in Gent en de betaling hiervoor te verrichten. 

Zij zullen je bijstaan om jouw gegevens bij Bloso in orde te brengen.  

Module 2 en 3 worden opgeleid door de docent die door Bloso en VSF hiervoor is aangesteld (Didier 

De Proost). Module 2 omvat een groot sporttechnisch deel en Module 3 bestaat voornamelijk uit 

Didactiek en Methodiek (alles wat te maken heeft met vaardigheden tijdens het initiëren). Deze 

lessen gaan dus volgend jaar in maart en april door op locatie bij Didier De Proost thuis, telkens op 

een zaterdag. Einde maart, begin april volgen de schriftelijke, mondelinge en praktische examens. 

Voor de modules 2 en 3 zijn geen vrijstellingen mogelijk. Vereiste is aangesloten zijn bij VSF en een 

minimum aan ervaring genieten in de snookersport als recreant of als competitief speler. 
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INSCHRIJVEN 

Daar wij de laatste jaren de minimum-inschrijvingsquota van 12 kandidaten niet gehaald hebben, is 

dit jaar hierop door Bloso een wijziging aangebracht. Om de cursus Initiator door te kunnen laten 

gaan dient er een minimum van 6 kandidaten te zijn die zich conform de vereisten ingeschreven 

hebben (betaling is een must!). Vermits Bloso de quota naar beneden heeft gebracht zal dit ook 

betekenen dat de inschrijvingsprijs zal verhogen. U kan hierover meer info verkrijgen op het 

secretariaat VSF in Gent (09/243.11.50 - vlaamse.snookerfederatie@pandora.be) 

Op deze volgende locaties hieronder kan je dus terecht. Je ziet er wel een andere sporttak bij staan 

als organisator. Doch als je bij een bepaalde locatie dichter in de buurt woont kan het dus ook dat je 

je daar inschrijft. Informeer desnoods ook bij de Bloso verantwoordelijken welke de eindduur is 

indien je een andere datum dan 19 januari in Deerlijk zou kiezen. Beide modules mogen elkaar in tijd 

niet overlappen. Je dient voor module 1 geslaagd te zijn voordat de modules 2 en 3 aanvangen. 

Begindatum voor deze 2 modules is 2 maart en beslaat meerdere zaterdagen. Examens zijn voorzien 

op 23 maart (schriftelijk) en 6 april (mondeling en praktijk). 

Inschrijving vooraf is vereist! Je doet er goed aan dit minimum 6 tot 8 weken vooraf te doen.  

DATUM LOCATIE ORGANISATOR 

12 januari Liedekerke  

6 januari Leopoldsburg Zwemmen 

19 januari Deerlijk Snooker, petanque 

26 januari Antwerpen Karate 

26 januari Genk Tennis 

27 januari Gent Tennis 

26 januari Bree Zwemmen 

2 februari Tielt Judo 

9 februari Gent Petanque 

   

 

Bij interesse hopen wij zo spoedig mogelijk van u te kunnen horen. 

 

Vlaamse Snooker Federatie i.s.m. 

Bloso Docent De Proost Didier (0496696885) 
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