
 
 
 

NIEUWSBRIEF 05 2016 
 

Beste, 

Vlaamse Kampioenschappen 
De Belgium Rankings en National Rankings zitten er op, de clubcompetitie loopt op haar einde en het einde van het seizoen 

is in zicht. Met andere woorden, tijd voor de Vlaamse Kampioenschappen! 

De inschrijvingen voor onderstaande Vlaams Kampioenschap zijn geopend. Alle VSF-leden kunnen zich hiervoor 

inschrijven, je hoeft hier dus geen selectie voor te krijgen. Een overzicht:  

* VK Cadets: zondag 24 april 2016 in de Acro, Tienen  

* VK Juniors: zaterdag 23 april 2016 in de Cue Aiming, Brasschaat 

* VK Ladies: zondag 24 april 2016 in de The Trickshot, Brugge 

* VK Masters +40: zaterdag 23 april 2016 in de Sint-Martinus, Gent 

* VK Masters +50: zondag 24 april 2016 in de Riley Inn, Genk 

* VK Masters +60: zaterdag 23 april 2016 in de The Original, Antwerpen 

De eindfase van het individueel VK is gepland op donderdag 5 mei 2016 tijdens het BK te Sint-Truiden waarbij volgende 

eindfasen aan bod zullen komen: 

* 1/2de finales en finales : cadets, juniors, masters +40 en masters +50 

* alleen finales : ladies en masters +60 

Inschrijven voor het Vlaams Kampioenschap kan via de website van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA. Deadline 

inschrijvingen VK alle categorieën: woensdag 13 april 2016 om middernacht.  

  

Vrijheidsregeling 
De transferperiode om vrij van de ene naar de andere club te gaan, komt dichterbij. Vanaf 1 t.e.m. 31 mei kan je je vrijheid 

aanvragen om bij een andere club aan te sluiten. Volg de zes stappen die ervoor zorgen dat je zonder problemen de overstap 

kan maken: 

1. het standaarddocument om je vrijheid aan te vragen kan je downloaden via http://www.vsf-

snooker.be/cms/docs/bestanden/2016%20opzeg%20tijdens%20transferperiode.pdf  

2. verstuur dit document tussen 1 en 31 mei 2016  

3. 1 exemplaar dien je individueel en aangetekend naar het algemeen secretariaat te versturen 

4. 1 exemplaar dien je individueel en aangetekend naar je verlatende club te versturen  

5. de poststempel van de brief geldt als bewijs van verzending 

6. alle vrijheidsaanvragen die buiten deze periode met dit standaarddocument ontvangen worden of die niet volgens 

bovenstaande reglementering verstuurd worden, zijn niet geldig en worden niet aanvaard 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Vrijheidsregeling buiten de transferperiode 
De Raad van Bestuur dient nog een beslissing te nemen aangaande de vrijheidsregeling buiten de transferperiode. Van zodra 

deze gekend is zal deze meegedeeld worden in een volgende nieuwsbrief en op de website.  

  

  

Heraansluiting 
De documenten voor de heraansluiting zijn al even onder de clubs verdeeld. Gelieve de gegevens op uw 

inschrijvingsformulier goed na te kijken en waar nodig eventuele wijzigingen aan te brengen.  

Ben je verhuisd of is je paspoort vernieuwd? Stuur nu al een kopie door naar jou gewestelijk secretariaat of het algemeen 

secretariaat opdat je inschrijving voor het nieuwe seizoen sneller verwerkt kan worden. 
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Resultaten 
Alle resultaten van de voorbije BR en NR kunnen jullie bekijken op de website van BBSA onder het menu tornooien of via 

http://www.bbsa-snooker.be/nl/v/45/tornooien  

  

Cursus initiator 
De inschrijvingen voor de opleiding initiator snooker zijn geopend. Via de website van de Vlaamse Trainersschool log je je 

in en kan je de gewenste cursus selecteren: 

 - Surf naar http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx  

- Klik op "Aanmelden op VOTAS" 

- Mocht u nog niet geregistreerd zijn, maak dan eerst een profiel aan  

- Eenmaal u geregistreerd bent, meldt u zich aan 

- Bij het zoekvak "Zoek opleidingen" typt u "Snooker" waarna "Initiator Snooker" verschijnt 
- U schrijft zich in voor module 1 t.e.m. 4 door het vakje "Inschrijven" aan te duiden 

Indien u Module 1 al gevolgd heeft, kan u later bij de inschrijving van module 1 uw vrijstelling aanvragen. 

Meer info op http://www.vsf-snooker.be/nl/c/74/2/opleidingen/initiatorcursus-2016  

Mocht u bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet van contact op te nemen. 

Het belooft alvast een zeer interessante opleiding te worden! Hou rekening mee dat er ten vroegste binnen 2 jaar een 
volgende opleiding georganiseerd zal worden. Deadline van inschrijven: 9 mei 2016 

  

Het algemeen secretariaat zal gesloten zijn van donderdag 7 april - 16u00 t.e.m. zondag 24 april 2016. Dringende vragen 

kan u sturen naar info@vsf-snooker.be   

 

Met sportieve groeten, 

Freija Maebe 

Secretariaat VSF vzw. 

 

i.o.v. Ignace Uytdenhouwen 

Voorzitter VSF  

________________________________________ 

Indien u niet aanwezig kan zijn op een tornooi waarvoor U reeds ingeschreven bent, gelieve dit zo spoedig als mogelijk en 

vóór de aanvang van het tornooi te melden via cnudde@telenet.be (Peter Cnudde, verantwoordelijke nationale tornooien). 

Dit bespaart heel wat last minute verschuivingen in de planning van de organisatoren.  

Meldt U zich pas af na het afsluiten van de inschrijvingen dan riskeert u boven het inschrijvingsgeld een minnelijke 

schikking. Alvast bedankt voor de medewerking! 
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