
 
 
  

NIEUWSBRIEF 04 2015 
 
 
Beste, 
 
 
De inschrijvingen voor het Open Vlaams Kampioenschap Scotch Doubles is nog één week geopend. Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd op zaterdag 21 en zondag 22 februari 2015 in de University te Leuven.  
Speler 1 schrijft zich in en vermeldt bij de opmerking: Naam Voornaam speler 1 - Naam Voornaam speler 2 
Het verschil met een gewoon dubbeltornooi is dat de spelers bij een break om beurten een bal moeten potten in 
tegenstelling dat een speler anders aan bod blijft tot een break wordt beëindigd. 
 
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijving sluit automatisch op 
woensdag 11 februari 2015 om middernacht. 
 
 
De ploegen die op het Vlaams Kampioenschap voor teams hun provincie mogen verdedigen zijn gekend! 
Op 14 en 15 februari 2015 komende volgende afdelingen aan bod: 
 

Afdeling Speellocatie Titelverdediger 

Ere-afdeling  Sint Martinus, Oost-Vlaanderen  Limburg 

1
e
 afdeling  Play Ball, Limburg  Oost-Vlaanderen 

2
e
 afdeling The Matchroom, Antwerpen Antwerpen 

3
e
 afdeling University, Vlaams-Brabant  Antwerpen 

 
Meer informatie en welke teams tegen wie aantreden kan je vinden op de website van VSF onder “Vlaamse 
Kampioenschappen” in de linker kolom of via deze link http://www.vsf-snooker.be/nl/c/79/2/vlaamse-
kampioenschappen/team  
 
Een fout in ons systeem zorgde ervoor dat mensen met een telenet e-mailadres de nieuwsbrief van januari #2 blanco 
ontvangen hebben. Wij willen ons hiervoor dan ook verontschuldigen. Het probleem zou nu verholpen zijn. Mocht U alsnog 
de nieuwsbrief willen raadplegen dan kan dit via ons de VSF-website. Via “Nieuwsbrief” in de horizontale menubalk of via 
deze link http://www.vsf-snooker.be/nl/v/21/nieuwsbrief kan U elke nieuwsbrief opnieuw raadplegen. 
Onze excuses voor het ongemak! 
 
Wij hebben vernomen dat de World Snooker gaat trachten de sport snooker (Billiard Sports) aan de Olympische Spelen van 
Tokio 2020 toe te voegen! Om dit kracht bij te zetten heeft de Japanse Snooker Association een online petitie opgestart die 
je via deze link kan ondertekenen: http://www.ibsf.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=337:support-for-
olympic-bid&Itemid=113  
 
Veel succes aan alle deelnemers van het Vlaams Kampioenschap teams en het Vlaams Kampioenschap Scotch Doubles! 
   
Met sportieve groeten, 
Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 
 
i.o.v. Ignace Uytdenhouwen, 
Voorzitter VSF vzw. 
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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 aan het secretariaat te melden via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be of info@vsf-
snooker.be én aan de organiserende club. 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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