
 
 
 

NIEUWSBRIEF 08 2016 
Beste, 

 

Belgisch Kampioenschap 
Na een drukke speelmaand zit het Belgisch Kampioenschap 2016 er op en zijn de winnaars gekend. Het kampioenschap 

leverde enkele spannende finales op met een aantal verrassende winnaars: 

 

Cadets: Durnez Amedeo - Mertens Ben : 4 - 2 

Juniors: Vanoppen Kobe - Jacobs Jeff : 5 - 6 

Ladies: Jans Wendy - Dehaene Caty : 4 - 0 

Masters +40: De Wit Tom - van Herk Mario : 5 - 2 

Masters +50: Verheyde Gino - Hemelsoet René : 0 - 4 

Men: Peter Bullen - Kevin Hanssens : 3 - 7  

Dubbels: Bullen Peter & Lemmens Steve - Heusdens Jurian & Skalski Tomasz : 5 - 4 

Referees: Corens David - Vandevoort Kevin : 2 - 0 

Rolstoelsnooker: Deklerck Kurt - Puttemans Patrick : 3 - 0 

 

Een grote proficiat aan alle winnaars en spelers die meestreden voor de titel! Alle resultaten kan u vinden via 

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

Daarnaast ook twee items die toch belangrijk zijn om kort aan te halen: Tomasz Skalski speelde in zijn halve finale tegen 

Peter Bullen een 147 en Wendy Jans behaalde haar 14e (!!) Belgische titel. Al voor het vijfde jaar op rij staat ze op het 

hoogste schavotje. Proficiat Tomasz en Wendy! 

 

Enquête VSF 
In voorbereiding van het snookerseizoen 2016-2017 en het beleidsplan 2017-2020 wil de Vlaamse SnookerFederatie zoveel 

mogelijk informatie ontvangen om de werking beter te kunnen afstemmen op wat er leeft onder de leden.  Wij hebben al heel 

wat ingevulde enquêtes teruggekregen maar ook jou mening is belangrijk voor ons. Mogen wij jou dan ook vragen de 

bevraging in te vullen via http://www.vsf-snooker.be/nl/formulier.asp?id=3  

 

Feedbackmoment 
Naast de enquête organiseert VSF ook een feedbackmoment op zaterdag 18 juni 2016 om 10u00 in het Huis van de Sport te 

Berchem (Boomgaardstraat 22 - 2600 Berchem) omtrent het afgelopen competitiejaar. Thema’s als de wedstrijdschema’s, 

punten, tornooiregeling, de wedstrijdkalender, etc. kunnen door jullie aangesneden worden.  

Mocht u aanwezig willen zijn, gelieve dan voor 10 juni 2016 een mailtje te sturen naar Peter Cnudde 

(tornooiverantwoordelijke) of Stephanie Eemans via cnudde@telenet.be of stephanie.eemans@telenet.be Mocht u niet 

aanwezig kunnen zijn mag u ook per mail uw suggesties doorsturen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Wereldkampioenschap U18 en U21 
Komende zomer ontvangt België van 16 t.e.m. 25 augustus 2016 het WK snooker voor U18 en U21 in de accommodatie van 

Sunparks te Mol. Het zijn de gewesten Antwerpen en Vlaams-Brabant die deze organisatie op zich nemen. 

 

De U18 zal aantreden van 16 t.e.m. 20 augustus 2016, de U21 van 20 t.e.m. 25 augustus 2016. Elk land mag in beide 

competities vier spelers afvaardigen. BBSA is echter aan het onderhandelen dat België als organiserend land meer spelers 

mag afvaardigen. Meer informatie kan u binnenkort terugvinden op de website van BBSA.   

 

 

Met sportieve groeten, 

Secretariaat VSF vzw. 

 

 

i.o.v. Ignace Uytdenhouwen 

Voorzitter VSF  
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