
 
 
 

NIEUWSBRIEF 07 2016 

Beste, 

Vlaamse Kampioenschappen 
Afgelopen donderdag 5 mei werd de eindfase van de Vlaamse Kampioenschappen gespeeld. Volgende spelers bekroonden 

zich tot winnaar van hun categorie: 

- Cadets : Sybren Sokolowski  

- Juniors : Kobe Vanoppen 

- Masters +40 : Pascal Tollenaere 

- Masters +50 : Luc Pauwels 

- Masters +60 : André Slegers 
Proficiat aan deze spelers én allen die mee voor deze titel gestreden hebben. 

Belgisch Kampioenschap 
De Belgische Kampioenschappen zijn van start gegaan met het BK Referees en het dubbelspel met 143 duo’s. De eerste 

Belgische Kampioen is in tussentijd gekend: David Corens is de winnaar van het BK Referees. Proficiat! Het volledige 

programma vindt u op de website via http://www.bbsa-snooker.be/nl/v/44/formulieren#4  

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.  Mogen wij jullie 
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 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. 

Junior Team Cup 2016 
BBSA / VSF heeft een uitnodiging gehad voor de Junior Team Cup van 8 t.e.m. 10 juli 2016 te Essen, Duitsland. 

Volgende praktische gegevens kunnen wij hierrond meedelen: 

- Teams bestaan uit : 3 spelers U14 - 3 spelers U17 en 3 spelers U21 

- Reservespeler: één reservespeler per team is toegestaan 

- Inschrijvingsgeld: BBSA / VSF betaald het inschrijvingsgeld van € 150,00 per team, hierbij is inbegrepen gratis water en 

één maaltijd voor spelers en coaches per dag  

- Verblijf + transport: de spelers betalen zelf hun verblijf en transport 

Elke jeugdspeler die hierin interesse heeft, kan zich kandidaat stellen door een mail aan het algemeen secretariaat te sturen 

via info@vsf-snooker.be t.e.m. 16 mei 2016. Mochten er vijf spelers voor eenzelfde team zich aanmelden, dan wordt er een 
kwalificatietornooi georganiseerd.   

Heraansluiting 
Gelieve de gegevens op uw inschrijvingsformulier goed na te kijken en waar nodig de wijzigingen aan te brengen opdat je 

heraansluiting vlot kan verlopen.  

Ben je verhuisd of is je paspoort vernieuwd? Stuur dan 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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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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