
 
 
 

NIEUWSBRIEF 03 2017 
Beste, 

 

Vlaamse Kampioenschappen Individueel 2016-17 
Afgelopen weekend werd het Open VK individueel afgewerkt. Volgende spelers kroonden zich tot Vlaams Kampioen: 

- Cadets: Sybren Sokolowski - Ben Mertens: 0 - 2 

- Juniors: Ben Mertens - Kobe Vanoppen: 0 - 3 

- Ladies: Iris Moyens - Nawal Touzani : 0 - 2 

- Masters +40: Alain Vandersteen - Wang Chooi Tan: 3 - 0  

- Masters +50: Luc Pauwels - Daniël Baekelmans: 2 - 1 

- Masters +60: Andre Slegers - Guido Albergs: 2 - 0 

  

Alle resultaten kan u nakijken via http://vsf-snooker.be/nl/nieuws/213/vk-individueel-2016-17--resultaten Proficiat aan alle 

winnaars met het behalen van hun titel! 

  

VK Teams 2016-17 
Dit kampioenschap zal doorgaan op zaterdag 17 en zondag 18 juni op volgende locaties: 

ERE-afdeling: Buckingham te Mol (ANT) 

1e-afdeling: De Komma te Leuven en Free Ball te Kortenberg (VLB) 

2e-afdeling: Snookerpalace te Brugge (WVL) 

3e-afdeling: Snooker Factory te Eeklo (OVL) 

  

Vrijheidsaanvragen 2017-2018 

Binnen de transferperiode: 
- van 1 t.e.m. 31 mei 

- kan via het standaardformulier 2017-2018: volledig invullen + ondertekenen 

- individueel per aangetekend schrijven verzenden naar: verlatende club + secretariaat VSF 

- poststempel geldt als bewijs van zending 

- heeft uitwerking op 1 juni daaropvolgend 

- als een lid minderjarig is, moet ook één ouder en/of voogd het formulier ondertekenen 

- aanvragen die buiten deze periode en/of niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden als onontvankelijk beschouwd 

  

Buiten de transferperiode: aangepaste reglementering - HR 20/10/2016 

- van 1 juni t.e.m. 30 april 

- kan via het standaardformulier 2017-2018: volledig invullen + ondertekenen 

- vrij om te kiezen hoe dit aan het secretariaat bezorgd wordt 

- als een lid minderjarig is, moet ook één ouder en/of voogd het formulier ondertekenen 

- vanaf 1 augustus administratieve kost van 15,00 euro per speler 

  

U kan alles nakijken in het VSF HR art. 3.4.12 of via http://vsf-snooker.be/nl/nieuws/210/procedure-vrijheidsaanvragen-

seizoen-2017-2018  

  

Belgische Kampioenschappen 2017 
Vanaf zaterdag 29 april t.e.m. zondag 28 mei 2017 wordt het BK te Sint-Truiden georganiseerd. De planning alsook de 

resultaten kan u raadplegen via www.bbsa-snooker.be onder het menu “Tornooien”. 

  

 

Met sportieve groeten, 

VSF Team 

 

i.o. Ignace Uytdenhouwen 

voorzitter VSF. 
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