
 
 
 

NIEUWSBRIEF 11 2015 
 
Beste, 

Van harte welkom bij de start van het nieuwe snookerseizoen 2015-2016. De Vlaamse SnookerFederatie wenst jullie 

allemaal een sportief en amusant snookerjaar toe waarbij FAIR PLAY en RESPECT opnieuw centraal staan.  
  
De start van het eerste tornooi o.l.v. de VSF komt dichterbij, waarbij u zich nog 1 week kan inschrijven voor de NATIONAL 

RANKING 1 die op 12 en 13 september wordt gespeeld. Op volgende locaties komen de verschillende categorieën in actie: 
* Cadets - zondag 13 september 2015 in De Mambo te Kortrijk 
* Juniors - zaterdag 12 september 2015 in De Mambo te Kortrijk 
* Ladies - zondag 13 september 2015 - locatie zal vanaf vrijdag 28 augustus gekend zijn 
* Masters +40 - zaterdag 12 september 2015 in Play Ball, Kuringen 

* Masters +50 - zaterdag 12  september 2015 in Arena te Gent 
  
Uzelf en/of een clubverantwoordelijke kunnen elektronisch inschrijven via de websites van de meeste Vlaamse gewesten en 
van BBSA. De inschrijvingen sluiten automatisch af op woensdag 2 september 2015 om middernacht.  

!! BELANGRIJKE INFORMATIE !! 
1. Oproep aan de spelers waarvan hun status op “niet speelgerechtigd” staan: gelieve de benodigde informatie zo snel als 

mogelijk aan uw gewest of het secretariaat te bezorgen. “Niet speelgerechtigd” betekend dat u zowel op nationaal, Vlaams als 
gewestelijk niveau NIET kan aantreden én dat uw tevens niet verzekerd bent. Hoe sneller u dit in orde brengt, hoe sneller u in 
de competitie kan aantreden!  
Spelers die niet in orde zijn met hun lidmaatschap en toch spelen, worden de individuele of ploegresultaten omgezet naar 
forfaitscores, kan u een minnelijke schikking van minstens € 20,00 krijgen en kan een schorsing volgen.  
  
2. In het kader van de start van het nieuwe seizoen willen wij u meegeven dat het Huishoudelijk Reglement inzake 
reglementering bij de tornooien aangepast is. Deze aanpassingen kan u raadplegen via http://www.bbsa-

snooker.be/nl/nieuws/508/update-huishoudelijk-reglement in hoofdstuk 9. Tornooien Algemeen en hoofdstuk 10. Nationale 
Tornooien. Zo is o.a. prijzengeld voorzien voor de National Rankings en de wedstrijdschema’s -en trekking worden anders 
opgemaakt waardoor het spel nog aantrekkelijker wordt. 
  
3. Alle informatie omtrent de anti-dopingreglementering die in Vlaanderen en dus voor alle snookerspelers van kracht zijn, 
kan u nalezen op http://www.vsf-snooker.be/nl/c/80/2/gezond-sporten/dopingvrije-sport Van elke speler en organiserende 
club wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de reglementen en voorwaarden die hieraan verbonden zijn. 
  

  
De Vlaamse SnookerFederatie is sinds 2002 lid van de clusterfederatie VIV (Vlaams Organisatie voor Internationale 
Volkssporten). Samen met de VIV trachten wij samenwerkingsverbanden te smeden met partners om een voordeel te 
kunnen aanbieden aan onze leden. Vanaf heden hebben we een samenwerking met Collishop, dat deel uit maakt van de 
Colruyt Groep. Dit houdt in dat: 
1) in september zullen de clubs een Business-kaart toegestuurd krijgen waarmee ze aan een voordeligere prijs aankopen 
kunnen doen  
2) 3 maal per jaar kunnen de leden genieten van een exclusieve korting. De eerste actie start deze week en wat dit precies 

inhoudt, vindt u via volgende link. 

Vriendelijke en sportieve groeten van, 
Freija Maebe, 
Secretariaat VSF vzw. 
  
i.o.v. Ignace Uytdenhouwen, 

Voorzitter VSF vzw 

 
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 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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