
 
 
 

NIEUWSBRIEF 17 2015 
 
 
Beste, 

 

In 2016 wordt er opnieuw een initiatorcursus Snooker ingericht! 

Deze opleiding bestaat uit vier gedeeltes: 

1. Algemeen gedeelte : een didactisch deel gevolgd door veilig sporten met een preventief en curatief luik 

2. Sporttechnisch gedeelte : introductie, geschiedenis, reglementen, materiaal en basistechnieken van de snooker 

3. Didactisch- methodische module  

4. Stagemodule 

 

Data: zaterdag 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli: opleidingsdagen voor deel 1 t.e.m. 3  

zaterdag 9 juli : oefendag   

zaterdag 6 augustus : examen  

zaterdag 27 augustus : herexamen (indien nodig)  

vrijdag 2 september : resultaten gekend 

zaterdag 3 en zondag 4 september : stageweekend 

zondag 18 september : inleveren stageverslag 

donderdag 22 september : resultaten gekend  

maandag 26 september : eindbeoordeling 

 

Voor meer informatie, vragen en inschrijvingen, stuur een e-mail naar vlaamse.snookerfederatie@telenet.be en wie weet 

maak jij binnenkort deel uit van de Snooker Opleiding Vlaanderen en de jeugdwerking!  

Belangrijk: ook als club kan je, naast een extra initiator, hier ook voordeel uit halen. Wist je namelijk dat de club extra 

gemeentelijke subsidies kan ontvangen als je een BLOSO erkende initiator of trainer B in je rangen hebt? 

 

 

De locaties voor het Vlaams Kampioenschap zijn gekend: 

- Cadets: University te Leuven 

- Juniors: Cue Aiming te Brasschaat 

- Ladies: The Trickshot te Brugge 

- Masters +40: Sint Martinus te Gent 

- Master +50: Riley Inn te Genk 

- Masters +60: The Original (vroeger The Matchroom) te Antwerpen 

 

Inschrijven kan via de websites van de BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen voor het VK worden 

automatisch afgesloten op woensdag 13 april 2016 om middernacht.  

 

 

 Neem deel aan een onderzoek van de KU Leuven 

“Waarom heb ik die bal niet rustiger gepot?” “Wow, vandaag lukte alles. Hoe kan ik dat volgende wedstrijd herhalen?” 

“Waarom heb ik nu die beslissende pot met topspin genomen? Had ik dit niet anders moeten doen?” “Waarom deed ik die 

safetyshot en durfde ik er niet voor te gaan ?” “Wat zullen de supporters nu denken?” “Dit was echt een goed frame van mij, 

ik ben super tevreden.” “In mijn gedachten speel ik die beslissende pot opnieuw en opnieuw.” … 

  

Denk jij ook soms eens op deze manier na over de voorbije wedstrijd? Doe dan mee aan dit online onderzoek van de KU 

Leuven (faculteit psychologie) over helpende en storende gedachten bij sportprestaties en over het mentale aspect in de 

sport en maak kans op een bon van 100 euro vrij te gebruiken aan de Bakala Academy (performance center KU Leuven).  

Volg gewoon onderstaande link https://kuleuvenpsychology.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4HC757sP8A7flcx 

  

Indien u meer informatie wenst over het onderzoek of u andere vragen heeft, aarzel niet om me te contacteren 

(jens.vanlier@ppw.kuleuven.be).  

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
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Vanuit de Vlaamse SnookerFederatie willen wij u en uw familie een fijne kerstperiode toewensen en een gezond, sportief 

en goed 2016.  

 

Ter info geven wij u ook alvast mee dat het secretariaat gesloten is van 24 december 2015 t.e.m. 3 januari 2016. Voor 

dringende zaken kan u contact opnemen met de voorzitter via ignace.uytdenhouwen@telenet.be  

 

 

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 aan het secretariaat te melden via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be én 

cnudde@telenet.be (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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