
 

                                NIEUWSBRIEF 05 2017 
 

Beste, 

 
Word trainer, motiveer, inspireer, geniet ! 

Heb je een passie voor sporten en meer specifiek voor de snookersport? Streef je er naar je eigen kennis te verruimen en deze 

door te geven aan anderen? Dan is de opleiding initiator snooker echt iets voor jou! Deze cursus is een meerwaarde want… 

… het verruimt je kennis zowel als speler én als coach  

… het is een intens programma met een vernieuwde cursus 

… er is afwisseling tussen theorie en praktijk 

… jouw club kan extra subsidies ontvangen van de gemeente 

… er is de mogelijkheid om in te stappen in het SOV-jeugdproject van de federatie 

 

Ontdek er alles over op onze website via http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/245/nieuwe-initiatoropleiding-in-2018-!-

word-trainer-motiveer-inspireer-geniet!-  

 

Totale kostprijs van deze initiatorcursus is 365,00 euro. VSF zal 165,00 euro in tussenkomen voor leden van VSF die na hun 

aanstelling 2 trainingsdagen gratis hun bijdrage komen leveren aan het team van SOV. Pas na het leveren van een bijdrage 

wordt de ondersteuning uitgekeerd. 

Wil je meer informatie of heb je vragen, aarzel dan niet contact op te nemen. 

 

Vlaamse Kampioenschappen 2018 

VK Individueel 

Under 14 & 16  -  21 april 2018  -  Oost-Vlaanderen 

Masters +40  -  21 april 2018  -  Oost-Vlaanderen 

Under 18  -  22 april 2018  -  Limburg 

Ladies  -  22 april 2018  -  West-Vlaanderen 

Masters +60  -  22 april 2018  -  Vlaams-Brabant  

Under 21  -  28 april 2018  -  Antwerpen 

Masters +50  -  28 april 2018  -  Limburg 

Inschrijven kan t.e.m. 11/04/2018 – middernacht op de gekende websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. 

VK Teams - 5 & 6 mei 2018  

Ere-afdeling: Vlaams-Brabant 

1e afdeling: West-Vlaanderen   

2e afdeling: Oost-Vlaanderen 

3e afdeling: Limburg 

Inschrijven verlopen via het gewest. 

 

VK 6-reds - 2 & 3 juni 2018: Vlaams-Brabant - inschrijven kan t.e.m. 23/05/2018 – middernacht op de gekende websites van 

BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. 

 

VK Scotch Doubles - 30 juni & 1 juli 2018: Antwerpen – inschrijven kan t.e.m. 20/06/2018 – middernacht op de gekende 

websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. 

 

Alle locaties van de Vlaamse Kampioenschappen zullen begin februari 2018 bekend gemaakt worden. Belangrijk: de 

voorwaarden om een VK te ontvangen, zijn gewijzigd. Je kan alles raadplegen in het HR - hoofdstuk 13 Vlaamse 

Kampieonschappen http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/VSF%20HR%202017-12-14.pdf  

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Vanuit de federatie zijn we op zoek naar een aanspreekpunt integriteit (API) die rond het thema van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag vertrouwenspersoon wil zijn. Deze persoon dient op integere en vertrouwelijke wijze ev. 

klachten van grensoverschrijdend gedrag te behandelen. De API kan rekenen op de ondersteuning vanuit het algemeen 

secretariaat. Je kan je kandidaatstelling doorsturen naar info@vsf-snooker.be  

 

Kerstwensen 

Vanuit de Vlaamse SnookerFederatie wensen wij jou en jouw familie een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Dat 

2018 veel mooie snookermomenten mag brengen.  

 

Met sportieve groeten, 

VSF Team 

i.o. Ignace Uytdenhouwen 

voorzitter VSF. 

 

http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/245/nieuwe-initiatoropleiding-in-2018-!-word-trainer-motiveer-inspireer-geniet!-
http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/245/nieuwe-initiatoropleiding-in-2018-!-word-trainer-motiveer-inspireer-geniet!-
http://www.vsf-snooker.be/cms/docs/bestanden/VSF%20HR%202017-12-14.pdf
mailto:info@vsf-snooker.be

