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Beste, 

De inschrijvingen voor de laatste Belgium Ranking, Ranking Men 5, is nog één week geopend. Deze wordt georganiseerd 

op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2016 te Snookerpalace en De Mambo, West-Vlaanderen.  

De resultaten van deze laatste ranking zullen het totaal aantal punten per speler en de definitieve ranking bepalen én tevens 

wie zich rechtstreeks voor het Belgisch Kampioenschap Men plaatst of niet. Het zal dus een spannend afsluitend tornooi 

worden. 

Inschrijven kan via de websites van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA. De inschrijvingen voor BR 5 worden 

automatisch afgesloten op woensdag 2 maart 2016 om middernacht.  

Op het EK Men te Wroclaw (Polen) hebben onze Vlaamse spelers zich behoorlijk met hun tegenstrevers kunnen meten . 

Tomasz Skalski, Jeff Jacobs, Kevin Van Hove en Jurian Heusdens plaatsten zich rechtstreeks voor de laatste 64, Laurens De 

Staelen moest hier één extra horde voor nemen. In de knockout fase verloren Kevin, Jurian en Laurens hun match. Jeff Jacobs 

schopte het tot de 16e finales maar moest dan zijn meerdere kennen en Tomasz Skalski gooide pas in de kwartfinale de 
handdoek. Proficiat aan de heren met hun resultaten! 

Vanaf nu kan je je inschrijven voor de opleiding initiator snooker. Via de website van de Vlaamse Trainersschool log je je 

in en kan je de gewenste cursus selecteren. Voor meer vragen en informatie aarzel niet om contact met het secretariaat op te 

nemen. Hierbij de lesdata:  

Zaterdag 14 en 21 mei algemeen gedeelte (module 1) 

Zaterdag 28 mei examen algemeen gedeelte 

Zaterdag 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli : opleidingsdagen module 2 en 3 

Zaterdag 9 juli : inoefendag 

Zaterdag 6 augustus : examen 

Zaterdag 27 augustus : herexamen (indien nodig) 

Vrijdag 2 september : resultaten gekend 

Zaterdag 3 en zondag 4 september : stageweekend (module 4) 

Zondag 18 september : inleveren stageverslag 

Donderdag 22 september : resultaten gekend 

Maandag 26 september : eindbeoordeling 

Het belooft alvast een zeer interessante opleiding te worden!  

De Vlaamse Sportfederatie heeft de campagne “Sport is TOP ! Time Out tegen Pesten!” gelanceerd waarmee ze de 

sportsector willen informeren, stimuleren en ondersteunen om actief aan een pestvrije (sport)omgeving te werken. Ook wij 

vanuit de Vlaamse SnookerFederatie keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig “Time out Tegen Pesten”. Onze 

jongens op het EK U18 en U21 gaven alvast het goede voorbeeld, bekijk het resultaat op http://www.vsf-

snooker.be/nl/c/90/2/etisch-sporten/top-in-de-sport Wilt u deze actie mee ondersteunen?  Stuur dan jou TOP-foto door met 
jou ploeg of clubgenoten. Alvast bedankt voor jullie bijdrage. 

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 
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van de inschrijvingen dan riskeert u boven het inschrijvingsgeld een minnelijke schikking. Alvast bedankt voor de 

medewerking! 

 


