
 
 
 

NIEUWSBRIEF 15 2015 
 
 
Beste, 
 
U kan zich nog één week inschrijven voor de NATIONAL RANKING 3 die op zaterdag 5 en zondag 6 december 2015 van 
start gaan. Op volgende locaties komen de verschillende categorieën in actie: 
 
* Cadets - zondag 6 december 2015 in Acro te Tienen 
* Juniors - zaterdag 5 december 2015 in Acro te Tienen 
* Ladies - zondag 6 december 2015 in Zuma te Peer 
* Masters +40 - zaterdag 5 en 6 december 2015 in Arena te Gent 
* Masters +50 - zaterdag 5 december 2015 in Buckingham te Mol 
 
Belangrijk: de Masters +50 zijn voorlopig met 28 inschrijvingen. Bij +33 spelers spelen zij dus zowel op zaterdag 5 én zondag 
6 december. Hou hier dus rekening mee! 
Inschrijven kan via de websites van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA. De inschrijvingen sluiten automatisch op 
woensdag 25 november 2015 om middernacht.  
 
 
* In het kader van de uitvoering van vierjarig beleidsplan van de Vlaamse SnookerFederatie, hebben we een actiepunt rond 
de Panathlonverklaring opgenomen. Dit kadert in de verbinding van onze federatie om duidelijke gedragsregels vast te 
leggen om o.a. negatieve effecten die onze sport met zich kan meebrengen, tot een minimum te herleiden. De jeugd heeft 
nl. rechten die nageleefd moeten worden en dit kan enkel door zoveel mogelijk personen te betrekken bij het 
onderschrijven van de Panathlonverklaring. Meer informatie rond deze verklaring kan u vinden op 
http://www.panathlonvlaanderen.be/node/10 Onze gewesten hebben dit al ondertekend, graag zouden wij hetzelfde zien 
van alle clubs. Want wie wil er niet de positieve waarden in de jeugdsport nastreven? 
 
Stuur een e-mail naar info@sportopjongerenmaat.be met de vermelding van “aanvraag ondertekening” + “Vlaamse 
SnookerFederatie - clubnaam”. Alvast bedankt voor jullie bijdrage! 
 
 
* Vanaf nu kunnen goedgekeurde verslagen van de samenkomsten van de VSF en de BBSA worden geraadpleegd in de 
module mijn VSF. De documenten zijn onderaan in het blok PUBLICATIES geplaatst. 
 
 
* De snookerclubs van Vlaanderen krijgen de mogelijkheid om de allereerste versie van de P DELUXE KALENDER 2016 te 
verdelen. De kostprijs is 30,00 € per stuk waarbij de club 25% commissie zal ontvangen en ook de overkoepelende werking 
zal worden ondersteund. Voor een beeld van de kalender zie http://pdeluxecalendar.com/ Geef best een seintje aan het 
gewestelijk secretariaat als uw club interesse heeft om haar clubkas te spijzen, de verdeler zal de club dan asap bezoeken 
om alles af te spreken. 
 
 
* Het WK in Hurghada, Egypte gaat haar laatste dagen in. Volg onze spelers op de voet via http://ibsf.info/  
 
 
Met sportieve groeten, 
Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 

 
i.o.v. Ignace Uytdenhouwen 
Voorzitter VSF 
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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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