
 
 
 

NIEUWSBRIEF 11 2016 

Beste, 

Inschrijvingen NR 2 en BR 2 
De deadline van inschrijven voor NR 2 komt dichterbij. Volgende tornooien starten op onderstaande datum en plaats: 

- Cadets 30-10-2016 : The Trickshot, Brugge 

- Juniors 29-10-2016 : The Trickshot, Brugge 

- Ladies 30-10-2016 : Snookerpalace, Brugge 

- Masters +40 29-10-2016 : De Komma, Leuven 
- Masters +50 29-10-2016 : Westbury, Sint-Niklaas 

Inschrijven kan tot en met woensdag 19 oktober 2016 middernacht via de websites van BBSA en de meeste Vlaamse 

gewesten.  

Ook de deadline van BR 2 is aan het naderen. Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016 wordt nummer 2 van Ranking 

Men georganiseerd te Sint Martinus en Arena SC, Oost-Vlaanderen. U kan zich hiervoor inschrijven tot en met woensdag 26 

oktober 2016 middernacht via de websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. We zijn alvast benieuwd als de kaap 
van 140 deelnemers overschreden kan worden! 

Forfaits : AANGEPAST REGLEMENT  
Belangrijke informatie in verband met de forfaits: vanaf heden zal het huishoudelijk reglement inzake verwittigd of niet 

verwittigd forfait toegepast worden.  

- verwittigde forfait: betalen van het inschrijvingsgeld 

- niet-verwittigde forfait: betalen van het inschrijvingsgeld + minnelijke schikking 

Na een (niet) verwittigde forfait zal u via e-mail op de hoogte gebracht worden met vermelding van het bedrag en de 

bankgegevens. Mocht u het bedrag niet tijdig volstort hebben, zal u geschorst worden tot het volledige bedrag is 

overgeschreven. Zie voor meer informatie het HR van BBSA art. 10.1.12 http://www.bbsa-

snooker.be/cms/docs/bestanden/HR%20BBSA%202016.pdf  

Overlijden Steve Lemmens 
Steve Lemmens (44), de voormalige Belgisch kampioen snooker van 1990, is op maandag 10 oktober 2016 overleden. Sinds 

januari 2015 baatte hij snookerclub Shooters uit op de Schrieksebaan in Tremelo. Steve laat een vrouw en drie kinderen 

achter.  

Lemmens werd in mei 2016 aan de zijde van Peter Bullen Belgisch kampioen bij de dubbels. Daarvoor speelde hij tussen 

1987 en 1997 vijf keer de finale op het BK Men waarbij hij zich in 1990 tot winnaar mocht kronen. Ook bij de Junioren werd 

hij drie maal Belgisch Kampioen (1987, 1988 en 1990). 

De Vlaamse SnookerFederatie betuigt haar medeleven en wenst familie en vrienden veel sterkte in deze zeer moeilijke tijden. 

Commissie automatisering 
Binnen de federatie zijn we op zoek naar mensen die mee willen werken aan de verdere automatisering van de federatie. Kan 

je goed overweg met computers en heb je kennis van MySQL? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat via 

vlaamse.snookerfederatie@telenet.be  

 

Met sportieve groeten, 

VSF vzw 

 

i.o. 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.  
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