
 
 
 

NIEUWSBRIEF 12 2015 
 
Beste, 

 
Wij wensen jullie op de hoogte te brengen dat de inschrijvingen voor Belgium Ranking 1 van het speelseizoen 2015-2016 
nog één week geopend is. Dit tornooi gaat door op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015 te Riley Inn en Play Ball, 

Limburg.  
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen van BR 1 worden 
automatisch afgesloten op woensdag 23 september 2015 om middernacht.  
 

 
Sinds het begin van het nieuwe snookerseizoen heeft Peter Cnudde de taak van tornooiverantwoordelijke op zich 
genomen. Hij is verantwoordelijke voor de wedstrijdorganisatie, de trekking, de reglementering van de nationale tornooien, 
het correct toepassen van deze reglementen, etc. Al uw vragen, opmerkingen en feedback kan u aan hem stellen op één van 
de tornooien of per mail aan hem bezorgen via cnudde@telenet.be  
 
 
Vanuit BLOSO heeft de Vlaamse SnookerFederatie de opdracht gekregen om een te werken rond het beleidsthema “Ethisch 

sporten”. Hiermee is de Raad van Bestuur aan de slag gegaan met als onderwerp “Fair Play” onder de spelers, familie, 
scheidsrechters, initiators en coaches, bestuursleden en supporters. Deze zaken zijn uitgewerkt om al deze actoren te 
sensibiliseren voor het belang van fair play en hen te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van fair gedrag in de 
sportfederatie en de sportclub. 
Daarnaast is er een stuk opgenomen rond het recreatieve, bredere en vormende karakter van de sport.   
Het resultaat kan u raadplegen op onze website via http://vsf-snooker.be/nl/c/59/2/gezond-sporten/ethisch---evs  
 
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 aan de 
organiserende club. 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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