NIEUWSBRIEF 01 2016
Beste,
Vanaf 1 januari zijn sommige structuren en benamingen van bepaalde overkoepelende organisaties gewijzigd. Alle
overkoepelende tornooien, die op het werkterrein van de VSF worden ontvangen, worden door de VSF georganiseerd en
krijgen de benamingen:
NR Cadets wordt Ranking Cadets (NR)
NR Juniors wordt Ranking Juniors (NR)
NR Ladies wordt Ranking Ladies (NR)
NR Masters +40 wordt Masters +40 (NR)
NR Masters +50 wordt Masters +50 (NR)
Belgium Ranking wordt Ranking Men (BR)
Voor wat betreft de wedstrijdvormen en de samenstelling van de rankings verandert er tot het einde van het seizoen zeker
niets.

U kan zich nog 1 week inschrijven voor de OVERKOEPELENDE RANKINGS 4 die op 23 en 24 januari 2016 worden
gespeeld. Op volgende locaties komen de verschillende categorieën aan bod:
* Cadets - zondag 24 januari 2016 in Snooker X te Turnhout
* Juniors - zaterdag 23 januari 2016 in De Leug te Aartselaar
* Ladies - zondag 24 januari 2016 in de Zuma te Peer
* Masters +40 - zaterdag 23 januari 2016 (+ zondag 24 januari indien 33 deelnemers of meer) in Buckingham te Mol
* Masters +50 - zaterdag 23 januari 2016 (+ zondag 24 januari indien 33 deelnemers of meer) in De Kaaihoeve te Bree
Voorlopig zijn het aantal inschrijvingen voor de masters +40 en masters +50 nog onder de 33 spelers waardoor deze
ranking enkel op zaterdag gespeeld zal worden. Mocht, tegen het afsluiten van de inschrijvingen, het aantal naar 33 of meer
gestegen zijn dan zal de competitie op zaterdag én zondag afgewerkt worden. Hou hier dus rekening mee!
Inschrijven kan via de websites van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA. De inschrijvingen sluiten automatisch op
woensdag 13 januari 2016 om middernacht.

De Vlaamse Kampioenschappen Teams staan gepland voor het weekend van 13 en 14 februari 2016. Een overzicht :
Ere-afd. Riley Inn, Genk
1ste afd. Buckingham, Mol
2de afd. Acro, Tienen
3de afd. Snookerpalace, Brugge
Teams die een speler moeten missen wegens deelname aan de komende Europese Kampioenschappen Men of Jeugd mogen
voor het VK teams 2 reservespelers opstellen i.p.v. 1 zoals binnen het huishoudelijk reglement is vastgelegd.

“BLOSO”, het Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, is het
agentschap van de Vlaamse Overheid dat verantwoordelijk is voor het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Daar het
sportagentschap een herstructurering kreeg (fusioneren van BLOSO met het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en
ruimere bevoegdheden (zowel beleidsvoorbereidend werk als beleidsuitvoerend werk), kiezen zij voor een nieuwe naam.
BLOSO wordt vanaf 1 januari 2016 “Sport Vlaanderen”. Tevens gaat dit vernieuwingsproject gepaard met een nieuw
decreet dat vanaf 1 januari 2017 zal ingaan. Meer informatie en de reden omtrent de naamswijziging kan u nalezen op onze
website of via http://vsf-snooker.be/nl/nieuws/121/bloso-wordt-sportvlaanderen

Vanuit “Sport Vlaanderen” kregen wij in het najaar van 2015 de opdracht rond het Gezond Sporten-decreet een Gezond
Sporten-beleid op te zetten. De rode draad is een checklist die door het agentschap werd opgesteld. Het resultaat kan u
nalezen op onze website of via http://vsf-snooker.be/nl/c/81/2/gezond-sporten/gezond-sporten-beleid
Binnenkort wordt dit verder aangevuld met opwarmings- en stretchoefeningen die bij de snookersport uitgevoerd kunnen
worden.

Met sportieve groeten,
Freija
Secretariaat 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 (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!

