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Beste
Blijf Up-to-date van het reilen en zeilen binnen de Vlaamse Snookerwereld: upcoming
events, inschrijvingsdeadlines, prestaties van collega-snookerspelers, trainingen,...
Lees snel verder en kom het allemaal te weten!

UPCOMING EVENTS
Vlaamse kampioenschappen
Datum
VK 6-Reds
VK scotch
Doubles

02/06/2018
03/06/2018
30/06/2018
01/07/2018

Club

Gewest

Shooters

Vl-Brab.

De Leug

Antw.

Adres
Schrieksebaan 55
3120 Tremelo
Leugstraat 9
2630 Aartselaar

website
website
website

Deadlines VK’s
VK 6-Reds:

Inschrijven kan t.e.m. 23/05/2018 – middernacht op de gekende
websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten.

VK Scotch Doubles:

Inschrijven kan t.e.m. 20/06/2018 – middernacht op de gekende
websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten.

TRAINING
Fondsenwerving en Sponsoring. Schrijf je nu in!
Bijkomende financiële middelen, is dat iets waar jouw club naar op zoek is? Via deze
training krijg je meer grip op de technieken en trucs van professionele fondsenwerving.
Datum: 12 juni 2018
Tijdstip: 19:00 - 22:00 uur
Locatie: Huis van de Sport Gent - Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Meer info zie hier.

GDPR
GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese
burgers. Organisaties, o.a. sportfederaties en sportclubs, moeten vanaf 25 mei 2018
aantonen welke persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze data gebruikt wordt en
hoe de data wordt beveiligt.
Op onze website kan u een overzicht vinden, aangeleverd door Vlaamse Sportfederatie
en Dynamo Project, van de stappen die men dient te nemen om in orde te zijn met
GDPR. Kijk dit zeker na en pas de stappen toe op uw sportclub.

PRESTATIES
Vlaamse Kampioenschappen Individueel
In de maand april gingen de Vlaamse Kampioenschappen individueel door. Op zaterdag
21 en zondag 22 april vonden de VK’s U18, Masters +40 en Masters +60 plaats. Het
weekend daarop volgend gingen de Vlaamse Kampioenschappen U21 en Masters +50
door. Ontdek hier onze Vlaamse Kampioenen.
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Vlaamse Kampioenschappen Teams
In het weekend van 5 en 6 mei 2018 vonden de Vlaamse Kampioenschappen Teams
plaats. Hier kan je de uitslagen bekijken.
Brecel op WK Snooker te Sheffield
Het WK ging traditioneel door in het legendarische Crucible Theatre te Shefffield van 21
april tot 7 mei 2018.
Luca Brecel nam het als reekshoofd tijdens de eerste ronde op tegen een bij het begin
nog onbekende qualifier. Bij de loting voor de eerste ronde van het WK verscheen Ricky
Walden uit de pot als tegenstander van Brecel. Voor Walden was het reeds zijn zevende
optreden in The Crucible, voor Brecel werd het zijn derde deelname. In de eerste ronde
van het WK kende Luca een moeilijke start. Na de eerste sessie stond hij meteen 6-3
achter. Een dag later werd de tweede sessie gespeeld. Uiteindelijk verloor Brecel in een
‘Best of 19’ met 10-6. Verder dan de eerste ronde geraakte hij daardoor niet op het WK
2018. Het WK werd trouwens gewonnen door de Welshman Mark Williams.

LEUK WEETJE
Name-and-shame
Barry Hearn, voorzitter van ‘World Snooker’ wil volgend seizoen een ‘name-and-shameregel’ toepassen voor trage spelers. Volgens Hearn zit snooker vervat in een
entertainmentwereldje, de spelers zouden rekening moeten houden met het publiek dat
naar de sport kijkt. Lees hier wat men hiermee wil zeggen.
Wat zit er achter de perfecte 147?
Een 147- break, het maximum aantal punten dat een speler kan halen door na elke rode
bal de zwarte bal te potten, en vervolgens alle kleuren te potten. Een maximum halen is
vrij uitzonderlijk. Ronnie O’Sullivan behaalde in 1997 de snelste en meest accurate 147break ooit gemaakt. Hoe maak je de perfecte 147-break, ontdek het hier.
Indien jullie club graag iets in de VSF-Nieuwsbrief wil plaatsen; een upcoming event,
prestatie van spelers, samenwerkingen, leuke weetjes,... Stuur het zeker door naar
info@vsf-snooker.be

Met vriendelijke groeten
Mariska Diddens
Vlaamse SnookerFederatie vzw
Huis vd Sport Gent
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
www.vsf-snooker.be
(Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur een mailtje naar info@vsf-snooker.be)

