NIEUWSBRIEF 12 2016
Beste,
De deadline van inschrijving voor NR 3 en BR 3 komt stilaan dichterbij. We zetten even alles op een rij opdat degene die
zich nog wensen in te schrijven dit nog tijdig in orde kunnen brengen:
Nationaal Ranking 3 wordt op volgende data en locaties gespeeld:
Zaterdag 3 december:
- Juniors te Snooker Factory, Eeklo (OVL)
- Masters +40: The Trickshot, Brugge (WVL), vanaf 33 spelers ook op zondag
- Masters +50: Play Ball, Hasselt (LIM), vanaf 33 spelers ook op zondag
Zondag 4 december:
- Cadets te Arena SC, Gent (OVL)
- Ladies te Trianon, Kontich (ANT)
Inschrijven kan tot woensdag 23 november middernacht op de gekende websites van BBSA en de meeste Vlaamse
gewesten.
Ranking Men 3 zal doorgaan op zaterdag 17 en zondag 18 december 2016 te Riley Inn en De Maxx (LIM). Inschrijven kan
tot woensdag 7 december middernacht op de gekende websites van BBSA en de meeste Vlaamse gewesten.

Nationaal tornooiverantwoordelijke
De heer Peter Cnudde is, met akkoord van de Raad van Bestuur van BBSA, aangeduid als nationaal
tornooiverantwoordelijke.
Dit is ons inziens eigenlijk algemeen geweten, maar toch stellen we vast dat spelers en plaatselijke tornooileiders soms
berichten naar de verkeerde instanties of personen sturen (vb. een verwittiging om hun inschrijving in een tornooi te
annuleren of andere).
Met dit bericht wil de federatie nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat Peter de nationaal tornooiverantwoordelijke is.
Alle vragen, afmeldingen en andere berichten i.v.m. nationale tornooien worden altijd en rechtstreeks aan hem gericht via
e-mail cnudde@telenet.be of gsm 0477 18 83 26. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Wereldkampioenschap Qatar 2016
Vrijdag 18 november start het WK voor Ladies, Men en Masters in Doha, Qatar. Volgende spelers zullen de Belgische
driekleur verdedigen:
Ladies: Wendy Jans en Caty Dehaene
Men: Kevin Van Hove - Speltincx, Tomasz Skalski en Jeff Jacobs
Masters: Alain Vandersteen, Mario van Herk en Johny MoermansOp dinsdag 29 november zullen we weten indien Wendy
haar wereldtitel voor het vijfde jaar op rij kan verlengen waarmee ze haar 6e WK titel in totaal achter haar naam schrijft en
hoe de andere Vlaamse spelers het sportief gedaan hebben. Volg alles op de voet via www.ibsf.info

Pas op: dopeer je niet onbewust!
Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen, laat je dus bijstaan door een (sport)arts of een
voedingsdeskundige en vermijd dat je opbewust tegen de dopinglamp loopt. Alle informatie kan u nalezen in het persbericht
van NADO Vlaanderen, de Vlaamse organisatie die instaat voor het antidopingbeleid in Vlaanderen en beheerder van de
dopinglijn via http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/194/persbericht-nado-vlaanderen
Met sportieve groeten,
VSF Team
i.o. Ignace Uytdenhouwen
voorzitter VSF.

