NIEUWSBRIEF 13 2016
Beste,
NR 4 en BR 4
3 van de 5 NR’s en BR’s zijn in tussentijd achter de rug, tijd om je in te schrijven voor de Nationale Ranking en Ranking
Men 4! We zetten kort alles op een rij:
Voor Nationaal Ranking 4:
Zaterdag 21 januari:
- Juniors: De Maxx, Neerpelt (LIM)
- Masters +40: Snooker Factory, Eeklo (OVL), vanaf 33 spelers ook op zondag
- Masters +50: Buckingham, Mol (ANT), vanaf 33 spelers ook op zondag
Zondag 22 januari
- Cadets: De Maxx, Neerpelt (LIM)
- Ladies: Zuma, Peer (LIM)
Inschrijven kan tot woensdag 4 januari middernacht op de gekende websites van BBSA en van de meeste Vlaamse
gewesten.
Voor Ranking Men 4:
Deze organisatie vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 februari te Snookerpalace en The Trickshot (Brugge, WVL).
Inschrijven kan tot woensdag 18 januari middernacht op de gekende websites van BBSA en van de meeste Vlaamse
gewesten. We zijn alvast benieuwd of onze jeugdspelers de andere spelers het opnieuw lastig kunnen maken en welke
(verrassende) winnaar deze keer aan het langste eind zal trekken.

Diploma Lichamelijke Opvoeding (LO)
Vanuit Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) heeft men interesse wie er van de leden een diploma Bachelor LO of Master
LO behaald heeft. Dit voor het bijhouden van hun statistische gegevens. Bent u in het bezit van dit diploma? Dan vragen wij
u dit ons per mail te melden via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be Waarvoor dank!

Verkoop van lichtbakken
Wie voor een prijsje lichtbakken aan topkwaliteit wil aankopen kan alle informatie vinden op onze website http://vsfsnooker.be/nl/nieuws/201/light-shades--aankoopmogelijkheden Interesse of vragen? Stuur dan een mailtje naar Nico De Vos
via ndv.chaos@gmail.com Let op: dit aanbod is geldig t.e.m. zondag 15 januari 2017!

Beste wensen
Vanuit de Vlaamse SnookerFederatie wensen wij al onze leden en hun familie een fijne kerstperiode en een goede (sportieve)
start van het nieuwe jaar!

Verlof
Het secretariaat is gesloten van zaterdag 24 december t.e.m. maandag 2 januari 2017. Voor dringende vragen mag u zich
richten tot de voorzitter, Ignace Uytdenhouwen, via ignace.uytdenhouwen@telenet.be
Met sportieve groeten,
VSF Team
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.

