NIEUWSBRIEF 03 2016
Beste,
U kan zich nog één week inschrijven voor de laatste National Ranking van dit seizoen, namelijk RANKING 5 die op
zaterdag 5 en zondag 6 maart 2016 georganiseerd worden. De categorieën worden op volgende locaties georganiseerd:
* Cadets - zondag 6 maart 2016 in de Biljart Lounge, Sint Truiden
* Juniors - zaterdag 5 maart 2016 in de Biljart Lounge, Sint Truiden
* Ladies - zondag 6 maart 2016 in The Trickshot, Brugge
* Masters +40 - zaterdag 5 maart 2016 in The Original M, Antwerpen
* Masters +50 - zaterdag 5 maart 2016 in de Acro, Tienen
Voorlopig zijn het aantal inschrijvingen voor de masters +40 en masters +50 nog onder de 33 spelers waardoor er 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!
Deadline inschrijvingen Ranking 5: woensdag 24 februari 2016 om middernacht.

Vlaamse Kampioenschappen 2016
De inschrijvingen voor het Vlaams Kampioenschap Scotch Doubles zijn geopend. Dit tornooi zal doorgaan op zaterdag 2 en
zondag 3 april 2016 te University, Leuven. Deadline inschrijven VK Scotch Doubles: woensdag 23 maart 2016 om
middernacht.
Tevens zijn de inschrijvingen voor het Vlaams Kampioenschap alle categorieën geopend. Een overzicht:
* VK Cadets: zondag 24 april 2016 in de Acro, Tienen
* VK Juniors: zaterdag 23 april 2016 in de Cue Aiming, Brasschaat
* VK Ladies: zondag 24 april 2016 in de The Trickshot, Brugge
* VK Masters +40: zaterdag 23 april 2016 in de Sint-Martinus, Gent
* VK Masters +50: zondag 24 april 2016 in de Riley Inn, Genk
* VK Masters +60: zaterdag 23 april 2016 in de The Original, Antwerpen
De eindfase van het individueel VK is gepland op donderdag 5 mei 2016 tijdens het BK te Sint-Truiden waarbij volgende
eindfasen aan bod zullen komen:
* 1/2de finales en finales : cadets, juniors, masters +40 en masters +50
* alleen finales : ladies en masters +60
Inschrijven kan voor dit tornooi en alle bovenstaande via de website van de meeste Vlaamse gewesten en van BBSA.
Deadline inschrijvingen VK alle categorieën: woensdag 13 april 2016 om middernacht.
Proficiat ook aan alle deelnemers en de winnaars van het Vlaams Kampioenschap Teams dat op zaterdag 13 en zondag 14
februari 2016 plaatsvond. Volgende teams mogen zich een heel jaar lang het beste team van hun afdeling noemen :
* Ere-afdeling : Play Ball 1, Limburg
* 1e-afdeling : Cue Aiming 2, Antwerpen
* 2e-afdeling : Re-Spot 3, Limburg
* 3e-afdeling: University 4, Vlaams-Brabant
Foto’s en resultaten vindt u op de website of via http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/131/vk-teams-2016-:-resultaten
Belgische Kampioenschappen 2016
Het volledige programma van het Belgisch Kampioenschap 2016, dat opnieuw in Sint Truiden georganiseerd wordt, staat
online. Deze kan u raadplegen via http://www.bbsa-snooker.be/nl/v/44/formulieren#1
Europees Kampioenschap 2016
Afgelopen week kwamen de U18 en U21 aan de bak op het EK te Wroclaw, Polen. Sybren Sokolowski (U18, U21), Wesley

Pelgrims (U18, U21), Dennis Deroose (U21) en Jeff Jacobs (U21) kregen de kans om het beste van zichzelf te tonen. Sybren
behaalde het beste resultaat met een knappe plaats in de kwartfinale. Meer informatie, resultaten en verslagen kan u nalezen
op onze website http://www.vsf-snooker.be/nl/nieuws/130/volg-sybren-jeff-dennis-en-wesley-op-het-ek-2016Het EK voor Men is maandag 15 februari van start gegaan. Tomasz Skalski, Jurian Heusdens, Laurens De Staelen, Jeff
Jacobs en Kevin Van Hove-Speltinckx verdedigen daar de Belgische driekleur. Volg hen op de voet via www.ebsa.tv

Heb je altijd al iets meer willen weten over whiskey? Schrijf je dan in voor de Whiskeytasting ten voordele van het gewest
Vlaams-Brabant op vrijdag 4 maart 2016 van 19.30 uur t.e.m. 22.30 uur te Leuven. Meer informatie, inschrijven en de
affiche vindt u terug via http://www.vsf-brabant.be/nl/nieuws/582/whiskytasting-ten-voordele-van-vsf-vlaams-brabant
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 te melden via cnudde@telenet.be (Peter Cnudde, 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!

