NIEUWSBRIEF 02 2017
Beste,
BR 5
Het einde van het snookerseizoen 2016-17 komt stilaan in zicht. Nadat de laatste National Ranking afgewerkt
werd, staat nu ook de laatste Belgium Ranking voor de deur.
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart wordt er in de Quality Snooker (Zele) en Arena (Gent) gespeeld voor de
laatste beslissende punten. De definitieve ranking én de laatste plaatsen om zich rechtstreeks voor het Belgisch
Kampioenschap 2017 te kwalificeren zullen hier beslecht worden.
U kan zich nog tot en met woensdag 15 maart middernacht inschrijven via de gekende websites van BBSA en
de meeste Vlaamse gewesten.

VK individueel 2017
Op zaterdag 22 en zondag 23 april gaat het Vlaams Kampioenschap individueel van start:
- Cadets: 23 april - Snookerpalace, Brugge
- Juniors: 22 april - The Trickshot, Brugge
- Ladies: 23 april - De Komma, Leuven
- Masters +40: 22 april - Play Ball, Hasselt
- Masters +50: 23 april - Arena, Gent
- Masters +60: 22 april - De Leug, Aartselaar
Inschrijven kan tot woensdag 12 april middernacht via de gekende websites van BBSA en de meeste Vlaamse
gewesten.

EK U18, U21 en Men
Op zondag 5 maart zijn de U18 op het Europees Kampioenschap 2017 te Cyprus van start gegaan. Vanaf
woensdag 8 maart vangen de spelers van de U21 hun wedstrijden aan gevolgd door de Men op zondag 13 maart.
U kan hun prestaties volgen via http://www.ebsa.tv/
We wensen alle spelers veel succes toe, opdat dit een mooie ervaring mag worden!

Aansluiting 2017-18
Alle gewesten hebben de individuele inschrijvingsformulieren voor het nieuwe seizoen reeds ontvangen. Alle
documenten kan u tevens ook terugvinden onder downloads via http://vsf-snooker.be/nl/v/18/downloads

BK 2017
Spelers die zich in toepassing van het HR voor een categorie hebben geplaatst voor deelname aan het BK kunnen
hun deelname bevestigen door een mail te sturen naar bbsa@telenet.be

Met sportieve groeten,
VSF Team
i.o. Ignace Uytdenhouwen
voorzitter VSF.

