NIEUWSBRIEF 14 2015
Beste,
De deadline van inschrijven voor Belgium Ranking 2 komt dichterbij. Dit tornooi gaat door op zaterdag 14 en zondag 15
november 2015. Ontvangende clubs zijn The Matchroom en Trianon te Antwerpen. De vorige BR 1 was een topeditie met
164 deelnemers, op dit moment staat de teller op 119.
Belangrijke info omtrent parking: Hou er rekening mee dat in dit weekend het Night of the Proms zijn in het Sportpaleis.
Zaterdag start dit om 20h30, zondag vanaf 15h00. Daarnaast spelen de Simpel Minds op zondag om 18h30 in de Lotto Arena.
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen van BR 2 worden
automatisch afgesloten op woensdag 4 november 2015 om middernacht.

Vanaf nu vindt u een overzichtskaart met alle VSF-clubs in weergegeven. Dit is een heel overzichtelijke tool om de afstanden
en locaties van de clubs te kennen. Meer informatie en de kaart vindt u via http://vsf-snooker.be/nl/nieuws/107/deaangesloten-clubs-in-kaart-gebracht

Het WK Men, Ladies en Masters start binnenkort! Dit vindt plaats van 10 t.e.m. 21 november 2015 te Hurghada, Egypte.
Wendy Jans verdedigd haar wereldtitel alsook Peter Bullen en Tomasz Skalski (Men) en Alain Vandersteen, Steve Verelst,
Johny Moermans en Mario van Herk (Masters) zullen de Belgische driekleur verdedigen. Meer informatie en resultaten zal u
kunnen raadplegen via http://ibsf.info/
Tevens zijn er twee Belgische scheidsrechters die op het WK actief zullen zijn. Nico De Vos en Marc Lauwers zullen het
beste van zich geven om alle partijen in goede banen te leiden.

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 aan het secretariaat te melden via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be én
cnudde@telenet.be (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!

