NIEUWSBRIEF 13 2015
Beste,
De inschrijvingen voor National Ranking 2 zijn nog één week geopend. Deze tornooien gaan door op zaterdag 24 en
zondag 25 oktober 2015. Volgende clubs zullen een tornooi ontvangen:
Cadets - 25 oktober 2015 in Westbury, Sint-Niklaas
Juniors - 24 oktober 2015 in Arena, Gent
Ladies - 25 oktober 2015 in Shooters, Tremelo
Masters +40 - 24 en 25 oktober 2015 in Snookerpalace, Brugge
Masters +50 - 24 oktober 2015 in Play Ball, Hasselt (bij +32 spelers ook spelen op 25 oktober)
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en van de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijvingen van NR 2 worden
automatisch afgesloten op woensdag 14 oktober 2015 om middernacht.

De Vlaamse SnookerFederatie zal in samenwerking met BLOSO en de Vlaamse Trainersschool in 2016 opnieuw een cursus
Initiator Snooker mogen aanbieden. Hiervoor zijn er minstens 6 cursisten nodig waarbij het cursusgeld afhankelijk is van
het aantal inschrijvingen. De kandidaten moeten eerst slagen voor een algemene module deel 1. De start van deel 2 en 3 is
gepland begin juni 2016 met 5 reeds vastgelegde lesdagen op zaterdag en gevolgd door een examen. Begin september is er
een stage voorzien en eind september krijg je te horen als je jezelf initiator snooker mag noemen. Interesse? Neem dan
gerust contact op het met secretariaat via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be Binnenkort zal de volledige planning
beschikbaar zijn op de website www.vsf-snooker.be

Het WK Men, Ladies en Masters vindt plaats van 10 t.e.m. 21 november 2015 te Hurghada, Egypte. Wendy Jans verdedigt
haar wereldtitel bij de Ladies, Peter Bullen en Tomasz Skalski treden aan in de categorie Men en Alain Vandersteen, Steve
Verelst en Johny Moermans zullen de Belgische driekleur verdedigen bij de Masters. Meer informatie en resultaten zal u
kunnen raadplegen via http://ibsf.info/
Binnenkort zal een eerste enquête worden gelanceerd voor de spelers en de VSF hoopt dat zoveel mogelijk leden hun mening
willen kenbaar maken zodat de resultaten kunnen worden gebruikt bij de sportieve voorbereiding van volgend seizoen en bij
de opmaak van het beleidsplan 2017-2020. Meer info volgt snel.
Met sportieve groeten,
i.o. Freija Maebe
Secretariaat VIV vzw.
Ignace Uytdenhouwen,
Voorzitter VSF vzw.

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 aan de
organiserende club. 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!

