NIEUWSBRIEF 10 2016
Beste,
Nieuw snookerseizoen 2016 - 2017
We genieten nog van een late zomerprik en voor de snookerspeler betekent dit dat het nieuwe seizoen voor de
deur staat.
Tot en met vandaag middernacht kan u zich nog inschrijven voor NR 1 en ook de inschrijvingen voor Ranking
Men 1 lopen vlotjes binnen. De eerste BR wordt georganiseerd in de Re-spot (Hasselt) en de Riley Inn (Genk)
op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016.
De inschrijvingen worden automatisch afgesloten op woensdag 21 september 2016. Hou rekening met het
aangepast reglement van BBSA op vlak van afwezigheid (zie onderaan deze nieuwsbrief en
op http://www.bbsa-snooker.be/cms/docs/bestanden/HR%20BBSA%202016.pdf )
WK Jeugd 2016
Van 16 tot 25 augustus werd voor de allereerste keer in de snookergeschiedenis het Wereldkampioenschap voor
U18 en U21 georganiseerd. Vooral bij de dames stond een bijzonder duo in de spotlights: Diana Khodjaeva
won brons in de U18 en alsook haar zus Kamila veroverde de derde plaats bij de U21. Proficiat met dit mooie
resultaat! Alle uitslagen van onze jongens en meisjes kan u nalezen via http://vsfsnooker.be/nl/nieuws/archief/2016/8/
SOV jeugdwerking
Misschien heeft u er in de wandelgangen al over gehoord, maar op 1 september 2016 werd het startschot
gegeven van fase 1 van SOV, de Snooker Opleiding Vlaanderen commissie die vanuit VSF is opgericht. Deze
fase houdt in dat een selectie van jeugdspelers van het huidig ledenbestand professionele begeleiding
aangeboden krijgen van Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso) gecertificeerde initiatoren. Zij begeleiden deze
selecte groep jongeren zowel op technisch als tactisch en mentaal vlak met behulp van een zeer gevarieerd
programma. Alle informatie kan u nalezen op http://vsf-snooker.be/nl/c/31/1/sov---jeugdwerking
Snooker enquête 2016
Begin mei lanceerde VSF een enquête onder haar leden met vragen uit zeer uiteenlopende invalshoeken. Deze
informatie zal de federatie gebruiken om haar beleidsplan van 2017 - 2020 op te stellen en vorm te geven. We
willen alle (niet) leden die deze enquête invulden dan ook hartelijk bedanken voor hun feedback op het beleid
van de federatie.
Commissie automatisering
Binnen de federatie zijn we op zoek naar mensen die mee willen werken aan de verdere automatisering van de
federatie. Kan je goed overweg met computers en heb je kennis van MySQL? Neem dan vrijblijvend contact op
met het secretariaat via vlaamse.snookerfederatie@telenet.be
We wensen jullie allen een mooi en boeiend snookerjaar toe!
Met sportieve groeten,
VSF vzw
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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.
!!! AANGEPAST REGLEMENT !!! Na het afmelden dient de speler binnen de 2 werkdagen een gegrond
schriftelijk bewijs met reden van afmelding te leveren. Mocht de afwezigheid niet of onvoldoende gerond
worden verklaard, dan kan het reglement “bestraffing” toegepast worden en zal u meer dan alleen het
inschrijvingsgeld dienen te betalen. Zie art. 9.14 en art 16.3.2. van het huishoudelijk reglement van BBSA.

