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Bericht aan alle deelnemers van de BR 3 die komende zaterdag 6 december 2014 aantreden in THE MATCHROOM: 
Hou rekening met PARKEERPROBLEMEN daar er diezelfde avond in het Sportpaleis een concert gepland is van Bryan 
Adams en in de Lotto Arena de Antwerp Giants hun thuiswedstrijd afwerken. 
 
We wensen jullie er op te attenderen dat de deadline voor de inschrijvingen van NATIONAL RANKING 3 (NR) dichterbij 
komt. Dit tornooi wordt per categorie op een andere locatie gespeeld en dit in het weekend van 20 en 21 december 2014. 
(Zie belangrijke wijzigingen i.v.m. een locatiewijziging hieronder!) 
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijving van NR 3 sluit automatisch 
op woensdag 10 december 2014 om middernacht.  
 
 
!!! Belangrijke wijzigingen !!! 
NR 3 Masters +40: de locatie is hiervan aangepast naar “De Maxx” te Neerpelt en dus niet in “De Kaaihoeve” te Bree 
wegens een tijdelijke sluiting.  
De andere locaties van NR 3 blijven ongewijzigd. 
 
 
In het belang van de spelers en speelsters zijn voor het OPEN VLAAMS KAMPIOENSCHAP volgende locatieveranderingen 
doorgevoerd: 
 
* het Open Vlaams Kampioenschap voor Cadetten zal doorgaan in PLAY BALL i.p.v. The Trickshot op 4 januari 2015 
 
* het Open Vlaams Kampioenschap voor Junioren zal doorgaan in PLAY BALL i.p.v. The Trickshot op 3 januari 2015 
 
* het Open Vlaams Kampioenschap voor Ladies zal doorgaan in THE TRICKSHOT i.p.v. Play Ball op 4 januari 2015 
 
* het Open Vlaams Kampioenschap voor Masters +60 zal doorgaan in THE TICKSHOT i.p.v. Play Ball op 4 januari 2015 
 
 
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 bespaard heel wat last minute verschuivingen in de planning van de organisatoren.  
Meldt U zich pas af na het afsluiten van de inschrijvingen dan zal U een minnelijke schikking ontvangen. Alvast bedankt 
voor jullie medewerking! 
  
Voor meer informatie over het algemene snookergebeuren en activiteiten kan u steeds het secretariaat van de Vlaamse 
SnookerFederatie contacteren via telefoon 09 / 243 11 50 en/of via mail vlaamse.snookerfederatie@telenet.be  
  
Een fijne dag toegewenst en veel succes aan alle BR 3 en NR 3 deelnemers! 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 
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