
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 
 

Via dit schrijven wensen wij jullie op de hoogte te brengen dat de deadline van de inschrijvingen voor BELGIUM RANKING 
3 (BR) nadert. Dit tornooi gaat door op 6 en 7 december e.k. bij The Matchroom (Antwerpen) en Que Aiming (Brasschaat).  
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijving van BR 3 sluit automatisch 
op woensdag 26 november 2014 om middernacht.  
 
Op 27 en 28 december 2014 organiseert de University Heverlee opnieuw het open Brabants kampioenschap voor 
dubbels. Inschrijven kan via de BBSA website tot 17 december 2014 middernacht en kost € 15.00 per koppel.   
 
Indien U NIET AANWEZIG kan zijn op een tornooi waarvoor U reeds ingeschreven bent, gelieve dit dan 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. Alvast 
bedankt daarvoor! 
 
BLOSO organiseert in 2015 deel II en III van de opleiding INITIATOR SNOOKER. Gedurende vijf zaterdagen wordt de 
theorie aangeleerd, gevolgd door een praktijkdag en een stageweekend. Meer informatie op de VSF-website onder 
“Opleidingen” of via http://www.vsf-snooker.be/nl/c/21/1/opleidingen  
Kandidaten kunnen zich bij het secretariaat tot 15 december 2014 aanmelden. Belangrijk: er moeten minstens 6 
kandidaten zijn alvorens een aanvraag bij BLOSO ingediend kan worden voor de goedkeuring en erkenning van deze 
opleiding.  
  
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 deelnemers! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Freija Maebe 
Secretariaat VSF vzw. 
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