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NIEUWSBRIEF 02 2015
Beste ,
Wij wensen jullie op de hoogte te brengen dat U zich nog één week kan inschrijvingen voor Belgium Ranking 4 (BR). Deze wedstrijd
gaat door in De Mambo te Kortrijk en in de Snookerpalace te Brugge op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015.
Inschrijven kan via de websites van de BBSA en de meeste Vlaamse gewesten. De inschrijving van BR 4 sluit automatisch op woensdag
21 januari 2015 om middernacht.
Begin januari 2015 werd het Europees Kampioenschap U 17 te Malta georganiseerd. De jonge Belgen Dimitri Kouklous, Michel
Kelchtermans, Wesley Pelgrims, Brecht Cox en Kobe Vanoppen namen hieraan deel.
Wesley Pelgrims geraakte als enige vlot tot in de kwartfinales. Zowel de kwart- als halve finale werden een spannende strijd die hij
telkens tot een goed eind wist te brengen. In de finale kwam hij uit tegen Hamim Hussain (Engeland) waarbij Wesley met 5-4 eindcijfers
de Europese titel naar zich toe trok. Proficiat Wesley!
Het is nog maar de tweede keer dat een landgenoot deze titel kon winnen.
Vanaf nu zijn ook alle nieuwsbrieven online te raadplegen op de VSF-website. Via “Nieuwsbrief” in de horizontale menubalk of via deze
link http://www.vsf-snooker.be/nl/v/21/nieuwsbrief kan U elke nieuwsbrief nog opnieuw raadplegen.
Veel succes aan alle deelnemers van National Ranking 4 en Belgium Ranking 4!
Met sportieve groeten,
Freija Maebe
Secretariaat VSF vzw.
i.o.v. 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 of info@vsf-snooker.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!

