
Vlaamse SnookerFederatie vzw 
Erkend door Sport Vlaanderen - Stichtend lid van Vlaamse Internationale Volkssporten vzw 

Aangesloten bij Belgium Billiards & Snooker Association vzw 
 

- ZETEL & ALGEMEEN SECRETARIAAT - 
Huis v/d Sport - Zuiderlaan 13 - B-9000 Gent - Tel. 09/243.11.50 

IBAN BE90 8508 3197 2432 – BIC SPAABE22 – Ondernemingsnummer 461.852.533 
Email: info@vsf-snooker.be – Website: www.vsf-snooker.be 

 

  

 

INFO VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN TEAMS 2019 
 

De Vlaamse Kampioenschappen Teams 2019 zullen tijdens het weekend van 2 & 3 maart e.k. worden 

afgewerkt op volgende locaties : 

  

 

Ere Afdeling (West-Vlaanderen)             

     Zaterdag Snookerpalace & Brigandstoters  -  Zondag Snookerpalace 

 

Afdeling 1 (Oost-Vlaanderen) 

     Zaterdag Quality  -  Zondag Quality 

 

Afdeling 2 (Limburg) 

     Zaterdag Play Ball  -  Zondag Play Ball 

 

Afdeling 3 en lager (Antwerpen) 

     Zaterdag De Leug & Snooker X  -  Zondag De Leug 

 

Uittreksel huishoudelijk reglement 

 

13.2. 

Teams - Ploegen 

 

13.2.9. 

De groepswedstrijden worden gespeeld op zaterdag vanaf 11.00 uur naar 6 frames per 

wedstrijd. Iedere speler speelt 1 frame tegen 2 spelers van het andere team. 

De wedstrijdformulieren worden voor aanvang van de 1ste wedstrijd door de wedstrijdleider 

ingevuld a.d.h. van de lidkaarten van de spelers die ter controle bij het aanmelden worden 

gevraagd.  Als een team een speler en/of de volgorde van aantreden wil wijzigen dan dient men 

dit aan de wedstrijdleider te melden bij de aflevering van het wedstrijdformulier. 

 

13.2.10. 

Het schema van de finaleronde start als volgt : 

 

1/4de finales   1/2de finales   Finale 

A1     

B2      

C2      

D1      

B1      

A2      

D2      

C1     

Best of 9 frames  Best of 19 frames  Best of 19 frames 

 

13.2.11. 

Elk gewonnen frame in de poulewedstrijden telt voor 1 wedstrijdpunt. Nadat alle 

poulewedstrijden zijn gespeeld wordt een eindklassement opgesteld per poule.  De eerste 2 

geklasseerde teams zijn geplaatst voor de 1/4de finales. 
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Bij ex-aequo van wedstrijdpunten telt achtereenvolgend het aantal gewonnen wedstrijden en dan 

het onderling resultaat.  Als het onderling resultaat geen uitsluitsel kan geven dan dient een best 

of 5 black ball worden gespeeld.  Elk team duidt hiervoor 1 speler aan. 

 

13.2.12. 

De wedstrijden t.e.m. de 1/4de finales worden gespeeld op zaterdag. De 1/2de finales starten 

op zondag vanaf 11.00 uur gevolgd door de finale. 

 

13.2.14. 

Bij een forfait aan het VK teams zal een AB worden opgelegd van 75,00 € in geval van een 

verwittigd forfait en 150,00 € bij een niet-verwittigd forfait.  Elk forfait wordt door de RvB 

behandeld voor mogelijke bijkomende sancties. 

 

13.2.15. 

Volgende werkings- en organisatiekosten worden volledig gedragen door de vereniging en 

worden ten laatste 2 weken voor de start naar de wedstrijdleiding overgeschreven. 

 

Wedstrijdeiding 
Aantal 

personen 
Kost 

Totaal per 

tornooi 
Totale kost 

Zaterdag 2 shiften € 30,00 € 60,00 € 240,00 

Zondag 2 shiften € 20,00 € 40,00 € 160,00 

Referees zondag 6 € 25,00 € 150,00 € 600,00 

Totalen   € 250,00 € 1.000,00 

 

13.2.16. 

Ook de prijzengelden worden ten laatste 2 weken voor de start overgeschreven naar de 

wedstrijdleiding. 

 

Prijzengeld Ere-afdeling Afdeling 1 Afdeling 2 
Afdeling 3 en 

lager 

Winnaar € 360,00 € 240,00 € 180,00 € 120,00 

Runner-up € 210,00 € 150,00 € 120,00 € 90,00 

1/2de finalist € 105,00 € 75,00 € 60,00 € 45,00 

1/2de finalist € 105,00 € 75,00 € 60,00 € 45,00 

Hoogste 

break 
€ 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 

Totaal € 830,00 € 580,00 € 450,00 € 320,00 

 

13.2.17. 

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het overhandigen van alle prijzengelden.  Een bewijs 

van uitbetaling van de gelden zal aan de penningmeester worden bezorgd. 

 

13.2.19. 

Voor het in ontvangst nemen van het prijzengeld is de aanwezigheid verplicht van minstens 2 

spelers per team die hebben aangetreden. 

 

13.2.20. 

De GSC-voorzitters zullen de aanduidingen van de referees binnen de gewesten opvolgen en na 

afloop zal binnen de 7 kalenderdagen een verslag worden bezorgd aan het algemeen secretariaat. 
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