
 
 
 
Beste snookervrienden ... 
 
We staan zo goed als aan de voordeur van het grootste snookertornooi in België 
sinds geruime tijd ... 
 
En snooker is hot momenteel! Natuurlijk gaan de prestaties van onze snookerprimus 
Luca Brecel aan niemand ongemerkt voorbij! Kan hij zich ook in België een beetje in 
China wanen en ons in bekoring brengen met een mooi resultaat? Hij zal er alleszins 
alles aan doen! 
 
Net zoals wij er alles aan doen om u, de actieve en passieve snookerliefhebbers, het 
jullie naar je zin te laten hebben tijdens de European Masters in Lommel. 
Niet enkel overtuigden we World Snooker van de mooie, maar vooral gerieflijke 
plaats die Lommel is en biedt, maar denken we ook jullie daarvan te overtuigen... 
 
GRIJP DE KANS om onze snookerstars van dichtbij te zien en te beleven!  
Samen met World Snooker, hebben wij een lage drempel qua inkom geboden zodat 
menigeen de kans krijgt om ons event te bezoeken. 
Niet enkel de economische toegangsprijzen maar ook de acties voor BBSA-leden 
zorgen ervoor dat een bezoek enkel maar interessant kan zijn! 
Nog eens specifiëren... wanneer een BBSA-lid zich aanmeldt aan de dagkassa met 2 
tickets voor die dag, krijgt hij/zij een 3de toegang voor diezelfde dag, geldig voor de 
dagen van maandag tem vrijdag! 
Groepen of jeugdgroepen van meer dan 10 personen kunnen zich melden 
via info@hypro.be en krijgen dan per geval korting of kunnen extra's bekomen... 
 
Ons doel als promotors, is het snooker tot bij het brede publiek te krijgen, passief 
maar vooral ook actief! 
Als jullie met ons meedenken en zo massaal mogelijk dit evenement komen 
bezoeken, kunnen we samen World Snooker ervan overtuigen België op hun 
kalender te houden! 
 
Twijfel niet langer en boek je tickets online! Reden te meer… tickets aan de 
dagkassa zullen iets duurder zijn!! 
 
Online reservaties zijn ook gunstiger dan aan de dagkassa, dus alle reden om nu al 
even te surfen naar: 
europeanmasters.eventsquare.co 
 
Naast het evenement is een combinatie met overnachtingen ook mogelijk. Onze 
partner Center Parcs Vossemeren heeft hierbij hun beste beentje voorgezet en biedt 
jullie tal van mogelijkheden via 
www.centerparcs.be/europeanmasters 
www.sunparks.be/europeanmasters 
 
Graag treffen wij jullie in Lommel! 
 
Het promotorsteam European Masters 2017 
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