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Snooker 

Snooker heeft een zeer volkskarakter en zowel professioneel als recreatief wordt het over de hele 
wereld gespeeld door mensen die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking. Naast een doesport is 
snooker ook een kijksport.  

Snooker is een biljartspel voor spelers of ploegen waarbij alle ballen, behalve de witte, weggespeeld 
moeten worden. Er zijn in totaal 22 ballen. Snooker is een biljartsport en de belangrijkste kenmerken 
zijn de afmetingen van de tafel, de hoeveelheid en de grootte van de snookerballen, het laken en het 
gewicht van de keu.  

Andere biljartsporten 

In Vlaanderen worden naast snooker nog vele andere biljartsporten beoefent, zoals: driebanden, pool, 
golfbiljart, kaderspel, e.a. … 

Wie is VSF?  

De Vlaamse SnookerFederatie vzw, verder afgekort met VSF, is een door Sport Vlaanderen erkende 
maar niet gesubsidieerde sportfederatie die de snookersport binnen het Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt en organiseert. Op vraag van 
beoefenaars van andere biljartsporten kan VSF ook hun sport 
organiseren.  

VSF maakt deel uit van de clusterfederatie ‘Vlaamse organisatie voor 
Internationale Volkssporten vzw’, waar ook de Petanque Federatie 
Vlaanderen vzw en Bowling Vlaanderen vzw deel van uitmaken.  

Wat doet VSF?  
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De VSF stelt zich als missie 
om zoveel mogelijk mensen 

in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan te 
zetten tot vooral een actieve 

beoefening van de 
snookersport en dit zowel 

reactief al competitief. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgofrm5Z_iAhVMDewKHQEKAGAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fweekhorse.com%2Fduimpje-omhoog-en-duimpje-omlaag-png%2F&psig=AOvVaw3Rn9aCVrcwIsoHlm_Yztj8&ust=1558087333250891
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Sportieve taken: 

- Begeleiden, coördineren en organiseren van competities voor de spelers en de clubs; 
- Coördineren van de Vlaamse Kampioenschappen (teams, individuele categorieën, scotch doubles); 
- Organisatie van Internationale Kampioenschappen (WK U18 en U21 2016); 
- Tools aanreiken om competitieresultaten te verzamelen en publiceren; 
- Begeleiden van de jeugd in het Snooker Opleiding Vlaanderen (SOV)-project; 
- Organiseren van trainingsmomenten voor de jeugd; 
- Afvaardigen, organiseren en begeleiden van atleten naar Europese- en Wereldkampioenschappen. 

Extra sportieve taken: 

- Administratieve taken: e-mail en telefoonverkeer; 
- Lidmaatschappen van clubs en spelers in orde brengen; 
- Vierjaarlijks beleidsplan opstellen; 
- Communicatie via de website, Facebook en Twitter; 
- Opstellen en doorsturen van nieuwsbrieven die je ook online kan lezen. 

Waarom aansluiten bij VSF? 

Zowel recreatieve als competitieve clubs en spelers zijn meer dan welkom bij de federatie. Tevens 
kan je als speler zelf kiezen of je deelneemt aan Vlaamse en Nationale tornooien daar dit met een 
inschrijvingssysteem werkt.  

Vanuit de federatie kunnen wij iedereen met raad en daad bijstaan omtrent de clubwerking en de 
zaken die je als speler moet weten.  

Lidmaatschap 

Aansluiting van een club bij de federatie 

Dit is mogelijk indien een club minstens 3 spelers bij VSF aansluit, dit zijn de clubverantwoordelijken 
of ook het clubbestuur genoemd (voorzitter, secretaris, penningmeester of sportleider). Om een club 
aan te sluiten dienen volgende stappen te worden gevolgd. Eenmaal aangesloten aanvaardt men 
automatisch de statuten, de reglementen en de bepalingen van VSF. De federatie maakt een 
onderscheid tussen recreatieve of competitieve clubs.  

Wat dient u hiervoor te doen?  

➢ Vul het document ‘Inschrijving club’, ‘Inschrijving ploeg’, ‘Te storten lidgelden’ en ‘Aanvraag 
vliegende reserve’ in. Deze documenten kan u vinden op de website van VSF onder het luik 
‘Downloads’. Iedere club dient deze documenten elk jaar opnieuw in te vullen.  

➢ Het lidmaatschap van de club bedraagt 75,00 euro per jaar ongeacht het aantal aangesloten leden. 
➢ Per ploeg betaald de club een jaarlijkse bijdrage van 24,00 euro. 
➢ Jaarlijks dient de club haar leden te hernieuwen. De documenten die hiervoor nodig zijn, zal de 

club van het algemeen secretariaat via de gewestraad ontvangen. Laat deze documenten door de 
leden die zich opnieuw willen aansluiten, nakijken en ondertekenen en bezorg de bundel terug 
tijdens de zitdag van het gewest. Het gewest zal de individuele inschrijvingsformulieren, alsook de 
club, ploeg en reserve-inschrijvingen aan het algemeen secretariaat bezorgen.  

➢ Meer informatie is terug te vinden in het Intern Reglement van VSF.  
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Aansluiting van een speler bij de federatie 

Een speler kan zich, zoals vermeld in het Intern Reglement, enkel via een club bij de federatie 
aansluiten. 

Men kan zich als recreant aansluiten voor 5,00 euro. Een recreant is iemand die veelal zelf op geregelde 
tijdstippen een club bezoekt om de snookersport te beoefenen. Dankzij het betalen van het lidgeld 
wordt het lid verzekerd tijdens de uitoefening van de sport. 

Het lidmaatschap voor een recreant+ lid bedraagt 15,00 euro. Hiervoor krijgt men een verzekering, 
deelname aan één gewestelijk tornooi naar keuze, deelname aan één overkoepelend tornooi en een 
gebruikersnaam om op de website in te loggen.  

Het lidmaatschap voor een competitief lid bedraagt voor jeugdspelers (tot 18 jaar) 25,00 euro, voor 
volwassenen komt dit op 65,00 euro.  

De speler heeft de keuze om zich als ‘vaste speler’, die aantreedt bij 1 ploeg, of als ‘reservespeler’, die 
voor meerdere ploegen van éénzelfde club uitkomt met een maximum aantal wedstrijden, aan te 
sluiten. Een ploeg dient uit minstens twee vaste spelers te bestaan.  
Hiervoor krijgt de speler:  

- een verzekering; 
- onbeperkte deelname aan gewestelijke organisaties (interclub, gewestelijke tornooien, 

clubtornooien); 
- deelname aan de Vlaamse Kampioenschappen (individueel, Scotch Doubles, teams); 
- de kans om zich voor de Belgische kampioenschappen te selecteren (individueel, men, teams); 
- de kans om zich voor een Europees-, of wereldkampioenschap te selecteren; 
- een licentie voor binnen- en buitenland; 
- een gebruikersnaam om op de website in te loggen en online te kunnen inschrijven voor tal 

van tornooien, wedstrijdresultaten te raadplegen, verslagen van het Bestuursorgaan en de 
Algemene Vergadering van de federatie, enz.  

Wat dient u hiervoor te doen? 

➢ U dient een club te zoeken waarbij u zich wil aansluiten. Onze clubs kan u terugvinden op de 
website www.vsf-snooker.be onder ‘clubs’.  

➢ Jaarlijks dient u zich opnieuw aan te sluiten bij een club. Voor de nieuwe inschrijving dient u drie 
zaken aan te leveren aan het algemeen secretariaat: 

o het inschrijvingsformulier: Het inschrijvingsformulier mag bij de start van de 
inschrijvingsperiode digitaal bezorgd worden aan het algemeen secretariaat. 
Belangrijk hierbij is dat het om een duidelijk, goed leesbare scan/foto gaat. Alle 
originele formulieren dienen echter vóór 15 september van het lopende seizoen 
afgeleverd te worden op het algemeen secretariaat. Indien dit niet in orde is, zal de 
speler na 15 september op niet-speelgerechtigd gezet worden totdat het algemeen 
secretariaat het origineel inschrijvingsformulier ontvangt.  

o de EID: Het algemeen secretariaat dient te beschikken over een kopie of uittreksel van 
een geldig identiteitsbewijs.  

o (pas)foto: Bij de inschrijving van een speler is een foto verplicht (dit is geen 
jaarlijkse verplichting). Deze wordt op de lidkaart en op de website geplaatst. 
Indien u wenst dat de foto niet op de website komt, kan u dit steeds melden 
per mail naar info@vsf-snooker.be. Een foto genomen met een smartphone, 
fototoestel, … volstaat zeker en vast. Leden dienen niet naar een fotograaf te 
gaan om een pasfoto te hebben. Het liefst ontvangen we een foto met een 
lichte/effe achtergrond. Indien een foto niet goed uitkomt op de lidkaart, zal 
om een nieuwe foto gevraagd worden.  

 

http://www.vsf-snooker.be/
mailto:info@vsf-snooker.be
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Contact 

Secretariaat VSF 

Huis van de Sport Gent 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 

Telefoon: 09 243 11 50 
E-mail:  vlaamse.snookerfederatie@telenet.be 
Facebook: VSF Snooker 
Twitter: @VSFsnooker 

Contactpersonen binnen bestuursorgaan 

 

 Antwerpen 

 Ignace Uytdenhouwen 

GSM 0478 83 13 80 

E-mail ignace.uytdenhouwen@telenet.be  

  

 Vlaams-Brabant/Brussels-
Hoofdstedelijk Gewest 

 Nico De Vos 

GSM 0476 75 11 62 

E-mail ndv.chaos@gmail.com 

  

 Limburg 

 Johan Heusdens 

GSM 0468 13 28 87 

E-mail johan@home-outfit.be 

 

 

Meer info 

Meer info over VSF (werking, reglementen, …) kan u terugvinden via de website www.vsf-
snooker.be. Reglementen, formulieren en info i.v.m. de inschrijvingen kan u terugvinden 
onder het tabblad ‘Downloads’.  

Via de websites www.vsf-antwerpen.be en www.vsf-brabant.be kan u meer gewest-
gerelateerde info terugvinden, alsook sportieve resultaten worden via deze websites 
meegedeeld. 
 
 

Te bereiken… 

Secretariaat: 

… alle werkdagen: 9:00 tot 12:30 
     13:30 tot 16:00 

Bestuursleden: 

… enkel op afspraak 

mailto:vlaamse.snookerfederatie@telenet.be
mailto:ignace.uytdenhouwen@telenet.be
mailto:ndv.chaos@gmail.com
http://www.vsf-snooker.be/
http://www.vsf-snooker.be/
http://www.vsf-antwerpen.be/
http://www.vsf-brabant.be/
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Administratieve weetjes 

Info en documenten 

Alle informatie en fiches omtrent het lidmaatschap van een club of een speler alsook het Intern 
Reglement kan u terugvinden op onze website www.vsf-snooker.be onder ‘Downloads’. 

Voor bijkomende vragen kan u steeds het algemeen secretariaat van de Vlaamse SnookerFederatie 
vzw contacteren. 

Verzekering 

De Vlaamse SnookerFederatie is voor alle aangesloten leden verzekerd. De polis is opgesteld zodat 
minstens de door Sport Vlaanderen gevraagde dekkingen worden verstrekt. 

De premie voor de verzekering is steeds in het individueel inschrijvingsgeld begrepen. Alle aangesloten 
leden waarvan de bijdragen volledig werden betaald, zijn daarom automatisch verzekerd volgens de 
polisvoorwaarden.  

De verzekering omvat enkel de activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging. Specifieke 
dekkingen zullen voor het risico apart worden verzekerd.  

Als er zich een ongeval voordoet dan moet het algemeen secretariaat binnen de voorgeschreven 
termijn worden gecontacteerd.  

Voor meer info over de polisvoorwaarden kan u het algemeen secretariaat steeds contacteren.  

Sportieve weetjes 

Geschiedenis van de snookersport 

Ontstaan 

De eerste sporen van het Englisch Billiards en het latere snooker is terug te vinden in de 15e eeuw. 
Oorspronkelijk werd het buiten gespeeld op gras met houten ballen, een houten slaginstrument en 
houten koepels waar de ballen doorheen moesten worden geslagen. Echter, door de ongunstige 
weersomstandigheden in die streken is men het spel  binnen gaan spelen op houten tafels bedekt met 
een laken.  

In 1875 werd het spel ‘snooker’ genoemd, verwijzend naar jonge officieren van de Royal Military 
Academy die ‘snookers’ worden genoemd.  

Snooker in België 

De snookersport kwam in de jaren ’80 overgewaaid dankzij de intrede van de kleurentelevisie en de 
uitzending van tal van wedstrijden op de BBC. Snooker is een boeiende kijksport die afwisselt in tactiek 
en spektakel. Mensen willen dit zelf ook eens doen en tal van horecazaken spelen hierop in.  

In 1983 wordt te Antwerpen een nationale snookerkoepel opgericht. In 1997 wordt de Vlaamse 
SnookerFederatie opgericht. De Vlaamse SnookerFederatie vzw wordt erkend door Sport Vlaanderen 
en de Vlaamse Gemeenschap.  

Daar snooker door een hervorming in 2001 van de sporttakkenlijst  werd geschrapt, werd de sport in 
de clusterfederatie ‘Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten’ ondergebracht. Naast de 
Vlaamse SnookerFederatie vzw zijn ook de Petanque Federatie Vlaanderen en Bowling Vlaanderen aan 
deze cluster toegevoegd.  

In 2019 werd de Belgium Snooker Federation vzw (BSF) opgericht. Sindsdien maakt VSF 
deel uit van de algemene werking van deze nationale federatie.  

http://www.vsf-snooker.be/
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Werking SOV (Snooker Opleiding Vlaanderen) 

SOV staat voor ‘Snooker Opleiding Vlaanderen’ en is een commissie van 
de Vlaamse SnookerFederatie. SOV is opgericht op initiatief van VSF om 
een opleidingsprogramma te voorzien en hiermee aansluiting te maken 
met de doelstellingen die vanuit Sport Vlaanderen via het Vlaams 
sportdecreet worden opgelegd. 

De groep bestaat uit gecertificeerde begeleiders die de opleiding ‘Initiator Snooker’ bij de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) van Sport Vlaanderen hebben gevolgd. 

SOV wil via een degelijke opleiding spelers kwalitatief en professioneel ondersteunen via een 
reeks van trainingen en andere aanvullende activiteiten.  

Vanaf 2021 richt SOV zich ook op G-sporters en werd een project rond G-sport opgestart.  

 
Meer info kan u terugvinden via www.vsf-snooker.be.  
 

 

 

 

http://www.vsf-snooker.be/


 

 

 


