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Beste jongere, jeugdspeler, jonge snookerfanaat! Welkom bij Play Snooker! de
jeugdwerking van BBSA Oost-Vlaanderen.  Graag stellen we jou onze sport en onze
jeugdwerking voor. We hebben heel wat in petto voor jou . Dus neem rustig de tijd om
even deze informatie door te nemen.

Ja ik weet het, een visie is niet iets waar je op zit te wachten. Je wil meteen actie. Ik
begrijp je ongeduld. Echt waar. Maar toch is het effe belangrijk. Zeker voor de ouders die
meelezen zodat jullie weten en begrijpen dat we het beste voor hebben met jullie
aanstormende talentjes.
Snooker  is een unieke sport omdat het zoveel meer is dan tegen een bal stoten.
Natuurlijk is het bij uitstek een technische sport waar fijne motoriek en oog-
handcoördinatie een grote rol spelen. Maar aan de snookertafel leer je jezelf kennen. Al je
sterktes maar ook je zwaktes. Toon me een snookerspeler en ik kan je iets vertellen over
zijn karakter.  Etiquette en fair play  worden hoog in het vaandel  gedragen bij snooker.
Bovendien is het één van de weinige sporten waar de linker-en rechter hemisfeer zo
nauw samenwerken. Dus een snookerbrein combineert een snuifje Mozart met een
scheutje Einstein.

het aanleren van een goede techniek
het aanleren van het spel
het aanleren van het reglement
het wegnemen van angst 
het aanwakkeren van spel-en levensvreugde 
het bouwen van vertrouwen en zelfvertrouwen 
het werken aan respect, collegialiteit en samenhorigheid 
leren omgaan met vreugde en verdriet (winnen en verliezen) 

Centraal in de visie van onze jeugdwerking staan:

Onze Visie

Welkom!



Via de snooker jeugdwerking  zorgen we er mee voor dat  jij later als volwassene stevig
en evenwichtig in je schoenen staat ongeacht je individueel succes binnen de
snookersport.

Onze jeugdopleiding

Ah, nu wordt het interessant. Voel je het al kriebelen? Rustig. Hieronder
alle info die je nodig hebt.

Voor wie?

Iedereen tussen 10 en 21 jaar is welkom. Jonger kan eventueel ook mits je al genoeg
lengte en maturiteit hebt. Nog nooit een keu vastgepakt? Maakt niet uit. We gaan het je
leren. Al wat ervaring? Prima, je gaat nog veel kunnen opsteken. Wij ontvangen iedereen
met een warm hart en open armen. Elk individu zal aangepaste aandacht krijgen.

Wat?

20 training/coaching sessies  gedurende het seizoen. Lopende van september tot juni. 
Die zullen telkens plaatsvinden op een zaterdag. Af en toe wordt er een sessie gepland
op een weekdag tijdens de schoolvakanties.

In ons hoofdkwartier hebben we 14 snookertafels ter beschikking. Er zal gewerkt worden
in groepen van maximaal 10 kinderen.  Zo kunnen we per tafel twee spelers aan de slag
zetten en blijft er één tafel over voor ieder eens individueel te benaderen. Een sessie
beslaat 2 uur, een pauze van een dik kwartier inbegrepen. 



afspraken omtrent de sessie/discipline 
algemene techniek 
techniek op individueel niveau
doelgerichte oefeningen
tactiek
fysiek en mentaal welzijn
het snookerreglement
snooker etiquette

Een coaching sessie zal steeds bestaan uit een stukje gezamenlijke uitleg, het opzetten
van oefeningen, individuele begeleiding en een stukje vrij spel om te eindigen. Er zal
individueel digitaal feedback voorzien worden. En op gepaste momenten wordt er
geëvalueerd. Over langere termijn worden individuele trajecten uitgewerkt. De
belangrijkste focus ligt op jouw plezier en welzijn.

Wat komt er zoal aan bod tijdens de sessies:

De jeugdopleiding vindt plaats in De Pomerans, Dorp Oost 5A, 9080 Lochristi. Er zijn hier
14 tafels ter beschikking. Tijdens de coaching is de de zaak nog niet geopend. Er kan
dus in alle rust gewerkt worden en je wordt niet afgeleid door het horeca-gegeven. Een
plus voor de ouders: je kan er makkelijk parkeren. In het voorste gedeelte van de club
kan je ook rustig iets drinken en plaats nemen aan een tafel met een laptop of zo.

Door wie?

De coaching gebeurt door ervaren coaches die gecertificeerd zijn door Chris Henry. Dat
is de meest gerenommeerde snooker coach ter wereld die beide finalisten van het WK 
 2021 onder zijn hoede had. Begin jij alvast te dromen? Weet dat je in goede
professionele handen bent.

Waar?



40 uur begeleiding door een ervaren coach plus de digitale opvolging
mentale vorming
inschrijving BBSA
mogelijkheid om deel te nemen aan competitie en toernooien
verzekering voor speler en begeleider

De deelnamekost voor deze 20 sessies bedraagt €300. Hiervoor krijgen jullie volgende
zaken:

Als je 40 uren speelt zonder de coaching kom je al snel aan €400. Wij bieden onze
jeugdopleiding aan aan €7,5/uur. Dus een super deal, toch?!

Kan je niet meer wachten om aan te sluiten? Wacht! Er is nog meer dat we te bieden
hebben.

Een belangrijk onderdeel van onze jeugdwerking omvat het organiseren van 6 
 jeugdtoernooien. Namelijk: De Play Snooker Class Cues Tour!
We gaan jullie als  deelnemers aan de jeugdopleiding extra aanmoedigen om hieraan  te
participeren. Het is echter niet verplicht. Maar we beloven er een fun ervaring van te
maken.
Tijdens die toernooien zorgen we voor omkadering om de stress, angst, frustratie enz. te
kanaliseren en een plaats te geven. We voorzien telkens een beker of medaille voor de
finalisten.
Vraag alvast een vitrinekast aan je ouders.         Neen, serieus. Het is de ervaring die telt. En
wij zorgen ervoor dat die onvergetelijk wordt.

Quanta costa?

Onze  jeugdtoernooien

Meer info
 Play Snooker Class Cues Tour!

https://antwerpen.bbsa-snooker.be/info/28/play-snooker-class-cues-tour
https://antwerpen.bbsa-snooker.be/info/28/play-snooker-class-cues-tour
https://antwerpen.bbsa-snooker.be/info/28/play-snooker-class-cues-tour


Ik voel het. Je wordt al wat ambitieuzer. Perfect! We hebben de ideale oplossing voor jou.

We stomen je klaar om deel te nemen aan de nationale U18 en U21 toernooien. Langs
deze weg kan je je plaatsen voor BK's, EK's en WK's.  Hou op de BBSA website de rubriek
toernooien in de gaten.

Gaat je hartslag al omhoog? Overweldigd? Rustig blijven. Stapje voor stapje. Je bent
maar één keer jong. Er staan je wonderlijke dingen te wachten. Eens kunnen proeven
van bijvoorbeeld een EK of een WK  is zo'n rijke ervaring. Dat draag je heel je leven mee,
ongeacht de prestatie. Je leert er omgaan met andere nationaliteiten, andere cultuur,
weg van huis, zelf op je benen staan, enz.  Ik heb het zelf mogen meemaken en ik kan het
je ten zeerste aanbevelen.

We gaan als jeugdwerking ook zeker onderzoeken om tijdens vakanties snookerkampen
te organiseren. Hierover zal ten gepaste tijden gecommuniceerd worden via de website.

Nationale en internationale jeugdtoernooien

Snookerkampen

Opendeurdagen

Toch nog watervrees om meteen te springen? Geen nood. Kom naar één van onze
jaarlijkse opendeurdagen om wat nader kennis te maken met onze sport en ons team.
Hou hiervoor alvast onze website in het oog.



Connecteer zijn met onze sociale media kanalen (klik op de icoontjes) en breng familie
en vrienden op de hoogte. We zorgen voor foto's, filmpjes en korte verslagen. Je traject
en prestaties worden constant in the picture gezet !

Communicatie

Ready to join us?

Ben je er helemaal klaar voor? Kan je niet langer meer wachten om je aan te sluiten?  Sluit
je dan nu aan bij onze jeugdwerking.

Wij staan klaar om er samen met jou een leuk en leerrijk parcours van te maken .
Tot binnenkort aan de snookertafel. 

Let's Play Snooker!

Jeugdverantwoordelijke
Hoofd coach Play Snooker! Oost-Vlaanderen
Steven Termote

Toch nog vragen? Stel ze gerust : motsejunior@hotmail.com

Inschrijven
Play Snooker! Jeugdwerking
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https://www.facebook.com/BBSAAntwerpen
https://www.instagram.com/jeugdwerking_bbsa_antwerpen/
mailto:motsejunior@hotmail.com
https://oost-vlaanderen.bbsa-snooker.be/info/58/inschrijven-voor-play-snooker-oost-vlaanderen
https://oost-vlaanderen.bbsa-snooker.be/info/58/inschrijven-voor-play-snooker-oost-vlaanderen

