
Zoersel 15 sep 2018 

Mr De voorzitter, Beste collega’s, heren voorzitters en afgevaardigden 

 

Voor de sport wordt het voorbije sportjaar wordt natuurlijk gekenmerkt door 

het overlijden van François, iemand die een massa werk verzette, en een 

drijvende kracht was in ons gewest. 

Het is alsof we dit voorzien hadden en reeds aan de opvolging bezig waren. 

Marcel heeft reeds enkele jaren meer en meer taken op zich genomen, 

gelukkig, want zonder zijn kennis van IT zou het gewest al lang plat liggen. 

Vorig jaar heeft Matthias de touwtjes in handen genomen in Lier/Mechelen en 

blijkbaar begint alles in goede banen te lopen. 

Enkele maanden geleden is Luc alles beginnen overnemen van Ludo voor het 

district Turmhout/Mol, en zijn gretigheid om taken op zich te nemen is 

werkelijk verbluffend. 

Voor het district Antwerpen heeft zich ook enkele maanden geleden een 

nieuwe kandidaat aangeboden, Dirk Op De Beeck, die ook met moeite in toom 

te houden is. Als hij zijn gewicht er achter zet is er weinig aan te doen. 

Heren, ik hoop dat jullie beseffen dat de toekomst van het gewest Antwerpen 

in hun handen ligt, en wil hen dan ook bedanken voor hun inzet en verwacht 

dan ook een welgemeend applaus voor wat zij al gepresteerd hebben en nog 

zullen presteren. 

Ongewild, mede door het tijdstip dat François is overleden, de nieuwe 

kalenders moesten juist gemaakt worden, en hij heeft ons jammer genoeg niet 

meer kunnen helpen, ben ik aan deze taak begonnen, en dankzij de hulp van 

Dirk Verhoeven die het programma gemaakt heeft en Marcel, die mijn fouten 

kon rechtzetten, zijn we er in geslaagd om, naar mijn mening, toch redelijke 

kalenders NIDM en BWM samen te stellen. 

Door kleine foutjes, zowel onze fout als deze in het programma, zijn we uren, 

dagen verloren. Hopelijk zal volgend jaar, mede door de opgedane ervaring 

alles veel vlotter verlopen. 



Ook door omstandigheden, men zou het inbrengen van uitslagen NIDM 

automatiseren, heb ik de taak van NIDM verantwoordelijke over genomen, en 

ik hoop dat er iets van deze automatisering in huis komt. 

Voor het komende seizoen, BWM, meer inschrijvingen dan vorig jaar, enkele 

nieuwigheden, DB MT naar 2/3de of 3/4de van de punten, evaluatie einde 

seizoen. 

Nieuw is ook de discipline Mixt op de MT. Ik had gehoopt op zes ploegen, 

jammer genoeg is het bij vier gebleven. 

We zijn gestart, planning tot december, volgende maand zien we verder. 

Indien nog kandidaten voor deelname aan volgende ronde(s) wil ik dit niet 

uitsluiten. 

Verder in deze optiek, ben ik aan het streven voor meer rondes in de klassieke 

disciplines. Ik moet dan echter ook de steun hebben voor het organiseren van 

voorwedstrijden en niet dat ik op mijn vraag voor lokalen geen of slechts 1 

antwoord krijg van een cafébaas die zijn lokaal wilt bezet zien. 

Individueel, lichte achteruitgang, mogelijk niet abnormaal als men ziet hoeveel 

men reeds gaat biljarten. Sommige district competities vallen weg wegens te 

weinig deelnemers. 

Medewerking van de sportbestuurders, zoals elk jaar weer dezelfde 

verschijnselen, Marcel en ik vragen reeds maanden en verschillende malen om 

de inschrijvingen te controleren, nu, bij de uitgave van de kalenders blijkt dat 

deze controle niet is gebeurt, dit is niet meer prettig werken. 

Het is zelfs heel simpel, de sportbestuurders hoeven enkel aan hun leden te 

vragen om hun inschrijvingen te controleren, zelfs dit mailtje rondsturen aan 

de leden van hun club is te veel gevraagd. Wie van jullie heeft een mail 

ontvangen zijn sportbestuurder waarin hij vraagt dit te doen. 

Zelfs als uw sportbestuurder dit heeft nagezien, en er zullen velen zijn die dit 

hebben gedaan, waarvoor dank, moeten wij gewoon worden dat de leden dit 

zelf controleren, men kent de website  nog steeds onvoldoende. 

 


