Zoersel 21 sep 2019
Mr De voorzitter, Beste collega’s, heren voorzitters en afgevaardigden

Na mijn eerste jaar als gewest sportbestuurder waarin ik de taak van François
plots moest over nemen hoop ik dit jaar zonder al te veel fouten te kunnen
afwerken.
Ik zal hierbij, zoals vorig jaar, alle hulp nodig hebben van mijn adjunct en
district sportbestuurders.
Dat Marcel voor mij onmisbaar is, mede door zijn IT kennis, moeten we niet
meer vermelden. Zonder zijn hulp en vele werk zou ik het zeker niet baas
kunnen.
Dirk begint de routine als district sportbestuurder en maker van de kalenders
voor MT gewest meer en meer te beheersen en we zijn langzamerhand zijn
kennis over de werking van het gewest, de databank en de website aan het
opvoeren.
Matthias heeft als district sportbestuurder van Lier moeten afhaken wegens
zijn werkzaamheden. Er is momenteel geen kandidaat in het district Lier maar
Luc heeft als sportbestuurder van Turnhout aangeboden om tijdelijk deze taak
mede op zich te nemen, waarvoor uiteraard mijn dank. Ook neemt hij meer en
meer bijkomende zaken op zich.
Ik houd er dan ook aan deze mensen mijn dank te betuigen en hoop in de
toekomst op hen te kunnen rekenen. Ik durf dan ook een welgemeend applaus
te vragen voor deze mensen.

Het juist inschatten en verdelen van de taken is niet zo eenvoudig en in het
verleden zijn hier dan ook enkele foutjes gebeurt. Zo vroeg Marcel aan mij de
uitslagen BWM van vorig jaar om de nieuwe reeksen te kunnen samenstellen
en ik bezorgde die hem met de aangepaste promoties en retrogradaties van
clubs.

Hij dacht dat dit de originele uitslagen waren en heeft alles mooi terug gezet.
Op het ogenblik dat we de definitieve kalenders gingen maken was hierover
een vraag binnen gekomen en ontdekten we onze fout. Het is toen even heel
stil geweest.
We hebben rechtgezet wat mogelijk was zonder de kalenders grondig te
moeten hervormen, en sorry heren maar als jullie dit jaar geen kampioen
worden zijn jullie de eersten om bijkomend te promoveren.
Voor Alexis en Mixte dacht ik dat Marcel de notities ging doen en hij dacht dat
dit door mij zou gebeuren. Eén club hebben we nog kunnen rechtzetten, de
andere heeft te laat gereageerd en nogmaals, sorry Dirk het zal voor volgend
jaar zijn.
Natuurlijk was er ook de zaak over de lakens. Ik weet ook dat de KBBB een zeer
log schip is, voortgetrokken door zes bootjes die niet steeds in dezelfde richting
varen maar dat wil volgens mij niet zeggen dat men alleen iets gedaan krijgt als
men het schip begint te rammen, ook uw bootje loopt hierbij averij op. Een
nieuwe zaak lijkt zich te ontwikkelen met ramkoers in het vizier.
NIDM, een gunstige ontwikkeling bij het inbrengen van de uitslagen, door een
idee van Koen Bruyndonckx waarbij de uitslagen via Hyperscore door een druk
op de knop kan ingeven. Een oplossing voor de andere clubs is in de maak.
Bij de samenstelling van de kalenders heb ik enkele ploegen in reeksen moeten
zetten waarbij zij enkele verre verplaatsingen moeten doen. Het was werkelijk
niet meer doenbaar om ploegen uit Limburg en Luik naar Charleroi, Erquelinne
of Doornik te sturen. We zullen moeten afwachten wat volgend jaar brengt
maar ik zal trachten dat niet dezelfde ploegen in deze moeilijke reeksen vallen.
BWM, aantal ploegen is constant gebleven en de MIXT op MT is van vier naar
vijf ploegen gegaan (Ik had gehoopt op 6).
Ledenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven, hopelijk komen er nog enkele
leden bij, dan hebben we een effectief lid meer voor Antwerpen.
Slijpen : Als ik de uitslagen bekijk zie ik dat steeds dezelfde ploegen sterk
presteren. Heren handicap wil in mijn ogen zeggen dat men normaal ongeveer
50 % van zijn wedstrijden moet winnen of verliezen. Iemand die jaar na jaar

over de heenronde 5 op 11 wedstrijden met promotie speelt en 90 % van zijn
wedstrijden wint speelt te laag. A.u.B. stop met dit baardtrekken, men aanziet
u als bedriegers en als het u dit waard is om een bekertje en 100€ te winnen ….
Het zij zo. Stop ook met de uitdrukking ; iedereen of de andere doet het ook,
hij doet het omdat u het doet. Het is toch veel prettiger te moeten vechten
voor het laatste punt dan met de rekenmachine te moeten uitrekenen hoeveel
beurten men moet hebben om niet over te spelen…of nog erger, wat beurten
moet bijschrijven….
Ik stop met zagen, we onthouden dat ik fantastische medewerkers heb, aub
houdt ze in ere, u kan op vriendelijk wijze iets vragen ipv verwijten te maken
(iedereen maakt al eens een foutje) stop aub met baardtrekken, tracht uw
geschillen uit te praten, en het voornaamste, amuseer u bij het biljarten.
Louis Masson

