Tennis Tornooi
"MOVUB MASTERS"
De tweede editie van het tennistornooi "MOVUB Masters" ging terug door in "De Berken",
weerom kundig georganiseerd door Rik Schots die erin slaagde zelf met 4 partners te
spelen en alles toch boekhoudkundig in de hand te houden. Slechts 2 deelnemers, de 2
Dirken, waren niet op de hoogte van het verlaatte startuur, 12.00 ipv 10.00, en waren
dus al goed opgewarmd. Ook een beetje vermoeid want ze sneuvelden in de halve finale.
Die mannendubbelfinale werd gewonnen door veteraan André Van Steirteghem die ploeg
vormde met zijn zoon Jan. Zij dienden hiervoor het wel en met moeite de maat te nemen
van Rik zelf en Patrick Flamen. De titel gemengd dubbel werd behaald door Caroline
Weytjens en Hans Slabbynck die zich dienden te ontdoen van Jan en Francoise Schelfaut
(die zelf hun halve finale wonnen tegen dochter Eva en .... omnipresente Rik).
Om 19.00 startte ons avondfeest in de "Salons De Romrée" in Grimbergen. De lokatie
was een voltreffer want de zaal was volledig in orde. Tijdens het aperitief werd een
statutaire vergadering gehouden. Volgende relevante beslissingen werden opgetekend.
Het huidige MOVUB-bestuur blijft aan.
Ook de leden van MOVUB-vzw blijven hun functie vervullen. Wel wordt het bestuur
uitgebreid met Stijn Halewijck (KNO AZ). Tevens werd met de verantwoordelijken beslist
om voor de volgende ontmoetingsdag (terug) in zee te gaan met de "Ouwe Geuzen"
(Manu Slaus), de tandheelkunde (Benny De Deyn) en met OSAB (Christophe ..........). Ze
worden op een volgende vergadering mee uitgenodigd.
Er werd ook aan de opvolging gewerkt. Sara 't Kint is bereid om volgend jaar de taak van
voorzittter op zich te nemen, Jan Debrauwere is kandidaat ondervoorzitter.
Om 20.30 gaan we braaf aan tafel. Van de 96 ingeschrevenen dagen er 92 op met
daarbij nog 3 niet verwachtte gasten, dus dat was OK. Na een geapprecieerde maaltijd
met Cru wijnen (de Grand waren ze vergeten, maar we hebben die ook niet moeten
betalen) enkele korte verbale prestaties van Frank en Rik. En dan ambiance met de
uitstekende rockband "The Midnight Gang" met dank aan William van het O.K. die zelf
een mooie harmonicasolo speelde tijdens Roadhouse Blues. Volenthousiast voerde het
bestuur zijn plan uit om alle drank tot na het optreden aan te bieden op kosten van
MOVUB, santé. Het was dan ook een geweldig optreden, de nochtans groot geschapen
dansvloer was constant meer dan goed bezet. Na het optreden met bisnummers was het
onbegonnen werk voor de DJ om dezelfde sfeer erin te houden, maar het goede was al
geschied. Dit was een schitterend MOVUB-avondfeest en daarmee gedaan.

