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Voorwoord
Clubgenoten,

De zomermaanden zijn weer voorbij gevlogen. Vanaf komende week gaan we onze clubeer
weer hoog houden.

Vanwege faillissement van Voco (de juiste uitleg kunnen jullie verkrijgen via Kristof)
hebben we noodgedwongen een ander competitielokaal moeten zoeken.
Vanaf heden zullen we alle thuiswedstrijden en nevencompetities spelen in ons
trainingslokaal, de turnzaal van de Dorpsschool in Vremde.

Donderdag 5/09 is het algemene ledenvergadering om 20u in ons trainings/competitielokaal.
Daar zullen jullie de info voor het seizoen 2013-2014 + lidkaarten krijgen.
Daarna valt er uiteraard nog een balleke te kloppen.

De eerste week van september gaat ook de beker van Antwerpen van start.
De B- en C-ploeg zullen ook dit jaar trachten deze in de wacht te slepen.

Onze kalender, ploegen en individuele rangschikkingen ga ik vanaf dit jaar niet meer in
ons clubblad zetten. Ik veronderstel dat iedereen digitaal bekwaam genoeg zal zijn om
dit terug te vinden op http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie.

Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
• Nieuwe sponsor/nieuwe T-shirts
• Faillissement Voco
• De tafeltenniskriebel
• ……
Björn
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Faillissement Voco
Halfweg onze zomerstop hebben we te horen gekregen dat ons competitielokaal Voco
vanwege faillissement niet meer beschikbaar is om onze favoriete sport uit te oefenen.
In zeven haasten heeft het bestuur de koppen bij elkaar gestoken voor een mogelijke
oplossing.
In de gemeentes van onze clubnaam (VREMde – BOechout) was er geen lokaal met
degelijke randanimatie meer te vinden. Daarbuiten was er nog een mogelijkheid om te
spelen en te huren bij Tecemo.
We hebben ervoor gekozen om voorlopig competitie te spelen in ons trainingslokaal
(turnzaal van de Dorpsschool in Vremde).
Al onze tafels en toebehoren zijn verhuisd naar Vremde.
We hebben ook 2 ‘nieuwe’ tafels aangeschaft uit Goirle, zodat iedereen op een blauwe,
degelijke tafel kan spelen.
Er zal ook een koelkastje worden aangeschaft om het nodige zweetvocht te
compenseren.
Sportief gezien moet ons nieuwe competitielokaal zeker niet onderdoen voor Voco.
Qua afterping-pong is het dag en nacht verschil. Ene pakken zal het best in het café op
de hoek zijn (de Pelikaan).
Positief is dat we met alle ploegen tezamen thuis spelen en dit de clubsfeer zal
bevorderen.
We wachten echter in volle spanning af op de oplevering van de nieuwe
sportinfrastructuur op Bulka (oud engels kamp op de Vremdesesteenweg).
Mogelijk zal daar het toekomstige lokaal van onze club zijn.
Als blijk van dank aan de Dorpsschool zal ik komende vrijdag 6/09 een dagje
tafeltennisinitiatie geven hun 2 4e, 5e en 6e jaars. Wie weet kunnen we zo terug een
jeugdploeg bij elkaar sprokkelen.

Björn
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Nieuwe sponsor/nieuwe T-shirts

Driewerf hoera, we hebben een nieuwe sponsor !
CSC BVBA heeft de boeken toe gedaan en een nieuwe doorstart gemaakt onder de naam
Profidak. De activiteiten (dakwerken) blijven hetzelfde.
Omdat de darmflora van Kenny wat heviger begint de werken bij het aanschouwen van
zijn oude firmanaam op onze T-shirts heeft hij besloten om ons er zo snel mogelijk
nieuwe te schenken.
Onze andere sponsor pingpongmania doet ook zijn duit in het zakje door het drukken van
de verkoopprijs.
Iedereen heeft zijn maten doorgegeven en zo wachten we in volle spanning af wanneer
Dominique zijn leveranciers zover heeft gekregen Omni Vrembo voorrang te geven
Iedereen zal 2 stuks ontvangen.
Uiteraard vinden jullie van onze nieuwe sponsor de nodige gegevens achterin ons
clubblad.

Björn
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De tafeltenniskriebel

Dat niet alle tafeltennissers(sters) even ver willen gaan in het beoefenen van hun
favoriete sport weten we natuurlijk al lang.
Maar sinds het 1 mei toernooi in Hallaar (een aanrader voor diegenen die graag lang
wachten tussen de matchen) begin ik ervan overtuigd te geraken dat Dominiek en Kenny
hier ook toe behoren.
We hebben immers een weddenschap afgesloten dat zij dit seizoen per man 450
officiële matchen zullen spelen.
Enkel de gespeelde matchen op hun kaart (te volgen op de frenoysites van sporcrea en
VTTL (bij Schoten)) zullen hierbij meetellen.
Veel spelen en goed presteren op toernooien is hierbij een must om dit aantal te
bereiken.
Normaal gezien zal deze uitzonderlijke prestatie ook wel een uitzonderlijke progressie
meebrengen dat dan weer een uitzonderlijke klassementsverhoging met zich meebrengt.

Uiteraard hoop ik dat zij blessurevrij blijven, sterk presteren en dit aantal bereiken.
Hiervoor heb ik met plezier 100€ (50€/man) voor over !

Björn
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Onze sponsors (1)

Voor alle dakwerken:

http://www.profidak.com/

http://www.youtube.com/watch?v=gbtQDZwLepE
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Onze sponsors (2)
UW ONLINE SHOP VOOR EEN UITGEBREIDE KEUZE AAN
TAFELTENNISMATERIAAL!

www.pingpongmania.be
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Onze sponsors (3)

www.ladderliftservice.be
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Onze sponsors (4)

http://www.smit-heus.be/
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