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    Voorwoord 
 

Clubgenoten, 

  

 

Na een goeie 2 maanden competitie zijn we weeral bijna halfweg. Na 8 speelweken 

kennen jullie het niveau van de tegenstanders en zal jullie plaats in de rangschikking, 

zonder blessures, wel duidelijk zijn.  

Ook de nevencompetities (beker Hollogne hogere en lagere reeksen, de 

veteranencompetitie) is van start gegaan. 

Hoe onze ploegen het doen kunnen jullie online terugvinden op 

http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie. 

 

 

In de beker van Antwerpen sneuvelden onze B- en C-ploeg in de 1/64e finale thuis tegen 

Borsbeek B en Orka I, beiden met 4-5. 

 

 

Ondertussen hebben we ook de voor- en nadelen van ons nieuw competitielokaal 

ondervonden en is er van de gemeente ‘duidelijkheid’ gegeven over de nieuwe 

sportinfrastructuur, Bulka, voor alle sportclubs in de gemeentes Boechout en Vremde. 

De planning is dat we in het seizoen 2015-2016 zullen starten in een nieuwe, polyvalente 

zaal.  

Hoe, wat en wanneer zal in de komende 2 jaar wel duidelijk worden. Vast staat wel dat 

de gemeente de huurprijzen gevoelig verhoogt en we bijgevolg ook genoodzaakt zijn om 

een aanpassing te doen aan de lidgelden (binnen 2 jaar). Maar we houden jullie op de 

hoogte. 

 

 

Sinds de tafeltennisinitiatie in de Dorpsschool is ons jeugdledenaantal gevoelig 

vergroot. 

Kristof en Dominiek brengen hen de basisbeginselen van het tafeltennis met het nodige 

plezier bij en zorgen ervoor dat de toekomst van onze ploegen verzekerd blijft. 

 

 

Ondertussen hebben we ook nog een federaal toernooi in Schelle georganiseerd op 

15/09. De Omni Vrembo hulp en opkomst was mager. Jammer! 

Met bijna 200 inschrijvingen (over de verschillende reeksen) was het zeker een succes 

te noemen en dit zullen we ook voelen op onze clubrekening. Hierdoor zullen we dit 

boekjaar waarschijnlijk positief eindigen. 
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Wie zich voor een jaartje de beste van de club (met voorgift) mag noemen, zullen we 

weten op donderdag 13/02/14. Dan gaat ons jaarlijks clubkampioenschap door.  

Inschrijven moet per mail naar bjornthys@yahoo.com voor 1/02/14. 

 

 

 

 

Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 

• Verslag federaal toernooi 

• De tafeltenniskriebel 

• …… 

 

Björn 
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Verslag Federaal toernooi Omni Vrembo 

 

 

Na de succesvolle editie van vorig seizoen, besloot het bestuur ook dit seizoen een 

federaal toernooi te organiseren. Omdat het eerste toernooi doorgaans veel volk trekt 

(vaste klanten + een aantal eendagsvliegen die na tegenvallende resultaten het voor de 

rest van het seizoen bekeken houden), verwachtten we er veel van. 

 

Zoals gewoonlijk wordt de zaal de avond ervoor klaar gezet door de organiserende club. 

De opkomst was mager, maar Dominiek, Kristof, Vincent, Peter en ik zorgden ervoor dat 

deze op een dik uur klaar stond. 

 

Kenny, Freddy en Dominique, alsook de 5 eerdergenoemden vertegenwoordigden onze 

club.   

 

Freddy deed het uitstekend en verloor in de NG-reeks (1 grote poule) maar 1 match in 

een belle, eindigde als 1e in de rangschikking en won hiermee bijna zijn inschrijvingsgeld 

terug. In de lagere open werd hij eruit geflikkerd door een D4, na winst in de 2e ronde 

tegen een NG. 

Ondanks deze sterke prestatie besloot hij zijn 1e plaats niet te verdedigen de komende 

toernooien. 

 

Kenny liet als kersverse F zien dat hij zijn klassement niet enkel op papier waard is. 

5 van de 8 F-en werden geklopt en alzo werd een 2e plaats zijn deel. In de lagere open 

wist hij in de 2e ronde nog een set af te pitsen tegen een D6, na winst tegen een NG. 

Mits onverwachte omstandigheden zal hij elk toernooi deelnemen en zo trachten zijn 

klassement volgende jaar flink te verhogen (en uiteraard in de buurt van zijn 450 

officiële matchen te komen (zie ‘de tafeltenniskriebel’). 

 

Met 2 nipte nederlagen en 3x winst ging Kristof als mede-reekshoofd (E0) door in zijn 

poule van de E-reeks. Helaas was het de ronde erna gedaan.  

In de lagere open werd ook door hem de 2e ronde behaald na winst tegen een E2 en 

verlies tegen D4. 

 

Vincent kwam wel wat te kort in de D-reeks. Hij won wel tegen de latere verliezende 

finalist van de lagere open, Manolo, maar wist voor de rest geen vuist te maken: Gevolg 

4x verlies en uitgeschakeld. 

In de lagere open behaalde hij de halve finale na 3x winst en vervolgens sneuvelde hij in 

5 sets tegen Manolo … 
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Dominiek overleefde met 3x winst en 2x verlies zijn poule in de D-reeks niet. De lagere 

open eindigde ook in mineur met 3-0 verlies tegen een andere D-speler. 

Als lid van de toernooicommissie en mede deelnemer aan ‘de tafeltenniskriebel’ zal ook 

hij nog veel in Schelle te bezichtigen zijn. 

Dat Peter geen toernooispeler is, mocht ook deze keer duidelijk zijn. 

Als mede-reekshoofd (D0) wist hij slechts 2 van de 5 matchen te winnen in de D-reeks. 

Vreugde alom voor hem dat de toernooiavonturen er voor dit seizoen opzitten. 

Toch nog even opmerken dat de latere D-reeks en lagere open winnaar (Gabriël) geen 

antwoord wist op Peters spel en tegen hem zijn enige! match van het toernooi verloor. 

 

En ja, ik moest ook nog eens meespelen. Dat een toernooi ook mij niet ligt moge de 

verslagen van vorige jaren duidelijk worden.  

Met 2 gewonnen matchen op 6 (2 op 5 in de C-reeks en geen in de hogere open) werd de 

schade voor mijn toekomstig klassement beperkt. 

Ondanks het behoorlijke niveau (voor toernooien dan toch) hou ik deze formule dit 

seizoen ook voor bekeken.  

 

Dominique kwam 1 set te kort om de sterk bezette B-reeks (5 spelers, normaal gaat 

deze reeks niet door) te winnen.  

In de hogere open schopte hij het tot de halve finale na nogmaals verlies tegen een B0. 

Met 50% winst tegen B0-spelers (2 op 4) mag hij spreken van een geslaagd toernooi. 

 

Kortom: de prestaties waren overwegend degelijk tot goed en financieel hebben we geen 

slechte zaak gedaan.  

 

 

Tot volgend jaar ! 

 

 

 

 

Björn 
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Balder A – Omni Vrembo A 

 

 

Op woensdag 2/10 om 19.20u nam ik mijn fietske om de kortste verplaatsing (5 km) van 

het seizoen te maken naar het lokaal van Balder (TTK Berlaar in de VTTL). 

 

Balder had tot dan nog geen enkel punt bijeen gesprokkeld, maar was het die avond 

zeker van plan. 

Om de maximum ploegwaarde te behalen, werd Diederik (B4) bij in de ploeg gezet. 

Aangevuld met Jordi (C2) en Veronique (C4) was dit zeker een (te) sterke tegenstander. 

 

Wij speelden met onze normale ploeg, namelijk Steve (C2), ik (C4) en Peter (D0). Op 

basis van de klassementen moesten we ons zeker geen illusies maken. Maar alles moet 

gespeeld worden natuurlijk. 

 

En zo mocht ik de spits afbijten tegen Veronique. Dat ze geen fan is van mijn services is 

al langer geweten, maar ze bleek er toch weer veel last van te hebben.  

Kortom met genoeg rechtstreekse punten om een hele set te vullen van mijnentwege kon 

ze, buiten de 1e set, geen vuist maken.  

Met 0-3 en een schamel puntje in de laatste set mocht ze even gaan rusten. 

 

Jordi maakte met momenten mooie punten tegen Steve, maar onvoldoende om hem te 

verontrusten. Onze 1e man liet zien dat er tussen 2 C’s nog wel een groot verschil kan 

zijn. 

Mooie topspinballen beslechtten zijn lot en we stonden 0-2 voor. 

 

Peter deed vervolgens wel wat mee tegen Diederik en wist hem zelfs een set te 

ontfutselen. Maar als volwaardige B4 zette hij, als het moest, de puntjes op de i. 

En zo konden we onze winning streak niet verder zetten. 

 

Dat Steve het lastig heeft met snel contraspel werd ook nu weer eens duidelijk. 

Veronique legde hem het vuur aan de schenen en dreef hem tot het uiterste. In de 5e 

set maakte hij toch een gaatje dat ze niet meer dicht geklopt kreeg. 

 

Beweeglijkheid is, evenals ik, niet Jordi’s sterkste zijde. 

In deze tijden van energiebesparende maatregelen zouden met onze spelstijl zelfs kans 

maken op één of andere groene subsidie. 

Maar tegen Peter gaat deze vlieger niet op. Geduldig wachten op een gemakkelijkere bal 

of een misser van hem is belangrijk om te winnen (als je geen B of hoger bent 

natuurlijk). 

En zo leek Jordi zijn tanden weer stuk te bijten op Peters rare effecten tijdens het 

spel. Met 1-3 won Peter zijn 1e match van het seizoen. 
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Net als voorgaande wedstrijden, speelde ik ook tegen Diederik op niveau. Maar buiten 

een setje meepikken zat er niet meer in. 

 

We roken bloed en besloten in onze sterkste opstelling te dubbelen. 

Steve (linkshandig) en ik (rechtshandig) vormen al jaren een te duchten duo. Te veel 

bewegen is in deze opstelling, waar we beiden voorhand spelen, eerder een nadeel dan 

een voordeel.  

Onze tegenstanders speelden ook op hun sterkst, maar als onuitgegeven duo. 

Diederik is niet echt een harde aanvaller, maar eerder controlerend. Dit maakt dat ook 

Jordi regelmatig moet proberen wat druk te zetten. En in combinatie met zijn 

beweeglijkheid werd het een kolfje naar ons hand: 0-3 winst en al een punt zowaar. 

 

Om er 6 van te maken, rekenden we allen (buiten Peter) op Peter. 

Maar waar Peter vorig jaar nog matchballen had gekregen tegen Veronique, was het 

deze keer andere koek. Ze hield zich kalm en wachtte rustig de gemakkelijkere ballen 

af.  

Forceren is niet Peter zijn ding en zo ging hij deze keer kansloos de boot in. 

 

Het niveauverschil tussen Jordi en mij is niet zo groot, maar toch trek ik al jaren aan 

het kortste eind.  

Kort aan tafel, effectrijk serveren, snel spelen en goed afslagen bleek onontbeerlijk. Na 

een paar gemiste matchballen in de 4e set aan Balderse kant, kreeg ik de kans om het in 

de 5e af te maken. En zowaar, het lukte! De 6 stond op het blad en de twee punten zijn 

binnen. 

 

Verlost van alle stress speelde Steve nog een dijk van een match tegen Diederik en 

flitste weer als vanouds.  De B4 wist regelmatig niet van welk hout pijlen te maken en 

kreeg de snelle, gerichte top-/zijspinballen niet goed onder controle. 

Toch kwam er een 5e set, waar Steve net iets meer miste dan de vorige 4 sets en dat is 

dodelijk tegen een B-speler. Met 11-5 in de laatste mag hij toch tevreden terugkijken op 

de match. 

 

Maar het belangrijkste is dat we weeral 2 punten dichter bij behoud zijn en ook met 

onze gewone ploeg eens een wedstrijd kunnen winnen. 

 

 

 

 

 

Björn 
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De tafeltenniskriebel 
 

 

 

Zoals in de vorige editie al uitgelegd hebben Dominiek, Kenny en ik een weddenschap 

afgesloten. 

 

 

450 officiële wedstrijden spelen per man is hun doel. Dit is te volgen op: 

http://tafeltennis.sporcrea.be/ (bij Omni Vrembo) en http://competitie.vttl.be/ (bij 

Schoten) 

Lukken ze erin, dan krijgt elk 50€ van mij, zo niet zijn ze die mij verschuldigd. 

 

 

Veel spelen en goed presteren is hierbij een must. 

 

 

Voorlopig (op 14/11/13) hebben ze beiden al meer gespeeld dan al de rest van onze club 

dit seizoen zal spelen. 

Bij Dominiek staat de teller op 135 (51 (sporcrea) + 84 (VTTL)). 

Kenny doet het voorlopig net iets beter met 138 (56 (sporcrea) + 82 (VTTL)).  

 

 

Komaan mannen, jullie hebben bijna 1/3e gespeeld ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


