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Voorwoord
Clubgenoten,

Eerst en vooral wenst het bestuur jullie het beste voor het nieuwe jaar:
Veel plezier, geluk en vooral een goede gezondheid!

We zijn meer dan halfweg het seizoen. Tijd voor een overzicht verder in dit boekje.
Hoe onze ploegen het doen kunnen jullie online terugvinden op
http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie.

Op de federale toernooien zijn Kenny en Dominiek steeds present. Kenny eindigt in de
F-reeks steeds bij de top 3 en is kanshebber om hier de federale beker in de wacht te
slepen. Momenteel staat hij 1e in de criteriumstand!
Dominiek overleeft meestal zijn poule in de D-reeks, maar ondervindt dat de
tegenstand, als gewone D2, toch aan de sterke kant is.

Ons jaarlijkse clubkampioenschap gaat door op donderdag 13/02/14 om 20u. Voorlopig
heeft iedereen al een prijs, want enkel Dominique, Peter en ik zijn ingeschreven.
Inschrijven moet per mail naar bjornthys@yahoo.com voor 1/02/14.

Vanaf volgend seizoen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe tafeltennisballen.
De oude, celluloid, ballen worden afgeschaft (te milieuonvriendelijk) en vervangen door
plastieken balletjes. De grootte zou min of meer hetzelfde blijven.
De gevolgen zullen voor iedere speler (spelstijl) verschillend zijn.
Wat is er al ondervonden tijdens het spelen met deze nieuwe ballen?
 De bal botst hoger.
 Er kan minder effect op gezet worden.
 Ze klinken als een bal die stuk is.
 Ze gaan ook sneller stuk.
Wij (en zowat alle clubs in het Antwerpse) hebben er nog geen ter beschikking, maar
hopen er toch enkele weken voor volgend seizoen er wat op voorraad te hebben.
Er circuleren al filmpjes op youtube en recensies op internet. Zo jullie mentaal al wat
voorbereid willen zijn, googelen maar!
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Ook hebben we dit jaar een nevenactiviteit gepland in Kontich op zaterdag 3/05,
bestaande uit 2 lasergames (@the base) en/of een 3-gangendiner (@Condacum):
 Kostprijs leden (& partner):
o 65€ pp all-in of prijs voor deelactiviteiten (20€ lasershooting, 45€ eten)
o 10€ korting voor leden die geholpen hebben met ons toernooi (Peter, Vincent,
Dominiek, Kristof, Björn, Kenny, Freddy, Dominique)
 Inschrijven ten laatste op 13/02 via storting op onze clubrekening met de
vermelding: ‘naam (namen)’ + eten en/of lasershooting
 Zaterdag 3 mei 2013 om 16u ter plaatse in ‘the base (Groeningenlei 50, 2550
Kontich)’ en/of om 18u in de ‘Condacum (Pierstraat 311, 2550 Kontich)’

Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
 Overzicht (neven)competities
 De tafeltenniskriebel
 ……

Björn
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Overzicht (neven)competities
Zoals afgelopen jaren hebben we ook weer 3 ploegen in de reguliere competitie:
 Het doel van onze A-ploeg is behoud en met 11 op 26 staan we 4e laatste. Met onze
joker (Dominique) nog een aantal keer ingepland mag het niet meer mis lopen.
 Onze B-ploeg had ook dit jaar promotie voor ogen, maar momenteel acteren ze in het
middenveld. Alles kan nog, maar misschien is stijgen na volgend seizoen ook niet
slecht.
 De C-ploeg staat bij de top 3. Voor Kenny zou een reeks hoger niet slecht zijn
(momenteel individueel 1e met 90%), voor de andere 3 is het zeker geen noodzaak.
In de beker Hollogne Hogere reeks (max 25 punten) hebben we 2 ploegen:
 Steve en Björn hebben de maximum puntenwaarde en doen het zoals gewoonlijk ook
vrij goed. Met 4 overwinningen op 4 is een plaats bij de eerste 2 en een plaats in de
1/4e finale al zeker.
 Dominiek en Vincent (waarde 17) vallen wat licht uit in de reeks en zullen de poule
niet overleven. Maar spelen tegen hoger geklasseerden is zeker leerrijk.
3 ploegen vertegenwoordigen onze club in de lagere reeks (max 11 punten):
 Dominiek en Gunter hebben 2x verloren en nog 4 wedstrijden voor de boeg. Als 1 van
de hoogst geklasseerde ploegen zou de kwartfinale haalbaar moeten zijn.
 Met 6 op 8 en nog 4 punten te verdienen zijn Vincent en Kenny zijn goed op dreef om
zich te plaatsen voor de volgende ronde.
 Yves en Maurice/Freddy vormen de laagst geklasseerde ploeg van de reeks en zijn
mathematisch al uitgeschakeld. Maar de olympisch gedachte zegt …
Yves, Freddy en Maurice dragen ook hun steentje bij in de masterscompetitie. Ook hier
valt de tegenstand wat zwaar uit. Alle wedstrijden werden verloren.

Björn
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Omni Vrembo A – Tecemo D
De laatste wedstrijd van heenronde werd thuis afgewerkt tegen Tecemo D. Als 3e
laatste met 3 overwinningen en bijgevolg ook virtuele zakker hadden ze de punten nodig.
Hun 4e man, Martin (zoon van Pierre en D0), was te licht bevonden en naar 3e
overgeplaatst.
Wij hadden slechts 3 punten meer en vastbesloten onze huid duur te verkopen.
Voor Peter was het zijn 1e thuiswedstrijd (3x opleiding, 1x forfait en 1x verplaatste
wedstrijd). Jammer genoeg bleek het lokaal en/of de tegenstanders hem minder te
liggen, want hij wist slechts 1 set uit te brand te slepen.
Snel punten maken tegen Peter zijn er weinigen gegeven, maar geduld is blijkbaar een
mooie deugd.
Tegen Steve spelen is geen cadeau, maar toch wist Steven (C6) hem het vuur aan de
schenen te leggen. Een mooi resultaat als je ziet dat hij 3 jaar geleden nog NG was.
Mooie topspinballen en een solide verdediging tonen dat hij nog ver van zijn top is.
Frank (C4) hield Steve uit de match en won met 1-3. Dat het ploegbelang primeert werd
ook duidelijk toen hij tegen Pierre (C2) een tandje bij stak en de overwinning binnen
haalde.
Ik speelde degelijk, maar vooral mijn service was weer de killer van dienst.
Tecemo D wist niet van welk hout pijlen maken.
Aantrekkelijk voor de kijker was het weer niet, efficiënt des te meer.
De gemiste opslagen werden bijna gecompenseerd door hun beter spelniveau, maar
helaas. 3x 3-2 winst.
Als het om de knikkers gaat, wordt onze sterkste duo opgesteld in de dubbel. Steve en
ik hadden onze handen vol met Steven en Frank, maar ook deze belle ging naar ons.
Verliezen en toch 3 sets meer winnen. Het is niet iedereen gegeven, maar toch ging
Tecemo met deze bedenkelijke eer aan de haal. We mochten niet klagen …
Alles opgeteld maakt dit 6 voor ons en dus een overwinning!
5 punten los van de degradatie is mooi, maar misschien wel onvoldoende.

Björn
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De tafeltenniskriebel
Wat vooraf ging:
Op 1/05 gaat het jaarlijkse toernooi van TTC Hallaar door.
Aangezien Hallaar niet zo ver van mijn deur ligt en ik nog wel eens zin had om in korte
tijd wat balletjes te kloppen, besloot ik me last-minute in te schrijven.
Dominiek en Kenny waren ook van de partij. De laatste jaren heeft de ping-pongmicrobe
hen stevig gebeten.
Helaas scheerden we geen van allen hoge toppen, maar sloten we toch nog een
weddenschap af.
Dominiek en Kenny waren ervan overtuigd dat ze dit jaar 500 officiële matchen zouden
spelen. Omdat 500 wel heel veel is, besloten we er, in de vorm van een weddenschap,
450 van te maken.
Aangezien het officiële matchen moeten zijn, zouden ze online te volgen moeten zijn op
http://tafeltennis.sporcrea.be/ (bij Omni Vrembo), http://competitie.vttl.be/ (bij
Schoten) en http://tafeltennis.kavvv.be/ (maar daar zijn ze niet aangesloten).
Diegene die de 450 haalt in het seizoen 2013-2014 zal 50€ ter beschikking krijgen van
mij, te besteden aan een activiteit naar keuze met mij. Ter info: ik had er vorig jaar 75.
Zo niet, dan ben ik 50€ (of 100€) rijker.
Zullen Dominiek en Kenny erin slagen om 450 officiële wedstrijden per persoon te
spelen in het seizoen 2013-2014?
Veel spelen en goed presteren is hierbij een must.
Voorlopig (op 22/01/14) zitten ze over de helft van het te spelen aantal:
Bij Dominiek staat de teller op 228 (97 (sporcrea) + 131 (VTTL)).
Kenny doet het voorlopig wat beter met 245 (99 (sporcrea) + 146 (VTTL)).
Yes, you can!

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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