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Voorwoord
Clubgenoten,

Het seizoen zit er bijna op.
Enkel de kwart-, halve- en finales van de nevencompetities en eindrondes moeten nog
betwist worden.
Ook de resterende toernooien zijn voorbehouden voor diegenen die tijdens het seizoen
goed (volgens de toernooicommissie) hebben gepresteerd.

Na elk seizoen hoort er ook een mogelijke heraansluiting.
Indien jullie je ‘carrière’ graag verder zetten bij onze club, dan wordt een
overschrijving van 50€ op het nummer BE24 9730 7708 6338 met de vermelding van uw
naam en de tekst: ’inschrijving voor het seizoen 2014-2015’.

Wat jullie gepresteerd hebben, vinden jullie verder in dit boekje.
Waar jullie (individueel) zijn geëindigd, wordt netjes wekelijks bijgehouden op
http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie.
Grafieken en ELO-punten bekijken behoort op deze site ook tot de opties.
Logische verbanden leggen voor een toekomstig klassement is tot op heden nog steeds
uitgesloten en exclusief voorbehouden aan de toernooicommissie. De gokindustrie kan
ook in deze sport nog steeds gouden zaken doen.

Ons jaarlijkse clubkampioenschap gaat door op donderdag 3/04/14 om 20.30u.
De jeugd betwist zijn partijen vanaf 19u en zal 1,5u mogen bewijzen wie het meest
heeft opgestoken van onze trainers Kristof en Dominiek.
Uiteraard primeert de jaarlange clubeer boven de verkregen trofee’s.

Na een pittige discussie tussen de A-ploeg en de B-/C-ploeg, waar ook het bestuur in
vraag werd gesteld, hebben we besloten om vanaf volgend sezoen terug gescheiden te
spelen (A-ploeg ene donderdag, B-/C-ploeg de andere) en jaarlijks een nieuw bestuur te
kiezen. Hoe we dit gaan organiseren, staat netjes beschreven en hebben jullie allen
toegestuurd gekregen.
Voor 14/04 moeten de (bestuurs)kandidaten gekend zijn bij het clubbestuur (per mail
aan heel het bestuur). Indien er te veel zijn, gebeurt de verkiezing op 3/05 om 18u in de
‘Condacum (Pierstraat 311, 2550 Kontich)’ voor ons clubetentje. Het bestuur licht jullie
ten laatste op 20/04 in. Wie de kandidaten zijn, weten jullie met de stemming pas (om
fraude te voorkomen).
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Vanaf volgend seizoen zullen we (mogelijk) 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.
Zoals jullie in het vorige clubblad gelezen hebben is deze tekst bijna niet veranderd
(enkel (mogelijk) is toegevoegd). Officieel noch officieus weten we nog van niks. Buiten
wat geruchten online is het gokken welke richting de ITTF (international table tennis
federation) nu weer uit wil. En uiteraard tot welk niveau deze regels worden verplicht
en/of doorgevoerd (vb. Vriendenclubs speelt nog steeds tot 21 punten, in Duitsland
spelen ze op de lagere niveau’s (de onzen) nog steeds met 38 mm balletjes, ...).
Wij (en zowat alle clubs in het Antwerpse) hebben er nog geen ter beschikking, maar
hopen er toch tijdig wat op voorraad te hebben. We (of het nieuwe bestuur) houden
jullie op de hoogte.
Er circuleren al filmpjes op youtube en recensies op internet. Zo jullie mentaal al wat
voorbereid willen zijn, googelen maar!

De clubactiviteit op 3/05 bestaat dit seizoen uit 2 delen:
• Lasershooting @ the Base: Groeningenlei 50 - 2550 Kontich van 16 tot 17u (2
games)
• Eten @ Condacum: Pierstraat 311, 2550 Kontich van 18u tot ?
Wie ingeschreven is, wordt tijdig ter plaatse verwacht.

Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
• Overzicht (neven)competities
• De (federale) toernooien
• Inschrijvingsformulier Omni Vrembo seizoen 2014-2015
• ……

Björn
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Inschrijvingsformulier Omni Vrembo seizoen 2014-2015
Naam (°):
Voornaam (°):
Adres:

Telefoonnummer (°):
GSM (°):
Emailadres (°):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:

Competitie/reserve (*)
Gewenste ploegmaten:
Gewenste afdeling:
Op welke dag(en) kan u absoluut niet spelen?
Avondactiviteiten die uw voorkeur hebben op tafeltennis:

Dit formulier dient u te bezorgen voor 20 april 2014 aan een bestuurslid (Dominiek,
Kristof of Björn), evenals het lidgeld: 50 euro dat voor die datum dient gestort te
worden op het rekeningnummer BE24 9730 7708 6338 met de vermelding van uw naam
en de tekst: ’inschrijving voor het seizoen 2014-2015’.

(*) schrappen wat niet past
(°) Deze gegevens zullen in het eerste clubblad van het nieuwe seizoen gepubliceerd
worden, tenzij u er expliciet bij vermeld dat deze niet mogen verschijnen.
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Overzicht (neven)competities
Na een vlotte heenronde behaalde de A-ploeg met 11 punten een mooie 4e plaats, maar
de machine sputterde in de terugronde. Slechts 2 punten werden nog behaald, maar
gelukkig was dit voldoende om net behoud te verzekeren.
Vooral mijn niveau was in de terugronde ondermaats. Dit zal waarschijnlijk dan ook
bestraft worden met een klassementsverlaging.
Peter won 1 match minder en sluit zijn competitieseizoenstotaal af op 3.
De B-ploeg had als ambitie om nog eens te stijgen, maar al snel bleek dat dit hoog
gegrepen was. 3 jaar na elkaar stijgen was al een zeer sterkte prestatie op zich. Het 4e
jaar was er teveel aan.
Stunts (winnen tegen de toenmalige koploper) werden afgewisseld met te vermijden
nederlagen.
Kristof wist als E0 vele D’s te verslaan en profileert zich als een goeie D6.
Onze C-ploeg (Kenny toch) wilde volgend seizoen een reeks hoger te spelen.
Zo werd zowat heel de competitie steevast met een sterke opstelling gespeeld, wat
resulteerde in een 3e plaats. Volgend seizoen zullen ze aantreden in 9e.
Kenny en Freddy presteerden meer dan behoorlijk en ik verwacht dat ze hiervoor ook
beloond worden door de klasseringscommissie.
In de beker Hollogne Hogere reeks (max 25 punten) hebben we 2 ploegen:
• Steve en Björn hebben de maximum puntenwaarde en deden het, zoals gewoonlijk,
ook vrij goed. Met 4 overwinningen op 5 werd een 2e plaats behaald. De kwartfinale
werd gewonnen Orka (B0 en E0) met 2-3.
• Dominiek en Vincent (waarde 17) vielen wat licht uit in de reeks en behaalden 1
overwining. Maar spelen tegen hoger geklasseerden was zeker leerrijk.
3 ploegen vertegenwoordigden onze club in de lagere reeks (max 11 punten):
• Dominiek en Gunter, nochtans bij de hoogst geklasseerden, werden in de poule
uitgeschakeld.
• Vincent en Kenny overleefden de poules wel en Koningshof A (2x E2)
• Yves en Maurice/Freddy vormden de laagst geklasseerde ploeg van de reeks en zijn
mathematisch al uitgeschakeld. Maar de olympisch gedachte zegt …
Yves, Freddy en Maurice beproefden ook hun geluk in de masterscompetitie. Maar ook
hier viel de tegenstand wat zwaar uit. Alle wedstrijden werden verloren.
Björn
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HoHo02: Orka A - Omni Vrembo A
Met een mooie 8 op 10 eindigden we (Steve en ik) een 2e plaats in de poule HoHo3
(HologneHogerePoule3).
Enkel vader en zoon De Schutter (D4 en B4) waren weer te sterk.
Dat ze ook dit jaar weer zwaar onder geklasseerd waren (Belgisch D2 en B4) hadden we
wel ingeschat. Maar samen spelen als C6 en B0 in de hogere reeks is nu eenmaal niet
toegelaten.
Swat, op tabel gingen ze eruit na 2-3 verlies tegen Beerse A, ondanks 3 sets meer te
hebben gewonnen.
Wij moesten in de 1/4e finale aantreden tegen Yordi (B0) en Jeremy (E0).
In de poule hadden zij o.a. Dominiek en Vincent achter zich gelaten.
Ik beet de spits af tegen Yordi, een talent en doorzetter uit de kweekvijver van TTK
Berlaar en momenteel acterend in 2e nationale.
Met de rem op en af en toe eens een klasseflits kreeg ik alle hoeken van de tafel te
zien. Met in totaal 11 punten, verdeeld over 3 sets, mocht ik de toog terug gaan
opzoeken.
Steve kende, zoals verwacht, weinig problemen met Jeremy en zette de bordjes gelijk.
In deze competitie is de dubbel dikwijls de doorslaggevende match en zeker met dit
klassementsverschil.
Als dubbelteam kunnen we meestal net iets meer dan individueel. Maar ook Yordi en
Jeremy presteren als duo ster en hadden tot op heden 83% van hun dubbels gewonnen.
En het was eraan te zien…
Kansloos werden we de 1e set weg geslagen: 11-4. En in de 2e werd onze moed helemaal
de kop ingedrukt toen onze score werd gehalveerd. 2 luttele puntjes werd ons gegund.
Zwaar onder de indruk en overtuigd dat spelen op neutraal terrein dit jaar niet voor ons
weggelegd zal zijn, begonnen we aan de 3e set.
Yordi leek wat gas terug te nemen en ook Jeremy deed niet meer wat hij wou. Met iets
agressiever spel (sneller en harder spinnen) kwamen we in de wedstrijd en wonnen we de
volgende 2 sets.
In de beslissende set namen ze weer een vliegende start 5-2, maar het mocht niet
baten. We gingen erop en erover en kregen op 10 4 matchballen. De 2e was de goede.
Ik nam vervolgens de maat van Jeremy met 0-3. Toch moest ik in de laatste set mijn
stappenteller tot het uiterste dwingen om hem setwinst te beletten.
Steve speelde verre van slecht tegen Yordi en zelfs op B0-niveau maakte Steve nog
aardig wat punten. Helaas leverde hem, buiten een tevreden gevoel, weinig op.
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Maar het belangrijkste was dat de buit binnen was en we weer doorstoten tot de 1/2e
finale.
Op 7/05 treden we aan op Schoten voor de 1/2e en hopelijk finale. Onze tegenstanders
worden Merksplas A (A en E0), waar we vorig jaar de finale van verloren.
Uiteraard kunnen we alle steun gebruiken om ons naar de overwinning te schreeuwen.

Björn
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De (federale) toernooien
Omdat de tafeltennissport zo leuk is en ze nu eenmaal op een manier aan hun 450
matchen moeten geraken, hebben Dominiek en Kenny aan alle toernooien deelgenomen.
Kenny speelde in de F-reeks en wist tot het einde mee te knokken voor de 1e plaats.
Toch moest hij de duimen leggen en 2 cadetten van Borsbeek voor zich dulden.
Ook op de provinciale enkelkampioenschappen deden deze 2 jong snaken het net iets
beter en zo eindigde Kenny weeral op de 3e plaats.
Maar brons is ook een mooie kleur. Enkel jammer dat de financiële middelen van ons
verbond beperkt zijn en dit niet wordt uitgereikt.

Dominiek speelde al een D2 en eindigde op een 9e plaats in de D-reeks.
De hogere open (D2 t.e.m. A) was uiteraard veel te hoog gegrepen om hier een rol van
betekenis in te spelen.
De enkelkampioenschappen werden overgeslagen.

Voor de rest hebben er zich een aantal nog wel eens aan een federaal toernooi gewaagd,
met een hoogtepunt op onze eigenste federaal toernooi, maar zonder successen.

Björn
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Bulka?
Reeds enkele jaren geleden werd het idee geopperd om een sportcomplex te bouwen op
het vroegere militaire domein Bulka aan de Vremdesesteenweg in Vremde.
Er is immers veel vraag naar een mooie, geschikte locatie voor de veelvuldige sportclubs
die Vremde-Boechout rijk is.
Tijd voor enkele studies en nog meer vergaderingen dacht de gemeente.
En zo werd er stap voor stap een plan uitgewerkt waar er vooral veel plaats is voor
voetbal (veel buitenterreinen) en ook een beetje voor andere sporten (een
sportcomplex).
Bij gebrek aan een degelijke accommodatie waren wij ook bereid om op de kar te
springen en een plaatsje te verkrijgen in het sportcomplex.
Ondertussen weet de gemeente al in welke zaal en speeldag we interesse hebben.
Eens deze gegevens allemaal verzameld zijn, dan kan de knoop (misschien) doorgehakt
worden.
Idealiter (sowieso volgens gemeente) zouden we in het seizoen 2015-2016 op onze
nieuwe locatie spelen.
Er is dus voorlopig nog weinig zekerheid over het hoe, wat, waar en wanneer. Maar zoals
het motto van een ‘goede’ politieker betaamd: ‘veel beloven en weinig geven doet de
zotten in vrede leven’, kijken we reikhalzend uit of deze belofte (tijdig) waar gemaakt
kan worden.
Maar gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven:
Het gemeentebestuur heeft immers beslist om vanaf volgend seizoen drastisch in de
subsidies te snoeien. De turnzaal die ons sinds jaar en dag kosteloos beschikbaar werd
gesteld, zal vanaf september de club 3€/u kosten. Ter info: Bulka zal 4€/u kosten.
Een rekensommetje 3€/u x 5u/week x 40 weken (ongeveer) leert ons dat dit de club
maar eventjes 600€ meer zal kosten.
Om niet elk jaar serieus in het rood te draaien, zijn er meer inkomsten nodig.
En deze dienen we te halen uit het lidgeld.
+30€/lid (600€ : 20 leden) is nodig om deze kosten te dekken.
Om de grootste financiële schok op te vangen en toch nog redelijk te blijven, heeft het
bestuur beslist het lidgeld vanaf volgend seizoen met 15€ op te trekken tot 50€.
In vergelijking met zowat alle andere sporten en clubs is dit een belachelijk laag bedrag.
Volgend jaar wordt dit terug geëvalueerd.
Het bestuur
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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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