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    Voorwoord 
 
Clubgenoten, 
 
 
 Het seizoen zit erop. 
De competitie was reeds einde april gedaan en nu zijn ook de eindrondes gespeeld. 
 
 
Wat jullie gepresteerd hebben valt allemaal netjes online te volgen op 
http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie en/of 
http://www.sporta.be/rubriek.php?nr=354. 
Sommigen waren kortbij, maar er werd dit jaar jammer genoeg niemand kampioen. 
 
 
Onze A-ploeg moest weer de meerdere erkennen in Merkplas A tijdens de confrontatie 
in de 1/2e finale van de beker Hollogne Hogere reeks. 
 
 
Zaterdag 3 mei was onze clubactiviteit (lasershooting en eten) gepland. De opkomst was 
mager, maar de afwezigen hadden, zoals gewoonlijk, ongelijk.  
 
 
 Op donderdag 7/03 is ons clubkampioenschap gespeeld. 8 clubleden wilden zich eens 
voor een jaartje de beste van de club noemen. Verder in dit boekje meer hierover. 
 
 
Over de nieuwe ballen is er op sporta niveau nog steeds niks beslist. De kans is groot 
dat we ook volgend jaar met onze oude vertrouwde 40mm celluloid bal mogen spelen. 
Wie toch eens een nieuwe bal wil proberen, kan bij Dominique terecht. De prijzen 
beginnen vanaf 3€/bal. 
Ter info: in de VTTL hebben ze beslist dat de plastieken bal verplicht wordt in 
superdivisie, het gebruik nadrukkelijk wordt aangeraden in nationale en er vanaf 
provinciale (wij dus) gekozen mag worden. 
 
 
De nieuwe klassementen zijn ondertussen ook al lang gekend: 

 Peter: van D0 naar D2. 
 Kristof: van E0 naar D6 
 Kenny: van F naar E6 
 Freddy: van NG naar F 
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De speelkalender is nog niet beschikbaar, maar wordt zo gauw hij beschikbaar is 
doorgeven aan de leden. 
 
 
In het kader van onze jeugdwerking (en natuurlijk ook bijkomende subsidies) volgen 
Dominiek en Kristof een initiatiecursus voor tafeltennistrainer. 
Momenteel heeft ons club er 1 (ik), maar binnenkort wordt dit aantal dus 
verdriedubbeld. 
Elke donderdag geven ze een uur het beste van zichzelf om onze jeugd de basisslagen 
aan te leren. 
Competitie kunnen we hen echter (nog) niet aanbieden. 
 
 
Vanaf 2014-2015 zullen de A- en B-/C-ploeg zoveel mogelijk terug apart spelen. De 
ploegen die competitie spelen krijgen voorrang op de nevencompetities. 
Het reglement hieromtrent hebben jullie allen (nieuwe leden nog niet) al toegestuurd 
gekregen.  
 
 
Om wat meer transparantie te verkrijgen in de club was er ook besloten om van elke 
ploeg minstens 1 lid toe te laten tot het bestuur met een maximum van 4 bestuursleden. 
Yves kandidatuur werd automatisch goedgekeurd en zal vanaf volgend seizoen ook 
bestuurslid zijn. De verdeling van de functies gebeurt intern. 
 
 
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 
· De rangschikking na 22 weken 
· Onze prestaties 
· Clubkampioenschap 2012-2013 
· …… 
 
Björn 
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HoHo05: Merksplas A vs. Omni Vrembo A 

 
 
Na nipte winst in de 1/4e finale van de beker Hollogne Hogere reeks tegen Orka (B0 en 
E0), mochten we (Steve & ik) nog eens aantreden op neutraal terrein (sporthal ‘De 
Zeurt’ van TTC Schoten). 
 
Onze tegenstander werd Merksplas A (A en E0).  
Vorig jaar hadden we tegen hen verloren in de finale. Een sterke dubbel spelen en geen 
steken laten vallen tegen de zwakste was dus de boodschap. 
 
Steve beet de spits af tegen Kris. Op 4 jaar stijgen van NG naar D2 (volgend seizoen) is 
niet iedereen gegeven. Steve was dus gewaarschuwd. 
En dit bleek niet ten onrechte.  
Met veel moeite werden de eerste 2 sets verdeeld. De veer bleek daarna gebroken en 
de arm warm. 1-3 winst en tijd om het blad weer in evenwicht te brengen. 
 
Zo gezegd, zo gedaan natuurlijk, want tegen een A-speler (Pieter)  is er nu eenmaal niks 
te doen. Mijn service leek voor mietjes en ik mocht ervaren wat velen tegen mij 
ondervinden: Verliezen op basis van services die je niet onder controle krijgt is k*t. 
Uiteraard kon hij nog heel wat meer dan serveren, maar zijn volledig arsenaal heb ik 
niet te zien gekregen bij gebrek aan voldoende punten. 
 
De belangrijkste match van de avond was, zoals in de meeste Hollogne ontmoetingen, de 
dubbel. 
(Hard) aanvallen op een bal van Kris en de schade proberen te beperken na het 
balcontact van Pieter was het doel. 
Driewerf helaas: De eerste set ging nog vlotjes naar ons, maar daarna was het 
voornamelijk Merksplas dat de klok sloeg. 
 
Kris kreeg vervolgens geen grip op mijn services en speelde iets te traag om mij onder 
druk te zetten. Met in totaal 11 punten mocht hij gaan rusten en zich mentaal voor 
bereiden op de finale. 
 
De vorm van Steve zat goed. Maar de stevige topspinballen werden meestal 
eenvoudigweg geretourneerd.  
Pieter wist er niet beter op om regelmatig over te schakelen op ballonverdediging en zo 
nog de meeste punten binnen te halen. Dat heb ik er nog niet veel zien doen tegen onze 
1e man. 
 
Kortom: 3-2 verlies en op tijd thuis. Volgend jaar misschien beter. 
 
Björn 
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    De clubactiviteit 
 
Zaterdag 3 mei werd onze jaarlijkse clubactiviteit georganiseerd. 
Het bestuur had ook deze keer gekozen voor 2 aparte activiteiten. 
 
Voor de actieveren werd geopteerd voor lasershooting. Vanwege het lage 
inschrijvingsaantal werd last-minute nog beslist om ook wat externen toe te laten. 
En zo kwamen we toch aan een mooi groepje van 11 man/vrouw.  
 
6 lasertroopers werden langs de ene kant de arena binnen gelaten en de anderen 
mochten langs een andere deur binnen. 
Liggen, zitten, sluipen, lopen en rondwandelen werden de 5 meest voorkomende 
activiteiten (buiten schieten natuurlijk). Dat niet elke tactiek even efficiënt was, mocht 
ik al snel aan de lijve ondervinden. 
En zo kregen we na een goeie 20 minuten de uitslag van onze eerste poging. De 
hoeveelheid zweet bleek recht evenredig te zijn met het puntenaantal. 
 
Omdat 4 spelers/speelsters van de ene groep de rangschikking aanvoerden, werd 
besloten om het deze keer ietwat correcter te spelen. 
En zo werd er ook in de 2e sessie het beste van onszelf gegeven. 
De rode stralen vlogen in het rond, evenals de woorden ‘well done’. 
 
Om het puntenaantal wat op te krikken werd er ook dankbaar gebruik gemaakt van 
volgen van de zwakkere personen. 
 
Na nog een paar drinkjes werd dit deel afgesloten. 
 
 
Voor de culinaire liefhebbers (8) hadden we ook dit jaar een toprestaurant voorzien. 
Een 4 gangenmenu, naar beperkte keuze, werd ons deel. 
Dat niet iedereen evenveel kaas heeft gegeten van de bijhorende etiquette en dat de 
lunch garden in niks te vergelijken was met deze eettent werd gedurende 4,5 uur 
duidelijk. 
 
Kortom na een rijk gevulde maag en een geplunderde clubkas zat ook deze activiteit 
erop.  
 
Na een mindere opkomst de laatste jaren, zullen we toch eens moeten overwegen om 
terug te grijpen naar onze jaarlijkse bowling met eten. 
 
Björn 
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    Clubkampioenschap 
 
Donderdag 3/04 zou er in een onderlinge confrontatie weer uitgemaakt worden wie zich 
voor een jaar ‘de beste’ van de club mag noemen. 
Dominique (B2), Björn (C4), Peter (D0), Dominiek (D2), Vincent (D4) Kristof (E0), Kenny 
(F) en Freddy (NG) besloten ook dit jaar hun kans te wagen voor de hoog begeerde eer. 
Kenny en Vincent hadden die avond nog een kwartfinale van de beker Hollogne gepland 
en zouden ons na de wedstrijd vervoegen.  
De riante voorgift van Dominique speelde hem veel parten in de wedstrijden tegen 
Freddy en Kristof. En ondanks vlotte winst tegen mij, waren 2 nederlagen voor hem te 
veel om zich de rest van de avond nog in te zetten. De lokroep (en het niveau) van TTK 
Berlaar besloot hem andere oorden op te zoeken. 
Freddy wist 2 belles uit de wacht te slepen, maar bleef (na de schrapping van de winst 
tegen Dominique) op 0 zeges steken. Logischerwijze sloot hij dan ook de 
eindrangschikking af. 
Vincents conditie kende geen grenzen. En ook met 3 matchen extra (beker Hollogne) 
sprong hij nog vrolijk rond. Toch woog de palet op het einde wat zwaarder en bleek er 
een grens te zijn aan zijn energiepeil. Hoogte en laagtes wisselden elkaar wat af en zo 
werd hij met een nipte score van 50% voorlaatste. 
Na een miskoop halfweg het seizoen en nieuwe, bekende rubbers op een oud houtje vorig 
week door Dominique, draaide mijn service weer als vanouds tot grote ergernis van de 
meeste  tegenstanders. 
De energiezuinigheid scheerde ook deze keer hoge toppen in mijn matchen en de 
balwisselingen werden weer tot een minimum beperkt. 
Ook ik wist 3 wedstrijden te winnen (en te verliezen), maar eindigde 5e door een vlotte 
zege tegen Vincent.  
 
En ook Kenny deed het even goed als Vincent en mij, maar liet ons in de onderlinge 
confrontaties alle hoeken van de tafel zien. Het snelle, aanvallende, spel kregen we niet 
onder controle. Maar tegen de meest onder geklasseerde speler van de club verliezen is 
geen schande.  
Toch zullen we volgend seizoen misschien enkele privélessen bij Peter moeten nemen om 
Kenny’s onorthodoxe contraballen te leren neutraliseren. 
 
Peter had tijdens het jaar duidelijk zijn krachten gespaard en wist op 1 avond bijna 
even veel te winnen als de afgelopen 7 maanden. Met zijn draaiende verdedigende ballen 
had menig speler het weer moeilijk. De niet-topspinners (Freddy, Kenny en Kristof) 
waren er al bij voorbaat aan voor de moeite, hoewel Kenny zich pas na een eindsprint van 
Peter in de beslissende set gewonnen moest geven. 
Met evenveel matchen en sets (onderling) gewonnen van de latere nummers 1 & 2, werd 
het punten tellen en berekenen. 3 differentialen en 4de -graadsvergelijkingen verder 
werd duidelijk dat het lot hem niet gunstig gezind was. Enkele punten meer hadden een 
groot verschil gemaakt. 
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Kristof behaalde zilver na enkel een nederlaag tegen mij en Peter.  
De aanval overnemen met snelle blok en contraspel is zijn ding. En zo zijn de meeste 
topspinners eraan voor de moeite. Zelf het spel maken tegen verdedigers is dan weer 
een werkpunt. 
Toch kan hij terugblikken op een mooi seizoen dat hoogstwaarschijnlijk bekroond wordt 
met een D-klassement. Ook hier moest complexe wiskunde toegepast worden om het 
verschil met een 1e plaats zichtbaar te maken.  
 
En zo mag Dominiek zich de clubkampioen van het seizoen 2013-2014 noemen. 
Enkel tegen Kristof en Vincent moest hij de duimen leggen. 
De trainerscursus en het vele spelen werpt duidelijk zijn vruchten af. Van series van 4 à 
5 topspinballen kan ik enkel dromen.  
De gewichtsverplaatsing en bijhorende stabiliteit heeft duidelijk progressie gemaakt. 
Snelle ballen naar de rughand zijn geen garantie voor succes meer.  
Kortom: Dominiek heeft veel vooruitgang gemaakt, enkel is het op zijn kaart nog niet 
terug te zien. 
Vanaf volgende seizoen mag hij zich enkele keren bewijzen in 2e afdeling. 
Iedereen (inclusief facebook) mag het weten dat hij gisteren de pannen van het dak 
speelde en dat hij onze leverancier pingpongmania (Dominique) dankbaar is voor de 
juiste selectie van zijn rubbers. 
 
Het was weer een leuke avond die de werkende/studerende mens de dag erop dubbel en 
dik moest bekopen. 
Dat 1 punt ofte 0,02% het verschil kon maken op een toernooi hebben we nog niet 
meegemaakt.  
De volgende keer zal het noteren van de setstanden ongetwijfeld nauwkeuriger 
gebeuren. 
 
 
 
Björn 
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 De tafeltenniskriebel 

 
 
 
Zoals jullie in de vorige edities al mochten lezen, hadden Kenny, Dominiek en ik een 
weddenschap afgesloten. 
 
Kenny en Dominiek zouden in het seizoen 2013-2014 450 officiële matchen moeten 
beslechten (online te volgen via sporcrea en vttl (Schoten)).  
 
Om aan dit aantal te geraken, moeten ze: 

 Heel veel spelen 
 Ver geraken op toernooien 

 
Jammer genoeg werden een aantal toernooien en zelfs interclubcompetities gemist. 
 
Hoogstwaarschijnlijk zullen ze stranden tussen de 350 en 400 matchen , wat uiteraard 
ook zeer veel is. 
 
Ik doe het hen alvast niet na. 
 
 
 
 
Björn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tweebal 82                            www.omnivrembo.be 9 

 
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/ 


