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Voorwoord
Clubgenoten,
Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.
De eerste competitiewedstrijden (buiten verplaatste wedstrijden) worden komende
week betwist.
De voorronde van de beker van Antwerpen is afgelopen week gespeeld.
Onze C ploeg kreeg Lintse D op bezoek.
De nevencompetities gaan waarschijnlijk vanaf oktober van start. Volgende ploegen
zijn ingeschreven:
• Masters:
o Yves en Freddy
• Hollogne Hogere reeks:
o Steve en Björn
o Dominiek en Vincent
• Hollogne Lagere reeks:
o Dominiek en Gunter
o Vincent en Kenny
o Yves en Freddy
Over de nieuwe ballen is er op sporta niveau nog steeds niks beslist. We zullen ook
dit seizoen 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. Het verschil in spelervaring met de huidige ballen lijkt voor
ons niveau minimaal.
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.
Het bestuur bestaat vanaf dit seizoen uit 4 leden:
• Voorzitter: Björn
• Secretaris: Kristof
• Penningmeester: Yves
• Jeugdverantwoordelijke: Kristof
Onze bijna gediplomeerde trainers geven elke woensdag tussen 19.30 en 21u in de
turnzaal geleide training aan onze jeugd en volwassenen die hun techniek nog
willen bij schaven.

Tweebal 83

www.omnivrembo.be

2

Op 28/09 organiseert onze club nog eens een federaal toernooi.
• De tafels zullen klaar gezet worden de avond ervoor (waarschijnlijk rond 22u
(we houden jullie op de hoogte)).
• Opruimen gebeurt in de loop van de laatste wedstrijden.
• De helpers (voor klaarzetten en/of opruimen en/of tijdens het toernooi (kassa
en bediening) krijgen 15€ korting op de clubactiviteit).
• Uiteraard hopen we dat jullie tijdig (minstens 10 dagen op voorhand) massaal
inschrijven (online of via een bestuurslid).
Wat betreft het competitielokaal hebben we duidelijke afspraken gemaakt:
• De ploeg(en) die volgens de competitiekalender speelt/spelen zijn
verantwoordelijk voor het opstellen en opruimen van de gemeenschappelijke
delen in de zaal (hekjes, kast, koelkast, PMD-zak, …) en krijgen ook de keuze
waar hun tafels en hekjes staan. Indien een andere ploeg later gedaan heeft,
zal deze ploeg verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de
gemeenschappelijke delen.
• De tafels, stoelen, telborden, lege blikjes, … die door de betreffende ploegen
worden gebruikt, worden door hen klaar gezet en opgeruimd, tenzij een
andere ploeg dit wil doen ten gevolge van bv.: geluidsoverlast.
• Vrij spelen tijdens de (neven)competitieavonden is toegelaten, maar indien
een competitieploeg klaagt over geluidsoverlast, zal het vrij spel stop moeten
gezet worden (waarschijnlijk vooral van toepassing op de jeugd).
• Informeer de tegenstanders over het rookbeleid en laat de peuken uitgedoofd
in de vuilbak gooien i.p.v. op de speelplaats.
• Deponeer de lege! blikjes in de blauwe PMD-zak
Hopelijk zijn deze regels voldoende om alles in vlotte banen te leiden en frustraties te
vermijden.
Verder zijn er nog een aantal belangrijke data vastgelegd:
• Nieuwjaarsdrink op wo 7/01 om 21u in café De Pelikaan in Vremde
• Clubkampioenschap op do 12/02 om 20u
• Clubactiviteit: karting en/of eten in Fogos op za 25/04
Graag had ik voor het 2-maandelijke clubboekje ook graag bijdragen gekregen van
de rest van de club. Tot op heden wordt het zo goed als alleen door mij gevuld. Wie
een bijdrage heeft (verslag, artikel, …), gelieve me dit voor het begin van de oneven
maanden te mailen.
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
· De tafeltenniskriebel
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.
Ze kwamen beiden nog niet in de buurt van het te bereiken aantal, maar ik bewonder toch
het aantal uren en verplaatsingen dat ze erin hebben gestoken.
Dominiek eindigde op 357 matchen (151 (Sporta) + 206 (VTTL)), Kenny op 338 matchen
(142 (Sporta) + 196 (VTTL))
Ik doe het hen alvast niet na.
In elk geval werd hun weddenschap verloren en zijn we gaan eten in de Colmar en gaan
karten bij Antwerpkarting, beiden op de Boomsesteenweg in Wilrijk.
Over wie de beste piloot was, is tot op heden nog discussie, dus zullen we het moeten
overdoen met de clubactiviteit.
Mijn voorstel om dezelfde weddenschap te herhalen, maar dan met 10 of 20 matchen minder
werd helaas niet aanvaard…

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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