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Voorwoord
Clubgenoten,
Slechts 2,5 maand ver en weeral bijna halfweg, het seizoen vliegt voorbij.
We zijn weer zeer actief in Sporta: de interclubcompetitie, beker van Antwerpen,
Masters, Beker Hollogne Lagere en Hogere reeks.
Wat betreft onze prestaties: verder in dit boekje meer hierover.
Ons federaal toernooi 28/09 scheerde qua inschrijvingen (en opbrengst) hoge
toppen. Met 235 inschrijvingen doen we ruimschoots beter dan vorig jaar (194) en
voorlopig beter dan de andere organiserende clubs dit jaar.
De (begrensde) maximum toernooiopbrengst mogen we bijschrijven in onze
boekhouding.
De helpers (Peter, Yves, Freddy, Kenny, Gunter, Kristof, Dominiek en Björn) worden
alvast bedankt voor hun hulp!
Sinds 9/11 hebben we er 2 gediplomeerde initiators bij. Kristof en Dominiek wisten
na hun theorie, ook het praktijkexamen succesvol af te leggen en mogen zich
vervoegen bij de lijst van officiële trainers (http://www.vttl.be/trainer/fsettrainer.htm).
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 9/05
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?
· Jeugdcup @Borsbeek
· …
Björn
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Onze prestaties
Interclubcompetitie:
De A-ploeg had zich voor het begin van het seizoen versterkt met een transfer
komende uit Balder. Ex-lid Lies Fabri (C2) zou onze rangen versterken als reserve.
Tezamen met Dominique (B2), Steve (C2), Björn (C4), Peter (D2) en Dominiek (D2)
moet behoud wel lukken.
Tot op heden (week 1 t.e.m. week 8) staat de A-ploeg onafgebroken aan de leiding.
Lies is, zoals verwacht, wel wat meer waard dan C2 en dwong meerdere
tegenspelers tot wanhoop na haar topspinseries.
Steve liet, op zijn laatste (geblesseerde) beurt na, een sterke indruk na en bewees
dat spelen na zijn jaarlijkse vakantie een beter optie is dan ervoor.
Dominique is gewoonweg veel te sterk voor 2e afdeling, maar moest ziek toch een
match prijs geven tegen ‘vieze’ noppen.
Dominiek en ik deden het voor de paar keer dat we speelden meer dan behoorlijk en
klopten heel wat hoger geklasseerden.
Peter wist voorlopig nog geen match te winnen, maar kwam wel een paar keer (heel)
dichtbij. 1 keer liet hij zich zelfs een kantbal op matchpunt afsnoepen.
De B-ploeg heeft als doel gesteld om te stijgen naar 4e.
Momenteel staan ze als 3e met de hete adem in de nek van nipt achtervolgers. Peter
en Dominiek hebben elkaar al wat afgewisseld als 1e man. Vooral Peter leek de
eerste weken last te hebben van het tragere spel in 5e afdeling. De laatste week
bleek hij echter de rots in de branding en zorgde zo voor de overwinning.
Kristof leert elk jaar wat bij en lijkt zelfs (voorlopig) Vincent voorbij gestoken te
hebben. Indien hij dit volhoudt, zal ook dit jaar een klassementsverhoging zijn deel
zijn.
Vincent heeft dit jaar een dipje en speelt nog niet op het niveau dat we van hem
gewoon zijn. Hopelijk komt er snel beterschap.
Dominiek kan de sterke lijn die hij in de A-ploeg trekt voorlopig niet verder zetten in
de B-ploeg of tijdens de toernooien. Maar dat D2 wel een belachelijk laag klassement
voor hem is, lijkt duidelijk.
Onze C-ploeg speelt ook dit jaar voor de knikkers.
Vooral Kenny, die na een seizoen met pingpong à volonté, een stevige stap vooruit
heeft gezet, zou graag na dit seizoen jaar nog een reeks stijgen.
Hij trekt met 21 op 24 volop de kar en is een serieuze kanshebber voor de individuele
titel.
Gunter doet het meer dan behoorlijk en lijkt naar een E-klassement af te stevenen.
Freddy en Yves winnen ongeveer 1 op 3 en spelen zoals hun F-klassement.
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Nevencompetities:
In de masters hebben Freddy en Yves 2 keer nipt verloren. Een rol van betekenis
spelen zal moeilijk worden, maar een walk-over is het voor hun tegenstanders zeker
niet.
Steve en Björn hebben zoals het zoveelste jaar de maximum ploegwaarde en de
verwachtingen zijn na een halve en finaleplaats in de beker Hollogne hogere reeks
weer hoog gespannen. De 1e ontmoeting tegen Orka werd nipt gewonnen.
De rest van de ploegen hebben nog niet gespeeld.
Beker van Antwerpen:
Onze C ploeg at in de voorronde Lintse D op (8-1) en mocht zich opmaken voor een
confrontatie thuis (do 13/11) tegen Sint-Antonius A.
Om een reglementaire ploeg op te stellen moesten de tegenstanders een A en B0
opstellen.
16 punten voor is geen slechte start. Maar een punt maken tegen hen is dan ook niet
evident.
Freddy en Kenny moesten de eer verdedigen en kwamen net te kort tegen deze
toppers.
Onze B-ploeg speelde (ma 10/11) tegen Pipoka B
Dominiek speelde nog eens de pannen van het dak. Vincent en Kristof zorgden voor
de rest zodat ze met het kleinste verschil de clubeer mogen verdedigen in de 1/32e
finale. Nog 6 keer winnen en de wisselbeker is van ons.
Federaal toernooi Omni Vrembo:
Zoals in het voorwoord stond, scheerde ons toernooi qua inschrijvingsaantal en
opbrengst hoge toppen.
Sportief was het voor onze club heel wat minder.
• In de C-reeks presteerde Björn ondermaats en won geen enkele match.
Waar het in de competitie voor de ploeg wel lukt, is de motivatie voor
individuele prestaties ver zoek.
• Dominiek is als zwaar ondergeklasseerde D2 bij de betere D’s, maar kon zijn
poule niet overleven. 2 (waarvan 1 heel nipt) verliesmatchen waren te veel.
• Peter is ook geen toernooispeler. 1 van de 5 matchen werd gewonnen. Ook
voor hem is de jaarlijkse verplichte deelname achter de rug.
• Kristof woog wat te licht in de D-reeks en kon geen enkele match in zijn poule
winnen. Enkel in de lagere open won hij (van een NG).
• Kenny verweerde zich waardig in de E-reeks en won tegen enkele hoger
geklasseerden, maar kon als laagste E in de poule niet stunten. Ook voor hem
eindigde het daar.
• Gunter kwam met 2 op 4 net 1 set te kort (in de juiste match) om aanspraak te
maken op de volgende ronde.
• Freddy deed goed mee in de F-reeks, maar winnen zat er niet in. De jeugdige
tegenstand lag hem minder.

Björn
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Jeugdcup @Borsbeek
Op 16 november vond de 2de ronde van de jeugdcup plaats.
Voor Omni Vrembo speelden Leander en Adriaan Heulens mee om te proberen om
hun medaillekast een beetje extra te vullen. Naast de papa van Leander en Adriaan
was ik er ook bij om te kijken of hun noeste trainingsarbeid vruchten zou afwerken!
Aangezien er 10 inschrijvingen waren in de recreantrenreeks waren, werd alles
netjes verdeeld onder 2 poules van 5.
In Poule 1 speelde Leander. Met een afwachtende houding en een lage foutenlast
probeerde hij vooral de tegenstander tot fouten te dwingen. Aangezien de andere
jeugdspelers nogal hevig waren en niet verlegen waren om een foutje lukte dat
aardig.
Bij moeilijke momenten kwam hij al spinnend ook mooi uit de hoek.
Enkel tegen Robbe van TTK Schoten, waar ik training aan geef, kon Leander niet
afwachtend spelen omdat aan de andere kant van de tafel eveneens weinig fouten
werden gemaakt.
Wat achteraf gezien misschien wel de mooiste wedstrijd van de dag bleek wist
Leander het wel met 3-1 te halen.
In de 2de poule stond Adriaan. Ook hij speelde met een zeer lage foutenlast, maar
speelde iets minder afwachtend dan zijn broer. Met een aantal mooie welgemikte
topspinballen hadden de tegenstanders al redelijk snel door dat tegen Adriaan weinig
te halen viel.
Onder het goedkeurend oog van de papa werd dan ook elke wedstrijd vlot met 3-0
gewonnen! Allebei poulewinnaar dus! Een sterke prestatie!
In de halve finales moest Leander spelen tegen de 2de van de andere poule.
Ook nu kon Leander niet van de wijs gebracht worden en werd de wedstrijd van
begin tot eind gecontroleerd.
Een logische 3-0 en een finaleplaats werd zijn deel!
In de andere halve finale stond de wedstrijd Adriaan – Robbe op het menu.
De toeschouwers die een spannende wedstrijd verwachtten kwamen bedrogen uit
want Adriaan klaarde klus vlot met 3-0!
Dat Adriaan nog een 3 uur lang durende training had gekregen tijdens het initiator
examen van Kristof en mij had daar mogelijk zeker wat mee te maken.
Hierdoor stonden de 2 broers reeds voor de 2de keer in hun prille tafeltenniscarriere
tegenover elkaar in een officiele wedstrijd.
De vorige keer dat ze met gekruisde paletten tegenover elkaar stonden was tijdens
de jeugdcup van Pipoka van afgelopen seizoen waar Adriaan in een verloren positie
toch nog de medaille voor de derde plaats van zijn broer kon afsnoepen.
Nu lag tornooiwinst voor het grijpen en waren de verwachtingen natuurlijk behoorlijk
groot.
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Leander begon in tegenstelling tot zijn vorige wedstrijden offensiever te spelen om
Adriaan het spelen te beletten.
Aangezien dat niet ten koste ging van zijn foutenpercentage werd de eerste set vlot
gewonnen!
Adriaan besefte dat hij tegen zijn broer niet passief kon spelen en trok de kaart van
de aanval in de 2de set.
Helaas voor hem bleek zijn foutenlast iets hoger te liggen en ging ook de 2de set
naar de oudste van de broers.
In de derde set was de veer duidelijk gebroken en werd het eenvoudig 3-0.
Leander werd dus volkomen terecht winnaar van de recreantenreeks voor Adriaan!
Robbe bezette de 3de plaats. (zie foto beneden).
Goed gespeeld!
Volgende afspraak is op 1 februari in Pipoka!

Dominiek
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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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