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Voorwoord
Clubgenoten,

De beste wensen voor het nieuwe jaar!
De nieuwjaarsdrink was op 7/01 in ons stamcafé en werd massaal bijgewoond. De
aanwezigen hadden natuurlijk weer ongelijk.
De nieuwe, plastieken bal is verplicht op internationaal niveau en voor VTTL
(Belgische) op het hoogste niveau in België. Voor de rest mogen de clubs,
aangesloten bij deze bond kiezen met welke bal er wordt gespeeld (celluloïd of
plastiek).
Wat betreft ons verbond is het onduidelijk of er mee mag gespeeld worden. Na
communicatie met de voorzitter van Sporta tafeltennis werd duidelijk gemaild dat een
plastieken bal niet gebruikt mag worden dit seizoen. Voor volgend seizoen is nog
niks beslist.
Verder zijn er nog een aantal belangrijke data vastgelegd:
 Clubkampioenschap op do 12/02 om 20u
 Clubactiviteit op za 9/05: verdere info over de kostprijs en inschrijving krijgen
jullie nog in het volgende clubblad.
o Karting bij indoorkartingantwerpen om 14u te Noorderlaan 95a, 2030
Antwerpen. De formule is Daytona:
 10 minuten chronoritten, om het circuit te leren kennen en een
kwalificatietijd neer te zetten.
 U hebt een pauze en ondertussen maken onze vlaggemannen
(marshall's) de startgrid. Snelste kart vooraan, traagste kart achteraan,
volgens de uitslagen van de kwalificatieritten.
 Een race van 15 of 20 minuten, waar piloten strijden voor de plaats. Er
wordt een vliegende start genomen, na een opwarmronde achter onze
"pace-kart".
 Podium met bekers en spuitwijn.
o Eten in Fogos om 17.30u te Bordeauxstraat 7, 2000 Antwerpen
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?
· Onze prestaties
· Verslag A-ploeg
· …
Björn
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Onze prestaties
Interclubcompetitie:
De A-ploeg heeft 8 weken de rangschikking aangevoerd met 13 punten, vooral
dankzij de combinatie Dominique, Steve en Lies.
Omdat onze ambitie niet verder rijkt dan behoud, hebben we na het bereiken van de
maximum ploegwaarde deze opstelling niet meer gebruikt, met alle gevolgen van
dien... In de volgende 4 weken behaalden we nog slechts 1 op 8.
Toch staan we momenteel nog in de middenmoot met 5 punten voor op de 3e laatste,
die zakt naar 3e.
Peter wacht nog op zijn 1e winstmatch en ook ik wist al 12 keer op rij niet meer te
winnen: van 100% naar 28,6% op 5 weken, een bedenkelijke prestatie.
Volgende week zal Dominiek zijn 3e kans krijgen om zich bij ons te bewijzen. Peter
zal vanaf de week erna 5 keer in de A-ploeg hebben gespeeld en mag dan niet meer
in de B-ploeg spelen. Dominiek speelt (dit seizoen) dan verder in de B-ploeg.
De B-ploeg heeft als doel gesteld om te stijgen naar 4e.
Met winst tegen Diest werd een (virtuele) kloof van 3 punten geslagen, wat de kans
op promotie sterk bevorderd.
Dominiek (en Peter) trekken de ploeg. De 2e (Vincent) en 3e (Kristof) man hebben
van plaats gewisseld.
Kristof doet het meer dan behoorlijk en Vincent lijkt dit jaar wat minder
tafeltennisminded dan andere jaren. Zijn verbouwingen en nakende verhuis zal hier
waarschijnlijk voor iets tussen zitten.
Onze C-ploeg speelt dit jaar voor niet minder dan de titel.
Kenny is met een goeie 92% de onbetwiste aanvoerder van de ploeg, maar moet in
de individuele rangschikking nog wel iemand voor zich dulden.
Gunter lijkt de stap vooruit te hebben gezet en is al E6 waard.
Freddy en Yves doen hun duit in het zakje en spelen zoals hun F-klassement.
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Nevencompetities:
Met 0 op 10 en nog 1 wedstrijd te gaan, hebben Freddy en Yves geen kans meer om
zich te plaatsen voor de volgende ronde in de masters.
De laatste wedstrijd zal waarschijnlijk wel gewonnen worden en is tegen 2 NG’s.
Deze competitie wordt gespeeld met voorgift, maar zelfs met die extra punten is het
nog moeilijk een hoger geklasseerde te verslaan.
Steve en Björn voeren de rangschikking in de beker Hollogne hogere aan met 8 op
8 en zullen woensdag op Rijkevorsel hun laatste wedstrijd spelen. De volgende
ronde is al een tijdje safe, maar de plaats nog niet. Het zal sowieso plaats 1 of 2
worden wat normaal gezien een gemakkelijkere ploeg oplevert in de volgende ronde.
Dominiek en Vincent zijn als duo wat te laag geklasseerd om een rol van betekenis
te spelen in de andere reeks van de beker Hollogne hogere. Toch hebben ze
momenteel met 2 op 6 nog kans om zich te plaatsen. Er zijn immers 4 ploegen die
zich plaatsen voor de 1/8e finale.
Wie weet zit een onderlinge confrontatie met de A-ploeg er wel in …
In de beker Hollogne lagere reeks hebben we 3 deelnemende ploegen:
 Dominiek en Gunter hebben als hoogst geklasseerde ploeg al alles (3)
gewonnen. Nog hetzelfde herhalen en de poulewinst is voor hen.
Met 2 of 3 ploegen die doorstoten, komt de 1/8e finale wel dichtbij.
 Ook Vincent en Dominiek hebben de maximum waarde (11) voor deze
nevencompetitie, maar lijken het niet gemakkelijk te hebben. Met 4 op 6 en
nog 4 punten te verdienen, is de kans op een plaats in de volgende ronde wel
reëel. Ook hier is misschien een club-/ploegmaatconfrontatie mogelijk.
 Freddy en Yves spelen naast de master ook mee in deze competitie.
Hier wordt gespeeld zonder voorgift.
1 keer werd gewonnen en 2x verloren. De kans om door te stoten tot de
tabelfase is vrij klein, maar met minder speelgelegenheid in de interclubploeg,
is zijn extra competities natuurlijk wel meegenomen.

Beker van Antwerpen:
De B-ploeg mocht proberen voor een stunt te zorgen tegen Orka B uit 3e.
Dominiek bevestigde zijn goeie vorm en won al zijn matchen. 2 C6’n en een D2
werden te licht bevonden. Als hij nu nog geen C wordt …
Voor de rest van de ploeg waren deze spelers wel te sterk, zodat we geen ploeg
meer hebben die meespeelt in deze nevencompetitie.

Björn
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Wuustwezel A – Omni Vrembo A
In de 1e week van de terugronde, mochten we na 3 nederlagen op rij nog eens
proberen een punt te rapen op Wuustwezel. Als eenzaam laatste in de reeks en vorig
seizoen nog spelend in 1e afdeling konden ze punten wel goed gebruiken.
Vorige keer werd tegen hen vlot gewonnen met 8-2. Een kleine (of grote) bemerking
is wel dat de ploegen dan anders waren.
 Bij ons: Dominiek speelde mee i.p.v. Peter nu, weliswaar hetzelfde klassement,
maar toch een 300 ELO-punten verschil volgens de site en het niveau.
 Bij hen: Zonder Nicky (al een heel seizoen slecht bezig) en Paul (was toen
geblesseerd, maar speelde wel), maar met Willy (C4, maar een degelijke C2 een
paar jaar geleden) en Toon (C0 (ex B6)).
Dat de kans op een 4e nederlaag reëel was, bleek al snel na de 3 eerste
wedstrijden:
 Na het kanon te hebben recht gezet in de 1e set, maakte Willy al snel brandhout
van al wat ik deed. Zoals gewoonlijk weinig aan te doen en met een droge 3-0
terug richting kantine.
 Steve kon de effectrijke topspinballen en zware duwballen van Toon
onvoldoende onder controle brengen en moest het spel ondergaan. Ook hij
onderging het recht van de sterkste en wist 1 set te winnen.
 Ook Peter snoepte een set af van Pieter, die met momenten nog nonchalanter
achter de tafel stond dan ik mogelijk achtte. Dat aanvallend spel ook zonder ‘het
boekje’ kan, bleek weer waar. Onze nieuwe trainers zouden er een vette kluif
aan hebben.
Maar dan was het tijd voor superSteve. Na 2-0 achter, na degelijk spel, ontbond hij
zijn duivels.
De smashes en duwballen van Willy werden afgespind. Een hoog C of B
klassement zouden hen niet misstaan hebben. En zo stond het na de 4e set (zoals
gewoonlijk) 2-2.
De 5e was er weer eentje om duimen en vingers van af te likken. Mooie winners
langs beide kanten en zo gingen we nog even door tot er eentje 16 had. Na wat
pieteballen langs Vrembo’s zijde moest Willy uiteindelijk (zoals gewoonlijk) de
duimen leggen.
Peter kreeg ook geen controle over de effectrijke ballen van Toon en mocht na een
minimum van tijd een cola gaan drinken.
Stunten tegen Pieter is niet elke week voor mij weggelegd. Met een paar punten
meer had ik er wel een belle uit kunnen halen, maar helaas. Hij was te sterk.
Op voorhand pochen over onze sterke dubbel maakte onze tegenstanders dubbel
gemotiveerd. Maar het mocht niet baten voor hen, want het bewijs werd 4 sets erna
op het blad geschreven.
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Willy had wat last met de trage ballen van Peter en miste zijn flipsmash regelmatig.
Peter hield rustig het balletje op tafel en sloeg/spinde wanneer het nodig was. De
missers langs Vrembo’s zijde waren beperkt en die van Wuustwezels zijde al snel
niet meer op 2 handen te tellen.
Met 0-2 voor in sets en een voorsprong in de 3e vond Willy het wel welletjes. Met wat
meer controle alvorens voluit in de aanval te gaan ontregelde hij Peters spel en won
niet zonder moeite de volgende 3 setten.
Toon bleek moeilijk controle te krijgen over mijn service wat ik uiteraard ten zeerste
apprecieer. Echter beschikte hij ook over een arsenaal matig tot stevig bewerkte
opslagen.
De bal die erop volgde zat meestal vol topspin & zijspin rotatie, maar met bepekte
snelheid. De rechtstaande of licht achteruit hangende blok bleek hier zeer effectief
tegen te zijn.
Ook de effectrijke duwballen bleken van mijnentwege wel degelijk afspinbaar, zodat
er na wat spannende en minder spannende setten een belle werd gespeeld.
Gelukkig werkte de dosis Hoegaarden nog zodat het stresshormoon werd onderdrukt
en ik voluit kon spelen. Na 10-11 voor te staan, deed Toon een topspin die voor
iedereen, behalve Toon en ik bleek buiten te gaan.
Eerlijk zoals gewoonlijk (behalve tegen onsportievelingen, die er jammer genoeg
voldoende rondlopen) gaf ik Toon volmondig gelijk en werd het punt opnieuw
gespeeld.
En zo speelden we verder tot er iemand 16 had bereikt. Maar jammer genoeg was ik
het niet. Mijn 9e verliesmatch op rij was een feit …
Dat superSteve een povere titel was voor wat we de laatste match nog
voorgeschoteld kregen van onze 1e man mocht Pieter ondervinden.
Steve behaalde zijn beste niveau tot op heden (B4?) en spinde/blokte de ballen waar
Pieter ze liever niet had.
Toch wist Pieter nog een setje bijeen te sprokkelen, maar meer zat er voor hun 1e
man echt niet in.
Als hij zo blijft spelen, dan zal C0 zijn deel zijn en moet ik C6 worden om nog beker
Hollogne te kunnen spelen (wat ook geen probleem zal zijn).
Kortom 7-3 verlies tegen de staartploeg die daar met deze opstelling als vaste ploeg
zeker niet zouden staan en onze 4e nederlaag op rij.
Van de kop naar de middenmoot en nog ‘slechts’ 5 punten voor op een
degradatieplaats. Tijd voor …

Björn

Tweebal 85

www.omnivrembo.be

6

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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