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    Voorwoord 
 
 
Clubgenoten, 
 
 
Het seizoen zit er weer bijna op.  
De komende 2 weken zullen de laatste competitiewedstrijden worden afgewerkt. Ook 
spelen enkele ploegen nog de eindronde in de bekers Hollogne. 
Verder in dit boekje meer hierover. 
 
 
Na elk seizoen hoort er ook een mogelijke heraansluiting. 
Indien jullie je ‘carrière’ graag verder zetten bij onze club, dan verwachten we een 
overschrijving van 50€ op het nummer BE24 9730 7708 6338 met de vermelding van 
uw naam en de tekst: ‘naam + lidgeld 2015-2016’ ten laatste 26/04/15. 
 
 
Op zaterdag 9/05 hebben we onze jaarlijkse clubactiviteit voorzien. Dit is, zoals 
voorgaande jaren, ook opgedeeld in 2 delen (een sportieve en culinaire activiteit) en 
voorzien voor leden & partner.  
Uiteraard kunnen jullie voor 1 of de 2 activiteiten inschrijven: 

• Karting bij indoorkartingantwerpen om 14u te Noorderlaan 95a, 2030 
Antwerpen.  
o 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 De leden- & partnerkostprijs: 20€/pp (ter info: kostprijs club 35€/pp) 
o Inschrijven ten laatste 31/03 (overschrijving op rekeningnummer BE24 9730 

7708 6338 met vermelding ‘naam + Karting’ geldt als bewijs) 

• Braziliaans restaurant Fogos 17.30u te Bordeauxstraat 7, 2000 Antwerpen 
o Menu regular: Vlees, vis & drank à volonté 
o De leden- & partnerkostprijs: 30€/pp (ter info: kostprijs club ± 50€/pp) 
o Inschrijven ten laatste 31/03 (overschrijving op rekeningnummer BE24 9730 

7708 6338 met vermelding ‘naam + Fogos’ geldt als bewijs) 
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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 
· Inschrijvingsformulier Omni Vrembo seizoen 2015-2016  
· … 
 
 
Björn 
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Inschrijvingsformulier Omni Vrembo seizoen 
2015-2016 

 
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 mag u bezorgen aan een bestuurslid (Dominiek, Kristof, Björn of Yves). 
Het lidgeld (50 euro) moet voor 26 april 2014 dient worden op het rekeningnummer 
BE24 9730 7708 6338 met de vermelding van de tekst: ’naam + lidgeld 2015-2016’. 
 
 
(*) 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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 Onze prestaties 
 
 

Interclubcompetitie: 
 
De A-ploeg is 2 weken voor het einde zeker van behoud in 2e afdeling (5 punten 
voor op de 3e laatste). Dominique, Steve en Lies hebben hiervoor meer dan hun 
steentje bijgedragen. 
Voor mij, Peter en Dominiek is het elke week op de toppen van onze tenen lopen en 
krabben om wat te winnen. 
 
 
De B-ploeg heeft als doel gesteld om te stijgen naar 4e. 
Tot enkele weken geleden leek er geen vuiltje aan de lucht, maar talloze FF’s van 
Vincent en een blessure van Dominiek (ligamenten verrokken en out tot april) 
strooiden roet in het eten. 
Peter had dan reeds 5x in de A-ploeg gespeeld en mocht niet meer depanneren. 
Er is nog een waterkans op de 3e plaats, maar dat hebben ze niet meer in eigen 
handen. 
 
 
Onze C-ploeg speelt dit jaar voor niet minder dan de titel. 
Ook hier werden de laatste weken wat te pakken punten laten liggen door een dipje 
van de 2 sterktehouders (Kenny en Gunter).  
Kampioen spelen kan nog steeds, maar ook dit hebben ze niet meer in eigen 
handen. 
Een plaats bij de top 3 en promotie naar 8e is al wel binnen. 
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Nevencompetities 

• Masters: 
Freddy en Yves waren onze enige afgevaardigden in deze nevencompetitie.  
Hier wordt gespeeld met voorgift, maar zelfs met die paar extra punten is het 
nog moeilijk een hoger geklasseerde te verslaan. 
Een voorlaatste plaats werd hun deel. 
 

• Hollogne Lagere reeks (max 11 ptn): 
o A-ploeg: Dominiek en Gunter hebben de maximum ploegwaarde en 

werden als ondergeklasseerden (voor mij toch) dan ook 
gebombardeerd tot één van de favorieten. Deze rol werd in de poule al 
waar gemaakt. 12 op 12 en poulewinst werd hun deel.  
In de 1/4e finale nemen ze het op tegen KBTS A. 

o B-ploeg: Vincent en Kenny hebben ook de maximum ploegwaarde en 
dit schept uiteraard ook hoge verwachtingen. Met de hakken over de 
sloot (3e plaats) werd een plaats op de tabel (1/4e finale) veroverd. 
Zij spelen dan tegen Henricus B. Mits winst, kan het een clubderby 
worden op neutraal terrein. 

o C-ploeg: Freddy en Yves speelden ook deze competitie mee. Zonder 
voorgift kwamen ze er meestal niet aan te pas. Toch werd 1 wedstrijd 
tegen een hogere ploegwaarde gewonnen, waardoor ze hier ook 
voorlaatste eindigden. 
 

• Hollogne Lagere reeks (max 25 ptn): 
o A-ploeg: Steve en Björn spelen deze competitie al jaren mee met de 

maximum ploegwaarde en behoren steeds tot de ploegen waar wel 
rekening mee moet gehouden worden. Zo ook werd dit jaar de poule 
ongeslagen afgesloten en nemen we het in de volgende ronde op 
tegen onze B-ploeg, die 4e werd in de andere reeks. 

o B-ploeg: Dominiek en Vincent zorgden voor een stunt door zich te 
plaatsen voor de 1/4e finale en 2 ploegen met hogere puntenwaarde 
achter zich te houden. In de volgende ronde krijgen ze onze A-ploeg 
voorgeschoteld.  

Vanwege Dominieks blessure wordt deze wedstrijd (1/4e finale) zo lang 
mogelijk uitgesteld en pas gespeeld op woensdag 15 of donderdag 16 april 
in de Dorpsschool. Uiteraard zijn supporters meer dan welkom.  
We houden jullie nog op de hoogte.  

 
 
 

Björn  
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 Omni Vrembo A – Balder B 
 

 
Dankzij de overwinning van Balder B tegen Tecemo D in week 19 waren we al zeker 
van behoud in 2e afdeling. De week erna mochten wij eens proberen punten te 
pakken tegen hen. Omdat donderdag hen slecht uitkwam, werd deze wedstrijd op 
Balder (i.p.v. Omni Vrembo) en woensdag gespeeld. 
Om de stageopdracht als verpleegster alle kansen te geven, had Lies besloten vanaf 
maart niet meer op het strijdtoneel te verschijnen. 
Voor Peter ging woensdag spelen wel en zo werd onze ploeg vervolledigd met Steve 
en ik. 
Onze tegenstanders hadden, evenals de vorige keer, een B4 opgesteld (weliswaar 
Jelle i.p.v. Wim), die werd geflankeerd door Dirk (C4) en Veronique (C6). 
 
Dankzij de harde flip/afslag rughand van Dirk en het snelle contraspel van Veronique 
moest hij telkens een set prijs geven, maar toch was hij weer de degelijkheid zelve 
en tegen die klasse is een gewone C4 en C6 niet bestand. 
En ook tegen Jelle moest hij niet onder doen. Met dame Fortuna aan zijn zijde en 
harde, snelle topspinnen dreef hij de B4 tot wanhoop. Dit was duidelijk de manier om 
hem te kloppen, want missen (op normale ballen) stond niet in de woordenboek van 
de Balderse kopman. 
Kortom, ook hier werd slechts 1 set prijs gegeven.  
Weeral een knappe prestatie van onze ondergeklasseerde C2.  
 
Dat normale C-spelers kunnen doen wat ze willen als ze tegen Peter spelen is al 
langer bekend. Maar mits geduld en tactisch spel lukt ze meestal wel Peters spel te 
ontregelen. 
De deur ging weer goed dicht en daar had vooral Veronique last van. Het snelle 
contraspel opleggen lukt niet. Topspinnen en geduld uitoefenen was de enige optie. 
Pas in de 5e set moest Peter de duimen leggen. 
Tegen Dirk lukt het soms om aan te klampen, Jelle was dan weer wat maten te sterk. 
 
Sinds 10 jaar kan ik me niet herinneren nog van Veronique verloren te hebben, maar 
deze keer werd het een feit. Mijn services werden meestal mooi geretourneerd, een 
lage foutenlast (bij haar) en snel spel deden me de das om.  
Met een droge 0-3 werd de hegemonie doorbroken. 
Tegen Dirk is het meestal 50-50 en aangezien ik de vorige keer had gewonnen … 
Zoals gewoonlijk werd het weer spannend en in de 5e set wisselden we van tafelhelft 
met een bonus van 3 punten voor mij. 
Helaas, vanaf dan wist hij de tafel beter staan en 11 punten later was het over. 
En Jelle, die was veel te sterk …  
 
Voor de verandering nog eens een nederlaag en het niveauverschil in onze ploeg 
werd nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt. 
 

 
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 


