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    Voorwoord 
 
 
Clubgenoten, 
 
 
Het seizoen zit erop.  
De competities en eindrondes zijn afgewerkt en bijhorende klassementen toegekend. 
Uitgebreide verslagen vinden jullie verder. 
 
Op zaterdag 9/05 hadden we onze jaarlijkse clubactiviteit voorzien. Dit was, zoals 
voorgaande jaren, ook opgedeeld in 2 delen (een sportieve en culinaire activiteit) en 
voorzien voor leden & partner.  
De indoor karting ging door te Antwerpen, alsook het etentje te Fogos. 
 
De club en sponsors (Profidak en Pingpongmania) zijn overeen gekomen om 
nieuwe T-shirts en trainingspakken voor onze leden te voorzien. 
De T-shirts kosten 30€, maar worden gratis voorzien voor diegenen die er nog geen 
hebben. 
Trainingspakken zijn voorzien voor competitie spelende leden en kunnen worden 
aangeschaft voor 20€/stuk (i.p.v. 50€).  
Uiteraard kan iedereen ook (extra) T-shirts en/of trainingspakken aankopen aan 
inkoopprijs (T-shirt: 30€, trainingspak: 50€). 
Passen kan op woensdag 10/06 of 17/06 (tussen 19.30u en 20.30u) in ons 
trainingslokaal. De juiste maat doorgeven via mail (bjornthys@gmail.com) kan ook. 
Graag hadden we op voorhand geweten wie interesse heeft en welke maat moet 
worden voorzien (naar mijn emailadres). 
 
Sinds enkele jaren is er sprake van nieuwe, plastieken ballen die de oude celluloïd 
ballen zullen vervangen. 
Sinds dit seizoen waren deze reeds verplicht op internationaal niveau en voor VTTL 
(Belgische) op het hoogste niveau. Voor de rest mochten de clubs, aangesloten bij 
deze bond kiezen met welke bal er wordt gespeeld (celluloïd of plastiek). 
Wat betreft ons verbond is beslist om deze nieuwe ballen ook vanaf komend seizoen 
verplicht te maken. 
Aangezien deze bal toch wel wat verschilt met de huidige qua snelheid, potentiëel 
effect en botshoogte is het zeker aangewezen om er op voorhand al mee te oefenen. 
Onze leden die ook in de Belgische aan de bak komen, zullen hier ongetwijfeld al 
mee te maken gehad hebben. 
Voor de anderen is het wachten op een seintje van mijnentwege, als de ballen via 
onze leverancier, Dominique, zijn aangeschaft. 
Wat het verschil is mogen jullie dan aan den lijve ondervinden, maar diegenen die 
graag al meer info hierover weten, raad ik aan de juiste kernwoorden in google in te 
geven en/of ten rade te gaan bij een speler, aangesloten bij bovengenoemde 
tafeltennisbond. 
 
 



 

 
Tweebal 87                            www.omnivrembo.be 3 

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 
· Beker Hollogne LR - Omni Vrembo A 
· Karting 
· … 
 
Björn 
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Nieuwe klassementen/ploegen 
 
 
Wat betreft de klassementen heeft de klasseringscommissie voor ons het volgende 
bedacht: 
Broux Dominiek       D2 →  D0 
De Baerdemaeker Gunter     F   → E6 
Dielis Freddy      F   → NG 
Fabri Lies         C2 → C0 
Leonard Peter       D2 → D4 
Maes Kenny       E6 → E4 
Thys Bjorn        C4 → C6 
Van Uytsel Steve       C2 → C0 
Vochten Vincent       D4 → D6 
 
Dominiek en Peter zullen hierdoor van ploeg wisselen, wat de volgende 
ploegsamenstelling voor volgend seizoen maakt: 
A-ploeg (2e): 

• Steve (C0) 

• Björn (C6) 

• Dominiek (D0) 

• R: Dominique (B2) 

• R: Lies (C0) 

• R: Robbe (D2) 
 
B-ploeg (4e of 5e): 

• Peter (D4) 

• Vincent (D6) 

• Kristof (D6) 

• R: Robbe (D2) 
 

C-ploeg (8e): 

• Matthias (E2) 

• Kenny (E4) 

• Gunter (E6) 

• Yves (F) 

• Freddy (NG) 
 
 
 
 
Björn 
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 De plastieken bal – mededeling Sporta 
 
 
Beste clubbestuurder 
 
De afgelopen maanden hebben we vanuit het bestuur de nodige aandacht besteed 
aan de keuze voor de plastic of de celluloid bal, of voor beide. 
 
Was het vorig jaar al vroeg duidelijk dat we het seizoen 2014-2015 nog met de 
celluloid bal zouden kunnen spelen, dan lagen de zaken nu enigszins anders. Vanuit 
het bestuur wensten we immers een keuze te maken die de belangen van onze 
spelers zo goed mogelijk dient. Het werd echter al snel duidelijk dat we nooit een 
beslissing zouden kunnen nemen die door iedereen als "de beste, de ideale" 
beslissing zou ervaren worden. 
 
Het is mijn persoonlijke mening dat ITTF hier zwaar in gebreke blijft door de plastic 
bal te willen doorvoeren op een ogenblik dat nog niet alle producenten klaar waren of 
zijn met hun ontwikkeling van deze nieuwe bal. Bovendien zwijgt ITTF in alle talen 
over de nabije toekomst omtrent de beschikbaarheid van celluloid ballen alsook over 
de komst van een gekleurde plastic bal. 
 
Op dit ogenblik is slechts 1 gegeven zeker: de celluloid bal is op termijn einde 
verhaal. Na langdurig afwegen van alle pro's en contra's, en na overleg met de 
andere provincies binnen Sporta en met de bevriende federatie VTTL hebben we 
vanuit het voltallige Sporta-bestuur besloten om vanaf het seizoen 2015-2016 alle 
officiële wedstrijden te laten spelen met een plastic bal. Het gebruik van de celluloid 
bal zal niet meer toegelaten zijn. Alle federale tornooien zullen eveneens met de 
plastic bal betwist worden. 
 
We zijn ons wel degelijk ten volle bewust van de mogelijke gevolgen voor sommige 
clubs (voorraad celluloid ballen, witte plastic bal in lokaal met witte vloer of muren), 
maar zoals reeds eerder aangehaald, ook de keuze voor de celluloid bal zou 
mogelijk negatieve gevolgen kunnen gehad hebben (onbeschikbaarheid). De keuze 
vrijlaten aan elke club leek ons evenmin een goede keuze in het belang van de 
spelers. 
 
De beslissing om over te schakelen op de plastic bal zal mogelijk wat stof doen 
opwaaien bij sommigen (alle begrip hiervoor), maar we zijn ervan overtuigd dat we 
op korte termijn de juiste beslissing hebben genomen. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Yves Thomas, Voorzitter Sporta Tafeltennis
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  Onze prestaties 
 

Interclubcompetitie: 
 
De A-ploeg heeft 8 weken de rangschikking aangevoerd, maar moest zich op het 
laatste nog reppen om behoud te verzekeren. Steve, Lies en Dominique hebben 
deze taak tot een goed einde gebracht. Bij Dominiek, Peter en ik was de olympische 
gedachte meer van toepassing. 
We zijn uiteindelijk 7e geëindigd. 
 
De B-ploeg had als doel gesteld om te stijgen naar 4e. 
Met Dominiek, Peter, Vincent en Kristof moest dit ook mogelijk zijn. 
Maar dit was buiten de vele FF’s gerekend.  
De werken in Vincent’s nieuwe, te renoveren, appartement kregen regelmatig 
voorrang. En Kristof en Dominiek mochten ondervinden dat de kans op een blessure 
(en herstel) bij een dertiger groter is dan de jaren ervoor. Een ski- en 
tafeltennisongeval zette hen ook weken buiten strijd. 
De laatste weken werden met 2 afgewerkt en toch was de promotie nog dichtbij. 
Op Bevel werd er onverwacht 5-5 gespeeld, waardoor Nodo F moest stunten 
(winnen) tegen de ongenaakbare leider, Schilde B, in de reeks. 
Maar helaas, na week 22 kent onze B-ploeg de wet van Murphy ook. De 4e in de 
reeks werd 3e na een klinkende 2-8 overwinning. De Zheyun Ye’s zullen weer goeie 
zaken hebben gedaan. 
 
Onze C-ploeg speelde dit jaar voor niet minder dan de titel. 
Het zag er mooi na 14 weken, maar vanaf week 15 sputterde de motor en werd 
verloren van ploegen die tegen de degradatie speelden. Collectief verlies tegen 
Rijkevorsel H in week 18 deed hen uiteindelijk de das om. 
Met een gelijk aantal punten, maar minder overwinningen werd onze C-ploeg 2e in de 
reeks. 
 
Nevencompetities 

• Masters: Freddy en Yves vielen wat licht uit en eindigden voorlaatste. 

• Hollogne Lagere reeks (max 11 punten): 
o A-ploeg: Dominiek en Gunter maakten hun status als hoogste 

ploegwaarde waar en wonnen de reeks. Proficiat! 
o B-ploeg: Vincent en Kenny gingen eruit in de 1/2e finale na verlies tegen 

de A-ploeg.   
o C-ploeg: Freddy en Yves hadden de laagste puntenwaarde, maar 

wisten toch 1 keer te winnen. 

• Hollogne Lagere reeks (max 25 punten): 
o A-ploeg: Steve en Björn schopten het weer tot spelen op neutraal 

terrein (1/2e finale), maar maakten 2 punten te weinig (in de dubbel) om 
zich te plaatsen voor de finale. 

o B-ploeg: Dominiek en Vincent plaatsten zich voor de 1/4e finale, maar 
kwamen wat te kort tegen de A-ploeg.   

 

Björn  
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Beker Hollogne LR - Omni Vrembo A 
 

 
Op 22 april stond de eindronde van de lagere beker Hollogne op het spel in het 
lokaal van TTK Rijkevorsel. Omni Vrembo was hierin hofleverancier met 2 ploegen in 
de halve finales.  
De B ploeg (Kenny en Vincent) hadden eerder in de kwartfinale Henricus 
voorgeschoteld gekregen en de A ploeg (Gunter en ik) KBTS. In beide gevallen werd 
de kwalificatie afgedwongen door een 3-2 overwinning te boeken.  
Door de speling van het lot werden onze 2 ploegen tegen elkaar uitgeloot in de halve 
finale. 
Naast ons hadden Yves, Freddy en Kristof ook de moeite genomen om langs te 
komen om te komen supporteren; waarvoor dank! Een persoonlijke favoriet uitkiezen 
durfden ze evenwel niet aan. 
 
Aangezien wij als A ploeg werden uitgeloot als thuisploeg mocht Gunter de debatten 
openen tegen Vincent. Gunter startte erg sterk aan de wedstrijd maar Vincent teerde 
op zijn ervaring en kon Gunter in de eerste set nipt op een paar punten afhouden. 
Vanaf set 2 begon het geloof van Gunter wat te minderen en Vincent begon ook 
meer aan te vallen. Hierdoor waren set 2 en set 3 veel minder spannend en werd het 
logischerwijs 0-3! 
 
Hierna moest ik tegen Kenny spelen. Het enthousiasme van Kenny was duidelijk 
aanwezig, gesterkt doordat hij eens in een trainingswedstrijd met voorgift van mij 
gewonnen had en doordat ik nog niet volledig hersteld was van mijn enkelblessure 
en ingetaped moest spelen. Jammer genoeg voor Kenny werd zijn eigen 
enthousiasme hem fataal en grossierde vooral in veel individuele fouten. Voor mij  
was het zaak om te controleren en dat zorgde dan ook voor een logische 3-0. Al 
moet gezegd worden dat Kenny gaandeweg beter werd en dat er wel een set had 
ingezeten, maar een resem kantjes en netballen langs mijn zijde zorgde ervoor dat 
dit toch niet gebeurde. 
 
Hierna kwam de dubbel, reeds op voorrand gebombardeerd tot bepalende wedstrijd, 
tussen onze ploegen. De wedstrijd begon zoals verwacht gelijk opgaand maar 
gaandeweg raakten Gunter en ik beter in ons spel en konden controleren, en ik 
afspinnen als het nodig was. Logischerwijs werd het zo meteen 2-0. De derde set 
begonnen Vincent en Kenny iets beter aan te vallen en wij waren te veel gefocust op 
controleren. Hierdoor kwamen ze beter in de wedstrijd en wisten ze de 3de set 
binnen te halen. Hun nadeel was dat Ik en Gunter hierdoor weer wakker waren 
geschud en wisten we de 4de set comfortabel te winnen waardoor een 2-1 
voorsprong in het voordeel van de A ploeg het verdict was.  
 
Er was echter nog niets verloren want met de wedstrijden Gunter-Kenny en 
Dominiek-Vincent kon in principe nog alles gebeuren. 
Gunter begon ijzersterk aan zijn wedstrijd tegen Kenny en speelde in die eerste set 
misschien wel 1 van zijn betere wedstrijden ooit. Helaas voor ons is goed spelen nog 
altijd niet hetzelfde als het afmaken en ging uiteindelijk de eerste set toch nog naar 
Kenny. Wat er gebeurd was als Gunter die set gewonnen zou hebben zullen we nooit 
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weten maar door het verlies van die eerste set was bij Gunter mentaal de veer 
gebroken en Kenny freewheelde zo naar een 3-0 zege waardoor de wedstrijd  
tussen mij en Vincent allesbepalend werd voor de felbegeerde finaleplaats. 
 
Op zo’n momenten speel ik altijd net iets sterker en dat was die dag ook het geval. 
Door mijn blessure speelde ik iets voorzichtiger als anders en daar wist Vincent 
weinig raad mee. Hij probeerde dan het zelf te forceren maar maakte daarin net iets 
te veel fouten zodat ik in een zetel kon spelen.  
3-0 was het logische resultaat en een plekje in de finale ons deel! Dan was het enkel 
nog lang wachten wie onze tegenstanders zouden worden. Na 5 thrillers van 
wedstrijden bleek uiteindelijk Nodo (met Hubert Heirman E2 en Albert Joris E4) de 
sterkste! 
 
Aangezien we uitploeg waren moest ik starten tegen Albert. Al snel werd duidelijk dat 
het niveauverschil te groot was en was een logische 3-0 voor mij het gevolg. Gunter 
begreep dat niets moest en alles mocht tegen Hubert en begon dan ook vol goede 
moed aan de wedstrijd. Hubert strooide evenwel kwistig met moeilijk te bespelen 
kapballen en daar wist Gunter maar weinig raad mee. En dus stonden de bordjes al 
snel terug gelijk. 
 
Of wij een dubbel goed spelen hangt eigenlijk voornamelijk af hoe goed we zijn 
ingespeeld, en met 3 enkels en 1 dubbel achter de kiezen begonnen we meteen erg 
sterk aan de allesbepalende dubbel.  
Albert en Hubert boden echter krachtig weerwerk maar omdat Gunter quasi foutloos 
speelde en ik ongeveer op alles kon vertrekken hielden we de kloof steeds groot 
genoeg om de eerste set te winnen. De 2de set was ongeveer een zelfde verhaal en 
dat inspireerde onze tegenstander om te proberen om zelf het heft in handen te 
nemen. Dit ging hun echter niet goed af en zo wonnen we erg gemakkelijk de laatste 
set. 
 
Hierna had Gunter de mogelijkheid om het af te maken tegen Albert. Of het nu door 
de stress was of door het besef dat ik nog een nabeurt zou hebben tegen Hubert is 
nog steeds niet duidelijk maar Gunter kwam nooit deftig in het spel voor en speelde 
misschien wel zijn slechtste wedstrijd van de avond. Gelukkig was ik erg gebrand om 
die beker binnen te rijven en moest ik niet eens op mn sterkste spelen om Hubert op 
een hoopje te spelen. Een kans om het in stijl af te werken kreeg ik echter niet, een 
rechtstreekse fout werd fataal voor Hubert en wisten we voor het eerst in de  
geschiedenis van Omni Vrembo beker Hollogne te winnen! 
 
 
Dominiek 
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Beker Hollogne HR - Omni Vrembo A 
 
Na de laatste jaren respectievelijk 3e en 2e geëindigd te zijn in de beker Hollogne 
Hogere reeks, waren de verwachtingen weer hoog gespannen. De ploeg die ons de 
vorige jaren eruit had geknikkerd (Merksplas) was er, vanwege een te hoge 
ploegwaarde (A (19) + D2 (9)) niet bij, zodat er misschien wel meer kansen waren 
dan de vorige jaren … 
 
De poule werd vrij vlot gewonnen en zo mochten we als poulewinnaar naar de 1/4e 
finale. 
 
 
Onze tegenstander werd … onze B-ploeg. Zij hadden het, met beperkte 
puntenwaarde in vergelijking tot hun tegenstanders, toch tot een 4e plaats gebracht. 
 
Sinds een paar dagen was ik de trotse eigenaar van 1 zijde lange noppen, die me in 
de toekomst moeten toelaten het spel wat te ontregelen en te vertragen, zodat ik zelf 
wat meer kan aanvallen met de voorhand. En deze mocht ik direct uitproberen tegen 
Dominiek en Vincent. 
 
De 1e match had niet misstaan in de G-sport. 
Dominiek was minder mobiel t.g.v. van een tafeltennisongeval 1,5 maand geleden 
(ligamenten verrokken) en voor mij was het onmogelijk kracht te zetten t.g.v. een ski-
ongeval in de week ervoor (AC-gewricht ontwricht). 
Het niveau was bijgevolg ook minder dan van ons verwacht werd. Het resultaat werd 
wel hetzelfde als onze laatste ontmoetingen met inzet (clubkampioenschappen). 
Dominiek trok weeral aan het langste eind en zette met 3-2 de 1 op het scorebord.  
Dat ik in de 5 sets meer punten had gemaakt, mocht een kleine troost wezen. 
 
Ook tegen Vincent had ik het niet onder de markt. De eerste 2 sets gingen vrij vlot 
naar hem. Een stevige duwbal naar mijn noppen, gevolgd door een nog stevigere 
topspin bleken voldoende om het punt te halen. 
Met wat aanvallend langenop gefoefel en zachte topspinnen naar zijn rughand kon ik 
hem enigszins achter houden. Een nipte 3-2 overwinning werd mijn deel.  
Spelen met lange noppen bleek tegen hen eerder een nadeel dan een voordeel. 
 
Tegen Steve kwamen Vincent, noch Dominiek aan de pas. Het niveauverschil bleek 
te groot. 
En ook in de dubbel kwam onze B-ploeg er niet aan te pas. Het spelletje ging 
gevoelig sneller dan in 5e afdeling en de aanvallen van Steve waren (door hen) niet 
te stoppen. 
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Na een kleine 2 weken rust werd de 1/2e finale op neutraal terrein (TTK Lierse) 
betwist. 
Antwerpen A (Johan en Jozef De Schutter) werden onze tegenstanders. 
De laatste keer (2 jaar geleden) werd van hen met 1-4 verloren (in de poule). 
 
Ik kreeg Johan (B4 en al jaren ondergeklasseerd (ook B4 Belgische)) 
voorgeschoteld.  
Met wat netjes en touchkes kon ik de schijn in de 1e set nog wat hoog houden. Maar 
helaas, het niveauverschil was te groot en een droge, verwachtte, 0-3 werd mijn 
deel. 
 
Steve mocht tegen Jozef (D4) de bordjes gelijk zetten, maar dit bleek moeilijker dan 
verwacht. 
Jef beschikte immers over net dezelfde noppen als ik en Steve bleek hier toch geen 
voorstander van te zijn. 
Na de 1e set nipt gewonnen te hebben, bleek de ban gebroken. Jef mocht alle 
hoeken van tafel bekijken en zo stond het snel 1-1. 
 
De dubbel zou waarschijnlijk weer de belangrijkste match van de avond worden. 
En alle sets werden netjes verdeeld gedurende de 4 eerste sets. En de 5e werd een 
dubbeltje op zijn kant. Met het kleinste verschil ging Antwerpen met de overwinning 
aan de haal. 
De noppen van Jef deden ons de bal regelmatig verkeerd inschatten en de klasse 
van Johan (die Steve’s harde spinballen met momenten stevig terug retourneerde) 
waren voornamelijk de oorzaken. 
 
Vervolgens konden de toeschouwers zien hoe saai een match tussen 2 lange 
noppenspelers kan zijn. Lange, trage, hoge balwisselingen zijn natuurlijk nooit mooi 
om naar te kijken. De talrijk opgekomen toeschouwers (eega, papa en mama van 
Steve en een hele KBTS clan) waren blij dat er tegelijkertijd nog een 1/2e finale werd 
betwist. 
In een ‘spannende’ 5-setter trok Jef aan het kortste eind, zodat Steve nog eens 
mocht proberen te stunten tegen Johan.  
 
Maar het niveauverschil bleek al snel duidelijk. Steve deed met momenten goed 
mee, maar punten waar hij meestal druk mee zet of punt maakt, bleken voor Johan 
(die acteert in 2e nationale) niet meer dan normale ballen. 
En als Johan zelf besluit de aanval in te zetten, is er voor ons weinig aan te doen. 
 
Kortom, weer geen finale, noch eindwinst. 
 
Aangezien Steve 1 klassement gestegen is en ik 1 gezakt, krijgen we volgend 
seizoen nog eens de kans om de beker met grote oren te bemachtigen. Het moet 
toch ooit wel eens lukken… 
 
 
 
Björn 
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   Karting 
 
 
In navolging van de karting vorig jaar na de weddenschap met Kenny en Dominiek 
(zie ‘de tafeltenniskriebel’ in tweebal 83), kon de overwinning niet duidelijk worden 
opgeëist.  
Dus werd besloten het over te doen met de clubactiviteit. 
 
En zo werd voor het sportieve gedeelte van de jaarlijkse clubactiviteit dit jaar 
gekozen voor indoorkarting te Antwerpen. 
Er werd gekozen voor een race (Daytona) met kwalificaties. 
 
De volgende leden (Dominique, Kristof, Dominiek, Kenny en ik), partners (Cindy en 
Sarah) en enkele leden van TTC Hallaar (Stijn, David) zouden zich meten met 
elkaar. 
De briefing was voorzien om 14u, start voor de kwalificaties om 14.30u. 
Yves was fotograaf van dienst. 
 
Na een rondje achter de safety car, mochten we proberen de snelste tijd neer te 
zetten. 
Op voorhand was ik echter al verwittigd door enkele leden van TTC Hallaar dat Stijn 
wel een meer dan degelijke amateur karter is. 
En deze rol maakt hij ook meer dan waar. Met een tijd van 38.66 zette hij de snelste 
rondetijd op de tabellen. Niet enkel voor ons bleek dit wat te hoog gegrepen, ook 
voor de andere karters die dag was deze tijd onbereikbaar. Een stevige opener 
alvast! 
Kristof en Kenny nestelden zich op de respectievelijk 2e en 3e plaats met slechts een 
goeie 1/10e van een seconde verschil.  
Voor de wiskundigen onder ons: Geweten dat het parcours 500m is en Kristof’s 
snelste rondetijd 41.36 (en het verschil 1/10e van seconde), hoeveel meter was 
Kristof dan sneller dan Kenny? 
De eerste met het juiste antwoord (met berekening) naar bjornhys@gmail.com krijgt 
een eervolle vermelding in het volgende clubblad.  
 
De volgende tijden werden achtereenvolgens gereden door mij, David, Dominique, 
Sarah, Dominiek en Cindy. 
 
Na het nuttigen van een drankje en wat nabespreking in de kantine werd het tijd voor 
de race.  
Stijn maakt zijn rol als favoriet direct waar en bewees dat zijn 1e plaats tijdens de 
kwalificaties geen toeval was. Buiten de eerste meters kon niemand zijn tempo bij 
houden. En nog straffer: iedereen werd minstens 1 keer gedubbeld. 
 
Kristof, Kenny en ik leken na de eerste 5 rondes gewaagd aan elkaar, tot Kenny 
besloot om enkele bedenkelijke maneuvers uit te voeren, die niet misstaan zouden 
hebben in de botsauto’s op de kermis. 
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Eerst werd Kristof tegen de banden geduwd en vervolgens zag ik na stevig contact 
nog enkel banden voor mij. Gevolg: de traagste ronde van de dag (63.93) en weg 
kansen op een podiumplaats. 
De wedstrijdjury gebaarde van krommenaas en liet begaan. 
Toch bleek met 6 rondes onder de 41 seconden de 2e plaats van Kenny niet 
gestolen.  
 
David en Dominique zagen de kans schoon om mij voorbij te steken en nestelden 
zich op de tijdelijk 4e en 5e plaats. Dominique werd in de volgende 15 rondes gestaag 
ingehaald en moest tevreden zijn met een 6e plaats. 
 
Dominiek wist zich wat te herpakken en de 2 vrouwen nog achter zich te laten, maar 
een kampioenstitel grijpen was toch wat hoog gegrepen. 
 
Cindy wist ondanks de laatste startpositie toch Sarah achter zich te laten. 
 
En zo werd de eindrangschikking duidelijk.  

1. Stijn werd de oververdiende, autoritaire winnaar en mag de volgende keer 
zeker niet meer mee karten! 

2. Kenny eindigde op een mooie 2e plaats en legde de critici (Dominiek en ik) het 
zwijgen op. 

3. Kristof kon beslag leggen op de bronzen medaille, maar had toch graag een 
trapje hoger gestaan. 

4. David viel net buiten het podium en eindigde overtuigend op plaats 4. 
5. Ik eindigde op plaats 5, maar zonder crash zat er zeker minstens een plaats 

meer in. Maar als ons kat een koe was, … 
6. Dominique was 6e en moest weeral ondervinden dat Omni Vrembo 

clubkampioenschappen niet voor hem zijn weggelegd.  
7. Dominiek stelde, ondanks hoge ambities, teleur met de 7e plaats. 
8. Cindy kreeg na de kwalificaties de kart meer onder de knie en eindigde 8e. 
9. En er moest iemand laatste zijn. Deze keer viel deze eer te beurt aan Sarah. 

 
Terloops even vermelden dat Kristof wel de eetwedstrijd te Fogos op zijn naam wist 
te schrijven. Helaas zijn hier geen foto’s, noch bekers van. 
 
De kartingfoto’s kunnen jullie allen bewonderen op: 
https://plus.google.com/photos/102991710951545179467/albums/614734411593599
2545?authkey=CObT4LX6wsnY9QE 
 
 
 
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 


