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Voorwoord
Clubgenoten,
September is zoals gewoonlijk de start van een nieuw tafeltennisseizoen.
Sommige leden hebben er al heel wat (officiële) matchen en trainingen op zitten,
anderen halen na een 5-tal maanden hun palet onder het stof uit.
Wat ook de voorbereiding moge wezen, hopelijk wordt het voor iedereen weer een
leuk tafeltennisjaar.
Wat betreft de nieuwe ballen is er uiteindelijk toch een knoop doorgehakt.
Het celluloid materiaal verdwijnt en de plastieken versie (al dan niet naadloos) zal nu
ook in het Sporta verbond worden verplicht.
Ondertussen hebben de leden toch al wel wat kansen gekregen om hiermee te
oefenen.
Vreemd is wel dat de toegelaten ballen toch een ander balgevoel geven (botshoogte,
snelheid, effect, …). Na rekening te houden met de rubbers, tafels en ondergrond
moeten we dan nu ook (voorlopig) rekening houden met de bal.
Naarmate het seizoen vordert wordt verwacht dat de verschillende merken wel naar
elkaar toe zullen groeien.
Diegenen die de Vremdesesteenweg al zijn gepasseerd, hebben mogelijk al
opgemerkt dat er al heel wat werken zijn uitgevoerd ten voordele van Bulka.
De kans is reëel dat we misschien in 2016-2017 in ons nieuw lokaal zullen spelen.
Uiteraard zal dit grotendeels afhankelijk zijn van de Boechoutse politiekers en hun
beloftes. En aangezien het woord belofte in het politieke jargon toch een heel andere
betekenis heeft dan dat de doorsnee burger dit kent …
Maar hoop doet leven!
Na een ±15 jaar online was het tijd voor een nieuwe website volgens de
hedendaagse regels van de kunst (inclusief tablet en smartphone proof).
Voor diegenen die het nog niet bekeken hebben: www.omnivrembo.be.
Al de (neven)competities, clubactiviteiten, trainingen, toernooi, tafelbezetting, ...
kunnen zo ook op onze online agenda verschijnen.
Omni-Vrembogerelateerde afspraken (max. 4 wedstrijdtafels per avond), suggesties
ter verbetering of lofzangen mogen steeds naar bjornthys@gmail.com.
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Op 11/10 organiseert onze club het jaarlijkse federaal toernooi in Schelle.
• De tafels zullen klaar gezet worden dezelfde ochtend (om 7.20u).
• 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 het lidgeld van volgend seizoen.
• Uiteraard hopen we dat jullie tijdig (minstens 10 dagen op voorhand) massaal
inschrijven (online of via een bestuurslid).
De club en sponsors (Profidak en Pingpongmania) zijn overeen gekomen om
nieuwe T-shirts en trainingspakken voor onze leden te voorzien.
De T-shirts werden gratis voorzien voor de leden die er nog geen hebben.
De trainingspakken werden aangeboden aan de schappelijke prijs van 20€/stuk.
Hiervoor moest de club, Pingpongmania, maar voornamelijk Profidak (500€) een
aardige duit in het zakje doen.
De nevencompetities gaan waarschijnlijk vanaf oktober van start. Volgende ploegen
zijn ingeschreven:
• Masters:
o Yves en Freddy
• Hollogne Hogere reeks:
o Steve en Björn
• Hollogne Lagere reeks:
o Matthias en Kenny
o Yves en Freddy
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?
· Omni Vrembo A – Henricus A
· …
Björn
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Omni Vrembo A – Henricus A
Vanwege de onbeschikbaarheid van ons lokaal in week 5 waren we verplicht deze
wedstrijd te verplaatsen naar week 0.
Henricus was na een jaartje 1e terug een reeks gedaald.
Hun ploeg was ongewijzigd, maar de klassementen des te meer (Ben (C0), Nick
(C0), Elias (C2)).
Dominique en Steve genoten nog kinderloos van een vakantie buiten het
hoogseizoen, zodat enkel Lies (C0), ik (C6) en Dominiek (D0) over bleven.
Toeval of niet, maar met deze opstelling hadden we vorig jaar tijdens de 1e wedstrijd
ook een zakker uit 1e geklopt.
Tegen Ben mocht ik de eerste competitiewedstrijd met antitop op de rughand
uittesten. Jammer, maar hij bleek helemaal niet onder de indruk.
Wie het nonchalantste speelde was me niet duidelijk, maar het rendement lag bij
hem wel veel hoger.
Een droge 0-3 nederlaag werd mijn deel.
Dominiek bewees dat hij voor het 2e jaar op rij weer een belachelijk laag klassement
toegedeeld heeft gekregen van de klasseringscommissie.
Als D0 maakt hij het Nick behoorlijk lastig.
Harde topspinballen en smashes zetten de C0 danig onder druk.
Maar helaas, mits 1 set winst bleek 4 klassementen verschil voorlopig toch wat te
hoog gegrepen.
Lies had lang niet gespeeld en zelfs een niet ingespeelde nieuwe palet aangeschaft.
Maar buiten een paar uitzonderlijke missers bleek ze weer de degelijkheid zelve.
Zonder kanon is het moeilijk om een rally te vermijden tegen haar.
Elias won de 1e set, maar moest in Lies toch zijn meerdere erkennen.
Elias en Nick waren minder fan van mijn energieabsorberende rubber, maar wisten
een 2-1 en 2-0 achterstand toch om te buigen in winst door respectievelijk mijn
zwarte, dode rughandlap te vermijden en anderzijds deze nog meer op te zoeken en
er trage hoge ballen naar te spelen.
Beide opties bleken (voorlopig) uiterst effectief.
Er is nog werk aan de winkel (leren aanvallen op dode ballen met antitop, draaien
met de palet. Snel omlopen zal waarschijnlijk geen optie zijn).
Dominiek bevestigde zijn sterke opener. Ben en Elias moesten dikwijls het onderste
uit de kan halen om hem af te houden. Knappe prestatie als D0!
Volgens onze 3e man ligt het probleem bij versleten rubbers. Ze zijn immers al bijna
4 maanden oud.
Maar de gebruiksfrequentie ligt al enkele jaren (veel) hoger dan elke andere speler
van onze club.
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Lies speelt meestal niet al te hard maar zet de tegenstander goed onder druk met
topspinnen van en naar alle kanten, afgewisseld met stevige blokken en een solide
verdediging.
Kortom, zonder kanon moeilijk te bespelen en dat mochten ook Ben en Nick ervaren.
Af en toe konden ze gelijke tred houden, maar de foutenmarge bij Lies is zeer laag,
ook na 5 à 6 balwisselingen. Kansloos gingen ze onderuit tegen onze eerste vrouw.
Omdat na een halve eeuw het lichaam al wat meer rust nodig heeft dan daarvoor
mochten Dominiek en ik de dubbel spelen.
Na een fiasco vorig jaar bleken we ook deze keer niet op elkaar afgestemd.
Een cadeautje zonder strik voor onze tegenstanders uit Wijnegem.
3-7 werd de eindstand en het verschil van niveau in onze ploeg werd al direct
duidelijk.

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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