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Voorwoord
Clubgenoten,
Na 7 speeldagen met de nieuwe, plastieken ballen zal iedereen er al wel een
mening over hebben.
Wat ik ervaar is dat er minder rotatie (effect) kan gezet worden. Ook de snelheid lijkt
licht afgenomen.
Voordelen zijn er vooral voor spelers die met weinig effect spelen en sterk zijn in
rally’s (verdedigers (al dan niet met materiaal) en (snelle) contra spelers)).
Voor mij is het alvast een zeer slechte evolutie.
Ons clubkampioenschap met voorgift zal dit seizoen doorgaan op donderdag
14/04/16 om 20u (inspelen kan vanaf 19.30u).
Het jeugdclubkampioenschap zal waarschijnlijk rond die periode ook doorgaan. Meer
info volgt via de jeugdtrainers (Dominiek en/of Kristof).
Inschrijven is niet nodig, tijdig aanwezig zijn wel.
Nog een datum die jullie mogen aanvinken is zaterdag 19/03 vanaf 15.30u.
Onze jaarlijkse clubactiviteit gaat door in de Wima bowling (Boomsesteenweg 9,
Schelle).
Na 2u topsport op de bowlingbaan is het tijd voor een culinair hoogtepunt in de vorm
van een buffet (bowl & dine). Drank tijdens het bowlen is ook inbegrepen.
Het uur hebben we vroeg gekozen zodat het mogelijk is om met heel het gezin te
komen. Max (10) & Kasper (8) Thys zullen alvast present zijn.
Voor de kinderen is er enkel eten & drank voorzien.
Kostprijs voor dit alles:
• 50€ pp,
• 40€ pp (zonder bowlen),
• 15€ pp (tussen 7 en 12 jaar),
• 5€ pp (tussen 3 en 6 jaar),
• gratis (<3 jaar)
Inschrijven kan voor 26/02, d.m.v. een overschrijving met het juiste bedrag op onze
rekening BE24 9730 7708 6338 met de vermelding van ‘uw naam + bowling’.
Op 11/10 organiseerde onze club het jaarlijkse federaal toernooi in Schelle.
• 8 leden (Kenny, Peter, Dominiek, Kristof, Yves, Leander, Adriaan en ik)
toonden zich bereidwillig om op het vroege uur (7.30u) mee de zaal klaar te
zetten en krijgen 15€ korting op het lidgeld van volgend seizoen.
• Om 17.30u hadden we de zaal terug opgeruimd.
• De sportieve prestaties worden verder in dit boekje besproken.
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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?
• Omni Vrembo A – Lintse A
• Federaal toernooi Omni Vrembo
• …

Björn
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Onze prestaties
Dat het weer knokken zal worden voor onze A-ploeg wisten we al voor het seizoen.
Mijn niveau (veel te licht voor de reeks en voorlopig 2 winstmatchen), dat van Steve,
Lies en Dominique wisten we al. Dominiek heeft het (voorlopig) nog moeilijk met het
grote niveauverschil tussen 5e en 2e (voorlopig 1 keer gewonnen).
Onze C0’en en B2 moeten nog voor de punten zorgen, wat maakt dat we 1
momenteel met 5 punten op een 9e plaats staan. Met 3 zakkers zal het weer knokken
worden tot het einde.
De B-ploeg had het de eerste 3 weken moeilijk in 4e, maar lijkt nu hun draai
gevonden te hebben.
Peter, Vincent (die zijn oude niveau terug gevonden heeft) en Robbe winnen een
50% van hun matchen. Kristof heeft het nog wat moeilijker om met het verhoogde
niveau.
Behoud moet wel lukken.
Onze C-ploeg speelt voor niks minder dan de titel in 8e afdeling.
De tegenstand wordt momenteel weggeblazen.
Matthias voert de individuele rangschikking met 1 verliesmatch met de hete adam
van Kenny (gedeelde 2e plaats) in de rug.
En met een 3e man als Gunter, momenteel al meer dan zijn E6 waard, maakt dit een
moeilijk te bekampen ploeg.
In de Beker Hollogne Hogere reeks hebben we dit jaar 1 ploeg (Steve & Bjorn). Na
3 minstens 1/2e finaleplaatsen op rij, hopen we dit jaar de hoofdvogel eens te mogen
afschieten. De eerste wedstrijd werd alvast gewonnen met 4-1.
In de Beker Hollogne lagere reeks worden we vertegenwoordigd door 2 ploegen:
Kenny en Matthias hebben bijna de maximumwaarde (10 i.p.v. 11) en kunnen wel
meedingen naar de titel. Hopelijk zorgen zij voor de 2e eindtrofee op rij in deze reeks
(na Dominiek en Gunter). De eerste 2 tegenstanders werden overtuigend opzij gezet
(2x 4-1).
Yves en Freddy zijn te laag geklasseerd om mee te dingen naar de titel of eindtabel,
maar dit is ook niet de ambitie.
De eerste wedstrijd werd nipt verloren met 2-3.
In de masters, nevencompetitie met voorgift, hebben we 1 ploeg ingeschreven.
Ook hier verdedigen Yves en Freddy onze clubkleuren.
In de eerste 2 wedstrijden wisten ze nog geen match te winnen.
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Op de federale toernooien zijn alle ogen gericht op Leander, die potten breekt in de
jeugd NG-reeks. Momenteel staat hij 2e met 1 punt achterstand.
Ook in de lagere open heeft hij al 2 F’en opgegeten met 3-0.
Met het seizoen nog niet halfweg, wordt dit een vette kluif voor de
toernooicommissie.
Ook zijn broer, Adriaan, doet het meer dan behoorlijk en sprokkelt regelmatig
punten. Vlot meespelen als miniem tussen de junioren, belooft voor de komende
jaren.

Bjorn
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Omni Vrembo A – Lintse A
Voor het 3e jaar op rij stond Lintse A in onze reeks met 2 jonge spelers (in onze ogen
dan toch) die elk jaar een stapje vooruit zetten.
In week 6 kwamen ze met hun vaste ploeg op bezoek (Jan (C0), Ben (C0) en Ortwin
(C4)). Ben had zich de vorige weken regelmatig laten vervangen door Bruno (B4)
vanwege examens, maar mocht zich sinds enkele weken officieel flik noemen en had
nu terug wat meer tijd.
En daar waren we niet rauwig om.
Dominiek beet de spits af tegen Jan en deed het weer niet onaardig.
Zijn tegenstander werd weer stevig onder druk gezet met topspinballen vanuit de
rug- en voorhand.
Maar het verschil tussen 5e en 2e is dat deze 3 reeksen hoger wel terug komen.
Meer dan setwinst zat er jammer genoeg niet in.
Met nog 3 confrontaties (1 bij Sporta en 2 bij VTTL) moet het misschien wel eens
lukken.
Tegen Ben kon ik de eerste set wel aanklampen tot 13-15.
In de volgende sets kwam de kwaliteit (bij hem) boven drijven en mijn foefelballen
werden vakkundig weggespind.
Ortwin, aanvallend met lange noppen, kwam als C4 tegen onze 1e man te kort en
wist geen set te winnen.
Dominiek speelde ook in zijn volgende match mooie tafeltennis en dwong Ben in
mooie rallies tot het uiterste. Maar helaas, meer dan een set zat er deze keer ook
niet in.
Ortwin’s niveau was niet denderend tegen mij, maar weliswaar toch ruim voldoende
om ook deze keer tegen mij te winnen. Voor de balvastheid was met de reservepalet
van Steve spelen geen goede keuze.
Steve speelde weer oerdegelijk tegen Jan.
Mooie topspinnen en harde smashes, afgewisseld met een solide verdediging deden
Jan de das om.
In de dubbel werd het een dubbeltje op zijn kant. 2 combinaties van een links- en
rechtshandige speler (Jan & Ben en Steve & ik), die goed op elkaar waren
ingespeeld beloofde vuurwerk te geven.
En het werd tafeltennis van de bovenste plank (voor ons niveau toch).
De aanvallend ingespelde duo’s gaven elkaar geen duimbreed toe (telkens 2 punten
verschil gedurende de 4 eerste sets).
Jammer dat iemand moet verliezen, maar wij trokken aan het kortste eind.

Tweebal 89

www.omnivrembo.be

6

Dominiek had het niet onder de markt tegen Ortwin.
Met de snelle aanvallen met de lange noppen en harde voorhand plaatsballen kon
onze 3e man zijn topspinspel niet opleggen.
Ook dit jaar kon hij (nipt) geen set winnen.
Voor Jan leek er de eerste 2 sets geen vuiltje aan de lucht tegen mij.
Maar mits winst voor mij in de 3e, leek ik gaandeweg in mijn kansen te geloven.
Hem achteruit drukken met snelle blokken en wat van links naar rechts blijven
spinnen in de hoop toch eens door zijn klassieke verdediging te geraken was mijn
enige optie.
En zo werd ook de 4e set nipt gewonnen.
Met een 10-3 voorsprong in de 5e sloeg te motor bij Jan weer aan, maar meer dan 5
punten op rij winnen en mij een nog sterker verhoogde hartslag bezorgen was er te
veel aan.
En zo ging hij voor het 2e jaar op rij voor de bijl, weliswaar heel wat moeilijker omdat
mijn services door die nieuwe, plastieken ballen heel wat minder effectrijk zijn.
Steve en Ben maakten er een aangename pot van met knappe topspinnen van en
naar alle richtingen.
Dat Steve dit seizoen de degelijkheid zelve is en eerder B6 dan C0 waard is, mocht
ook Ben ondervinden.
Met 3-2 schreef onze Timo (Boll) zijn 12e winstmatch (op 15) op zijn palmares.
Ondanks een 3 op 3 voor Steve bracht dit weer geen punten op.
Volgende keer op Beerse (zonder mij en Dominiek) hopelijk beter.

Björn
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Federaal toernooi Omni Vrembo
Op 11-10-2015 ging voor de 6e keer ons federaal toernooi door te Schelle.
Waar vorig jaar nog het inschrijvingsrecord ruimschoots werd verbroken met 235,
telden we dit jaar maar bijna 100 inschrijvingen minder (142) en is ook de laagste
opkomst voor ons toernooi verbroken.
Dat er al enkele toernooien voor ons zijn gepasseerd (en de optimisten na roemloze
nederlagen eieren voor hun geld kiezen) en het feit dat we geen grote club zijn die
een 60 leden kan mobiliseren om mee te doen, kan er wel mee te maken hebben.
Financieel heeft het Sporta bestuur recent besloten dat de minimuminkomsten voor
de organiserende clubs 250€ zullen bedragen, ongeacht het aantal inschrijvingen. En
dit kunnen we alleen maar toejuichen. Het werk blijft immers grotendeels hetzelfde.
Sportief zouden er slechts 6 leden deelnemen (Dominiek, Peter, Kristof, Kenny,
Leander en Adriaan). Maar ook Yves en ik kwamen de handen uit de mouwen steken
om de organisatie vlot te laten verlopen.
Dominiek was als ondergeklasseerde D0 weer een kanshebber om ver door te stoten
in de D-reeks, maar helaas, ook deze keer mocht het niet baten. Met 2x winst en
even veel keer verlies, eindigde hij op een gedeelde 2e plaats, maar het
setgemiddelde was te weinig om zich te plaatsen voor de rechtstreekse
uitschakeling.
In de hogere open werd in de 1e ronde vlot gewonnen van een D0, waarna een B6
nog wat (veel) te hoog gegrepen was.
Peter deed het in de poules iets minder en won 1 op 4.
In de lagere open stootte hij met 3x winst door tot de 1/2e finale, waar hij ondanks
matchpunt gehad te hebben (in de 4e set), toch de duimen moest leggen.
Een waardebon werd zijn deel.
Kristof wist in de poule zijn eerste wedstrijd te winnen met 3-0 van een D0. Een
mooie opener, die jammer genoeg geen vervolg kreeg.
Buiten af en toe nog eens een setje zat er niet meer in.
In de lagere open ging hij er in de eerste ronde kansloos eruit tegen een F. Maar de
waarheid gebied me te zeggen dat deze F na Kristof ook nog een D6 wist te
elimineren met 3-0, waarna hij nipt de duimen moest leggen in de 1/2e finale tegen
een D4.
Maar het blijft een F natuurlijk ;)
Kenny speelde weer meer dan behoorlijk voor zijn E4 klassement en won 5 van de 6
wedstrijden. Toch bleek het nog heel wat voeten in de aarde te hebben alvorens zijn
naam op tabel werd genoteerd. (Set)gemiddelden uitrekenen blijkt niet de sterkst kan
te van onze toernooicommissie te zijn.
Helaas moest hij in de 1/2e finale de duimen leggen tegen de latere winnaar.
In de lagere open verloor hij in de 1e ronde.
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Leander kreeg de zware taak zijn 1e plaats te verdedigen en deed dit in de poule met
verve.
4/4 en een plaats in de 1/4e finale.
Met een klinkende 3-0 zege plaatste hij zich voor de halve finale.
Maar de NG die in de open reeks het Peter nog lastig had gemaakt, bleek een
maatje te sterk.
In de lagere open reeks won hij met 3-0 van een F, om vervolgens wat te kort te
komen tegen een D4.
Waarschijnlijk zal dit onvoldoende zijn om de 1e plaats bij de jeugd NG te behouden,
maar dat hij dicht bij een klassement zit, moet nu ook voor Sporta bestuur duidelijk
beginnen te worden.
Adriaan speelde in de 2e poule met slechts 4 spelers (waaronder de 2 latere
finalisten). Ondanks 1 overwinning wist hij zich toch te plaatsen voor de eindtabel.
Ondanks een 2-0 voorsprong, moest hij de zege toch uit handen geven in de 1/4e
finale.
Ook hij overleefde de 1e ronde van de lagere open (tegen een NG) om vervolgens te
sneuvelen.
Als minimiem standhouden tussen de kadetten en junioren opent heel wat
perspectieven voor de toekomst.
Met 3 halve finales mogen we sportief toch wel van een succes spreken!
De cameraman van dienst (ik) heeft al onze spelers op bewegend beeld gezet.
Dit kunnen jullie terugvonden op onze website bij
http://www.omnivrembo.be/Media.html.

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

Tweebal 89

www.omnivrembo.be

11

