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    Voorwoord 
 
 
Clubgenoten, 
 
 
Eerst en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
 
De heenronde zit er weeral op, tijd om eens een overzicht te maken over de 
geleverde prestaties. Dit vinden jullie in het rubriekje ‘onze prestaties’. 
 
Wat staat er zoal nog op het programma dit seizoen? 

• Nieuwjaarsdrink met enkele consummaties van de club voor alle leden: op 
woensdag 6/01 om 21u (na de training) in het café ‘De Pelikaan’ in Vremde. 
Inschrijven hiervoor is niet nodig. 

• Bowl (2u bowling) & dine (3u dineren) in Wima te Schelle: op zaterdag 19/03 
om 15.30u. Info http://www.wima.be/nl/bowlen-eten/bowl-dine 
Inschrijven moet voor 26/02, d.m.v. een overschrijving met het juiste bedrag 
(50€ pp, 40€ pp (zonder bowlen), 15€ pp (tussen 7 en 12 jaar), 5€ pp (tussen 
3 en 6 jaar) of gratis (<3 jaar)) op onze rekening BE24 9730 7708 6338 met 
de vermelding van ‘uw naam + bowling’. 

• Clubkampioenschap op donderdag 14/04 vanaf 19.30u (start om 20u). 
 
 
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? 

• Whiff’s A - Omni Vrembo A 

• … 
 
 
 
Björn 
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          Onze prestaties 
 
 
Met 11 op 22 is onze A-ploeg net geslaagd voor de heenronde. 
Ondanks de blessure van Steve sinds half november, de goeie wil van Dominique 
om ons sinds dan te depanneren en de mooie prestaties van Dominiek, die mits 
enkele aanpassingsweken toch de stap vooruit heeft gezet, hebben we de laatste 
weken 6 op 8 gehaald.  
Maar met 3 zakkers zal het waarschijnlijk weer knokken worden tot het einde. 
 
 
Ook onze B-ploeg is met de hakken over de sloot geslaagd en behaalde ook 11 op 
22.  
Peter en Vincent zijn te duchten tegenstanders en winnen geregeld hun matchen. 
Kristof doet het als 3e man meer dan behoorlijk, maar heeft (voorlopig) nog geen 
kaart om te stijgen in klassement. 
Robbe heeft als talentrijke jeugdspeler het gemakkelijker met open spelers, dan met 
‘foefelaars’. In week 13 mag hij zich eens bewijzen in de A-ploeg. 
Behoud met deze ploeg moet wel lukken. 
 
 
Onze C-ploeg doet het eens zo goed als de vorige ploegen. 
Jawel, 10 op 10, een bank vooruit en een kus van de juf (wie?). 
Ondanks deze sportieve hegemonie staan ze toch ‘slechts’ 3 punten voor op de 2e in 
de rangschikking. 
Het zal niemand verbazen dat zij voor niks minder dan de titel spelen. 
Matthias en Kenny voeren de individuele rangschikking aan. 
Maar ook Gunter doet meer dan zijn duit in het zakje, wat tot hiertoe heel mooi voor 
zijn kaart is. 
 
 
In de Beker Hollogne Hogere reeks (max 25) heeft onze enige ploeg (Steve & 
Bjorn, waarde 25) voorlopig 1 wedstrijd gewonnen (4-1) en 1 verloren (ook 4-1). Met 
nog 3 wedstrijden voor de boeg kan het nog alle kanten uit. 
 
 
In de Beker Hollogne lagere reeks (max 11) heeft onze A-ploeg (Kenny en 
Matthias, waarde 10) de smaak te pakken. Evenals in de interclubcompetitie moet 
iedereen hier voor de bijl. 
Met 5 op 5 zijn ze verzekerd van een plaats in de kwartfinale. 
Onze B-ploeg (Yves en Freddy, waarde 3) hebben voorlopig alles (3) verloren, maar 
met ploegwaarde 3 kan dit ook moeilijk anders. 
 
 
In de masters, nevencompetitie met voorgift, hebben we 1 ploeg ingeschreven. 
Ook hier verdedigen Yves en Freddy onze clubkleuren. 
Alle wedstrijden (5) werden reeds afgewerkt. De 5e plaats werd hun deel, na St. 
Antonius C met 0-5 te verslaan.  
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In de beker van Antwerpen is onze B-ploeg in de 1/64e finale gesneuveld tegen St. 
Antonius A (uit Ere afdeling) 2 matchen konden gewonnen worden. 
Onze C-ploeg overleefde deze ronde wel tegen St. Antonius E, maar moest tegen 
Centrum Deurne A (uit 6e) met het kleinste verschil de duimen leggen. 
 
 
Op de federale toernooien voert Leander bij de kadetten/junioren NG momenteel 
de rangschikking aan met 1 punt voorsprong. In de lagere open heeft hij ook al 3 
F’en geklopt.  
Adriaan komt tegen de top 5 voorlopig nog net te kort, waardoor veel punten 
sprokkelen moeilijk is. Ook in de lagere open heeft hij al van 50% van de F’en 
gewonnen. Als 1e jaars minimien is dat een mooie prestatie. 
Belangrijk om zich helemaal in de kijker te spelen zijn de provinciale 
enkelkampioenschappen op 6 maart in Schelle. 
 
 
 
Bjorn
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Whiff’s A - Omni Vrembo A 
 
 
In week 9 mochten we op bezoek naar Whiff’s A, een stijger uit 3e afdeling, maar met 
weliswaar 2 bekende spelers van tijdens de zomerbeker in Berlaar. 
 
Steve lag in de lappenmand na een blessure aan een rib. Dominique vervoegde 
onze rangen. 
 
Tijdens de 1e match mocht ik het opnemen tegen Rudy (C6). Normaal gezien (tijdens 
de zomerbeker toch) moest ik dit wel kunnen winnen. 
Maar ‘het Fort’ is Berlaar niet, ‘interclubcompetitie’ is toch wat belangrijker dan ‘de 
zomerbeker’ en deze keer speelde ik met 1 zijde antitop.  
Maar gelukkig (voor mij) was hij één van de weinige spelers die wel een beetje last 
had met mijn opslagen en het tempo niet al te hoog legde. Kortom: mijn 3e 
overwinning van het seizoen was een feit. 
Helaas was hiermee het vat af en bleek Serge (C2) wat te sterk en Alan (C2 en 
selfmade pingponger, maar ongelofelijk balgevoel) veel te sterk. 
 
Dominiek had zich na een 7-tal weken aangepast aan de reeks en liet Rudy geen 
kans.  
En ook Serge moest er, weliswaar met het kleinste verschil, aan geloven. 
Knappe, aanvallende balwisselingen, aangevuld met iets minder katholieke woorden 
volgden elkaar in snel tempo op. 
Alan bleek dan in de belle net iets beter tegen de zenuwen bestand. Mits dezelfde 
aanhoudende druk van onze 3e man had hier waarschijnlijk wel meer ingezeten. 
2 weken na elkaar 2 matchen winnen is mooi, zeker als D0 in onze reeks. 
 
Voor Dominique bleken het weer 3 hapklare brokjes. 
Knap hoe hij met sprekend gemak de tegenstanders tot wanhoop drijft. 
Even door de knieën gaan en (in mijn ogen) goeie services snel afspinnen. 
Met momenten kwamen er toch mooie, snelle balwisselingen, die uiteraard ook in 
Dominique’s voordeel werden beslecht. 
Rudy kon de half hoge, trage ballen niet appreciëren en stelde minder punten maken 
meer op prijs. Nu ja, ieder zijn keuze natuurlijk. 
 
Zo vlot het ging in de enkelwedstrijden, zo moeilijk bleek de dubbel. 
Dominique & Dominiek maakten het zichzelf onnodig moeilijk, liepen elkaar 
regelmatig in de weg en waren duidelijk niet op elkaar ingespeeld. 
Het niveauverschil met een C2 en C6 leek immens. 
Na amper 11 punten gemaakt te hebben in 3 sets tezamen was het over & out. 
Zonder Steve een goeie dubbel spelen is o zo moeilijk. 
 
Maar de aandachtige lezer zal wel opgemerkt hebben dat we ondertussen al 6 
matchen hadden gewonnen en deze 2 punten heel belangrijk kunnen zijn in de strijd 
voor behoud. 
 
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 


