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    Voorwoord 
 
 
Clubgenoten, 
 
 
Driewerf hoera, mijn smeekbede sinds enkele jaren om ook een bijdrage van andere 
leden in dit clubboekje te krijgen blijkt zijn vruchten af te werpen. 
Na Dominiek heeft nu ook Gunter zijn bijdrage gedaan, wat jullie uiteraard integraal 
verderop kunnen terug vinden. 
Voor alle anderen: 
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 nuttige (voor Omni Vrembo), tafeltennis gerelateerde bijdrage heeft (verslag, 
artikel, …), gelieve me dit voor het begin van de oneven maanden te mailen 
(bjornthys@gmail.com).  
 
 
Wat staat er zoal nog op het programma dit seizoen? 

• 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 moest voor 26/02, d.m.v. een overschrijving met het juiste bedrag.  
De deelnemers voor deze editie zijn: 

o Sportief & culinair (om 15.30u stipt): Kenny, Freddy, Matthew (12j), 
Bjorn, Isabel, Kristof, Cindy, Gunter 

o Culinair (om 17.30u): Maria, Wendy, Peter, Juliette, Eva, Yves, Sarah, 
Max & Kasper 

Uiteraard zijn de culinaire gasten ook welkom vanaf 15.30u. 
 

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

 
 
 
 
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 

• Onze prestaties 

• Pipoka D – Omni Vrembo C 

• Federale toernooien 

• … 
 
 
 
Björn 
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          Onze prestaties 
 
 
Na 7 verliesmatchen op rij (weliswaar steeds met maximum 7-3), won onze A-ploeg 
nog eens een wedstrijd tegen de materiaalspelers van Diest.  
Maar na een verloren, vooruitgeschoven wedstrijd (week 20) tegen Whiff’s, staan we 
momenteel op degradatie (13 punten).  
Minimum 1 punten (tenzij ze deze week winnen) meer halen dan hen in de laatste 2 
wedstrijden is de bijna onmogelijke taak. 
Enkele oorzaken van deze wanprestatie zijn: 

• Een te laag winstpercentage van mij (20%) en Dominiek (26,2%). Wisselen 
van klassementen op het einde van het seizoen is een mogelijkheid. 

• Nooit tezamen goed presteren, waardoor 6 matchen winnen moeilijk is. 

• De sterke dubbel van afgelopen jaren laat het ook wat afweten.  
Steve haalt bijna 70% en is zijn C0 meer dan waard. Dit niveau houden zonder enige 
trainingsarbeid en met enkel 60 matchen per jaar te spelen is bewonderingswaardig. 
 
 
Onze B-ploeg staat op een mooie 5e plaats met 18 punten en is verzekerd van nog 
minimum 1 jaar in 4e afdeling.   
Peter speelt de pannen van het dak en staat momenteel 6e met bijna 2 op 3. Dit zou 
normaal gezien wel beloond moeten worden met D0 klassement. 
Vincent heeft in de terugronde een dipje, maar speelt nog steeds een goeie 40%. 
Wat mij betreft goed voor een D4. 
Kristof heeft het niet gemakkelijk in de reeks en speelt 30%. Ook dit jaar stijgen in 
klassement zal moeilijk worden. 
Invaller Robbe speelt het sterkste en wint 2 op 3.D0 (of C6) zou hem niet misstaan. 
 
 
Onze C-ploeg is 4 weken voor het einde al zeker van promotie naar 7e. Nog 1 keer 
winnen en ook de titel is binnen. 
T.e.m. week 16 hadden ze zelfs geen punt laten liggen. Vanwege last minute ziekte 
van Matthias moesten ze in week 17 met 2 aantreden. Winst met 2 bleek voor 
Gunter en Kenny toch wat hoog gegrepen. 
Ondanks een wedstrijd minder gespeeld, blijft Matthias toch de individuele 
rankschikking aanvoeren. 
Kenny volgt op 3 matchen en zal de trofee hoogstwaarschijnlijk aan zijn ploegmaat 
moeten laten.  
Gunter staat meer dan zijn mannetje in de reeks met bijna 60% en mag het volgend 
jaar in 7e gaan bewijzen. 
Voor Kenny en Gunter zou ik toch een klassement bij voorzien na dit seizoen. Maar 
de klasseringscommissie is ondoorgrondelijk. 
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In de Beker Hollogne Hogere reeks (max 25) heeft onze enige ploeg (Steve & 
Bjorn, waarde 25) zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de volgende 
ronde. Met 3x winst en 2x verlies eindigden we 3e in de reeks, maar het quotiënt 
tussen gewonnen en verloren sets bleek hoger dan een andere 3e.  
In de 1/4e finale ontmoeten we voor de verandering nog eens vader en zoon de 
Schutter van TTK Antwerpen. Vorig jaar moesten we tegen hen nog nipt (2 punten te 
weinig gemaakt in de dubbel) de duimen leggen.  
 
 
In de Beker Hollogne lagere reeks (max 11) heeft onze A-ploeg alles gewonnen. In 
deze competitie doet Kenny het beter als Matthias.  
In de 1/4e finale ontvangen ze 2 dames uit Leugenberg.  
Niet minder dan finalewinst is het doel. 
Onze B-ploeg (Yves en Freddy, waarde 3) wisten niets te winnen. 
 
 
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.  
 
 
Op de federale toernooien is Leander bij de kadetten/junioren NG mee eerst 
geëindigd. Op het laatste toernooi werd zijn rechtstreekse concurrent, Lennert, 
geklopt met 3-0, alvorens zijn broer Adriaan te hebben geëlimineerd in de 1/2e finale. 
De enige set de verloren werd in de reeks was tegen …. zijn broer. 
In de lagere open reeks won hij de 1e ronde tegen een E4. 
Adriaan wist tegen de andere 1e, Lennert, in de poule 2 sets te winnen. 
Ook hij won de 1e ronde in de lagere open tegen een E6.  
Beiden zijn, naar mijn mening, al wel een E-klassement waard. 
 
 
 
 
Björn
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Omni Vrembo C – Henricus C 
 
Kampioen! Nee, nog niet… 
Mits winst tegen Henricus en Pipoka, konden we kampioen spelen op 4 speeldagen 
van het einde. 
Door ziekte van Matthias moesten we met 2 (Kenny en ik) aantreden tegen de dan 
4de in de stand, Henricus (Laurenz (E2), Dirk (E4) en Rudy (E4)). In de heenronde 
hadden we met Kristof erbij, die mij toen verving, al de nodige moeite gehad. 
Met een 0-3 achterstand starten en de druk om te moeten winnen, hebben mij 
alleszins de das omgedaan. 
Dirk speelde anti-mijn spel. Korte duw ballen net over het net en geen snelheid in het 
spel. Hierdoor werd het al snel 0-3. Kenny mocht dan tegen Laurenz aantreden en 
met 8-3 voor in set 5, verloor hij toch nog met 10-12, jammer. Nadien moest ik 
aantreden tegen Laurenz en buiten setwinst in set 3, verloor ik, toch niet helemaal 
kansloos met 1-3. 
Toen waren we al verloren en kon de druk er af. Kenny won in een belle van Rudy 
(waarvan hij op Henricus een pak slaag had gekregen). De dubbel ging dan weer 
verloren met 1-3. Ik had geen druk meer en dat was te merken aan mijn spel, met 3-
1 winst als gevolg tegen Rudy. Kenny moest nog tegen Dirk aantreden en speelde 
gecontroleerd en wachtte zijn moment goed af, 3-1 winst.  
Onze eerste verliesmatch van het seizoen was een feit, 3-7. Nog een match langer 
wachten op de titel, als we niet nog meer punten zouden verliezen! 
 
 
 
Gunter 
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 Jeugdcup Pipoka  
 
 
Op 1 februari jl vond de laatste editie van de jeugdcup plaats. Leander en Adriaan 
gingen zich storten op de competitie NG reeks tot 14 jaar, terwijl Bram Bosteels zijn 
eerste tornooi in de recreantenreeks ging afwerken. 
Een recreantenreeks is altijd wat koffiedik kijken, je hebt op voorrand nooit een idee 
wat je mag verwachten van tegenstanders, maar aangezien het Bram zijn eerste 
kennismaking was met competitieve wedstrijden was het resultaat volledig 
ondergeschikt aan het plezier. 
Hij werd onderverdeeld in een poule van 5. Een gezonde mix van jonge en al iets 
oudere spelers met een duidelijk verschillend niveau wat natuurlijk ideaal was als 
waardemeter. Het viel meteen op dat Bram een goeie slag in zijn polsen had. 
Hierdoor kon hij de meesten uit zijn poule makkelijk wegzetten. Uiteindelijk bleek 
slechts 1 speler te sterk en zo werd hij verdienstelijk 2de waardoor Bram doorstootte 
naar de halve finale. 
Gesteund door Leander en Adriaan wist hij ook deze wedstrijd te winnen waardoor 
hij opnieuw tegen de winnaar van zijn poule uitkwam. Bram was nu al beter 
ingespeeld en wist de eerste 2 sets te winnen, jammer genoeg bleek dit niet 
voldoende om de overwinning mee naar huis te nemen maar voor een eerste tornooi 
is een 2de plaats een knap resultaat! 
Aangezien Leander en Adriaan al een heel seizoen potten aan het breken zijn op de 
federale tornooien waren hun verwachtingen uiteraard hooggespannen. Adriaan 
kwam net terug van een tafeltennisblessure  (ik ben dus blijkbaar niet de enige die 
dat voorheeft ☺) en begon aarzelend aan zijn poule maar wist wel nipt zijn eerste 
wedstrijd te winnen. Daarna ging het steeds beter en zo kon hij overtuigend zijn 
poule winnen zonder wedstrijd te verliezen. Sterk! 
Leander zijn poule was duidelijk een stuk moeilijker. Ook zijn start kwam eerder traag 
op gang. De eerste wedstrijd kon hij nog naar zich toe trekken maar de 2de wedstrijd 
tegen Fredric Peeters (broer van Victor) ging met 3-0 verloren. Hierna schoot hij 
duidelijk wakker en zette de rest eenvoudig weg. Een logische 2de plaats en een 
ticket voor de kwartfinale werd zijn deel. Daarin moest hij het opnemen tegen Liam, 
een erg offensieve speler. Dit was wel een kolfje naar de hand van Leander en won 
hij met 3-1 waardoor hij in de halve finale uitkwam tegen …zijn broer Adriaan (die 
vrijgesteld was in de kwartfinale). 
De eerste set was hierin erg spannend maar Leander wist deze toch naar zich te 
trekken met 16-14, hierna leek de veer bij Adriaan gebroken en werd het simpel 3-0. 
In de strijd voor de 3de plaats pikte Adriaan zijn niveau van de poulefase terug op en 
won overtuigend met 3-0. 
In de finale kreeg Leander opnieuw Fredric als tegenstander. In een finale die de 
naam waardig was, trok Leander uiteindelijk aan het langste eind en won met 3-1! 
Het moge duidelijk zijn dat hij het NG niveau ondertussen is ontgroeid! 
Het eindresultaat was dus een eerste, tweede en derde plaats voor Omni Vrembo! 
 
 
 
Dominiek 
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Federaal toernooi Henricus 
 
 
Op 21 februari stond alweer het laatste federaal tornooi van het seizoen op het 
programma. Adriaan en Leander waren present terwijl ondertekende enkel fysiek 
aanwezig was wegens ziekte (niet dat ik nog ergens voor hoefde te spelen). Wie wel 
nog iets had om voor te spelen was Leander aangezien hij amper 2 punten achter de 
eerste stond in het criterium van de jeugd NG. En zonder zijn ambities te luid te laten 
klinken viel het me al op dat Leander al alle inschrijvingen had genanalyseerd en 
klaar was voor een laatste push richting criteriumoverwinning te maken. Hiervoor 
moest hij 2 rondes verder eindigen dan zijn concurrent Lennert van Heikant. Zeker 
geen eenvoudige taak 
Het tornooi begon uiteraard zoals altijd met de lagere open. Adriaan kreeg een E6 
van Heikant tegenover zich terwijl Leander het mocht opnemen tegen Boris van 
Henricus (E4). Mits enige moeite maarmet hun eigen stijl wisten ze allebei hun 
wedstrijd in een belle te winnen! Een knappe prestatie om mee te beginnen en een 
goede voorzet naar de klasseringscommissie wat betreft hun klassement voor 
volgend seizoen! 
Zoals verwacht was de 2de ronde in de open reeks teveel van het goede maar hierbij 
dient wel vermeld te worden dat Adriaan een set wist af te pakken van een D6, en 
dat Sean Sfeir (E0) alle zeilen moest bijzetten om Leander uit te schakelen. 
Wederom een duidelijk teken dat ze ondertussen allebei hun NG niveau ontgroeid 
zijn. 
In de poules maakte Leander zijn ambitie duidelijk door elke wedstrijd met 3-0 te 
winnen en dus afgetekend eerste te worden. In de andere poule spinde Adriaan zich 
ook vlot naar de top van de poule tot hij tegen Lennert uitkwam. Adriaan liet het 
beste van zijn kunnen zien en dreef Lennert tot wanhoop, maar uiteindelijk moest hij 
in de belle toch de duimen leggen. Hierdoor eindigde hij 2de in zijn groep en moest 
voor de 5de keer al dit seizoen tegen zijn broer spelen. 
Cadeaus moest Leander niet verwachten want Adriaan was goed op dreef en dat liet 
hij ook aan zijn broer zien en won (nipt) de eerste set. Hierna wist Leander 
uiteindelijk nog het tij te keren door te winnen met 3-1 in een bij momenten 
schitterende wedstrijd om naar te kijken! 
Aangezien Lennert eveneens de finale had bereikt kon Leander enkel nog gelijk 
eindigen met eerstgenoemde als hij de finale won. Net zoals de vorige confrontatie 
werd het een beklijvende wedstrijd met lange rallys. In deze wedstrijd bleek nog 
maar eens dat Leander erg sterk is in de controle en had bijgevolg ook vaak de 
overhand. Toch werden het 3 spannende sets die in het voordeel van Leander 
uitdraaiden. 
Hierdoor eindigt hij gelijk eerst en zal op de kampioenenviering een trofee in 
ontvangst mogen nemen. Knap voor een eerste jaar! Adriaan eindigt ook meteen op 
een 4de plaats en moet zeker niet onderdoen voor zijn broer. 
Knap gespeeld! 
 
 
 
Dominiek 
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Pipoka D - Omni Vrembo C 
 
 
De 3de uit onze reeks vorig jaar.  
Met Matthias erbij zou dit op papier geen problemen mogen geven. Maar zoals altijd: 
“Alle wedstrijden moeten gespeeld worden!”  
Kenny mocht de spits afbijten tegen Marc. Normaal altijd een voorgerecht voor 
Kenny, maar Marc beet zich vast als een pitbull met een belle tot gevolg. Toen 
besloot Kenny zijn trainingsbroek uit te schieten en Marc was zo verblind van Kenny 
zijn melkwitte benen dat de belle overbodig was met 11-2 winst. 
Matthias moest zich na een week ziekte terug inspelen tegen Lode met korte noppen 
op de rughand en een snelle lap op de voorhand. Door Lode zijn atypisch 
noppenspel, verloor Matthias nipt in een belle. Toen was het mijn beurt om tegen 
Peter aan te treden. Na een mooie winst in de eerste set, kwam Peter beter in zijn 
spel en werd er in de volgende sets altijd snel een kloof gemaakt die ik nooit meer 
dicht kreeg. 3-1 verlies. 
Matthias kreeg toen Marc voorgeschoteld als tussengerecht. In totaal maakte Marc in 
de 3 sets samen net 11 punten en werd het zo 2-2. 
Ik had nog nooit verloren van Lode, maar wist dat het niet makkelijk zou zijn. Het 
draaide uit op een belle waarbij ik snel 5-0 achterkwam en niet meer terugkwam. 11-
5 verlies in de belle. 
Kenny moest toen tegen zijn “zwart beest” Peter spelen. Gebrand om te winnen 
begonnen ze er aan. Na verlies in set 1 met 16-14, was de veer gebroken bij Kenny 
en vond hij zijn ritme niet meer. 3-0 verlies en 4-2 achter in matchen.  
Kenny en Matthias spelen altijd de dubbel (tenzij we al 6-0 of 5-1 voorstaan, mag ik 
nog eens dubbelen) en hebben tot nu geen enkel dubbelspel verloren en ook nu was 
hun samenspel goed. 0-3 winst! En 4-3. De laatste 3 enkelspellen zijn bepalend! 
Ik moest aantreden tegen Marc en had ook nog nooit verloren van hem. Mijn wapen 
stond goed afgesteld en walste vlot naar 0-3 winst. 4-4 en nog 2 spannende 
wedstrijden te gaan.  
Kenny had ook de nodige last met Lode zijn atypisch spel, maar speelde heel 
beheerst en wachtte geduldig zijn moment af. 1-3 winst, 4-5, al 1 punt binnen. 
Ik was vooral erg benieuwd naar de wedstrijd tussen Matthias en Peter, allebei 
aanvallend ingesteld. Matthias zijn voor- en rughand spin draaide fantastisch, met 
een paar mooie rally’s als gevolg. 
Buiten verlies in set 2, had ik niet de indruk dat Matthias de wedstrijd uit handen ging 
geven. 1-3 winst en de buit binnen! 
 
Nog een wedstrijd winnen en dan zijn we eindelijk kampioen! Met wedstrijden tegen 
de laatste en derde laatste in het vooruitzicht, moet dit wel lukken. Zet de bubbels al 
maar koud! 
 
 
Gunter 
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Omni Vrembo A – Beerse B 
 
Na 6 nederlagen op rij, hoopten we nog eens (minstens) een punt te pakken. 
De ploeg bleek net dezelfde als in de heenronde. Met 3x C6 zijn zij de laagst 
geklasseerde ploeg uit de reeks. 
Maar, zoals meestal dit seizoen, gaf dit weer een vertekend beeld: 

• Michal is D0 in VTTL, heeft een kaart voor C4 (C0 Sporcrea) en speelt in onze 
reeks het best van zijn ploeg. 

• Tommy is D2 in VTTL, maar doet het met 50% op C2’s en C4’en niet zo 
slecht. 

• Sven speelt geen Belgische, maar wint, evenals Tommy, bijna 50% van zijn 
matchen in de reeks. 

Lies (C0) wist de vorige keer enkel tegen te winnen tegen Tommy en Peter won 
ginder geen set. 
Kortom 3x C2 i.p.v. 3x C6 zou hen niet misstaan. 
 
Dominiek, gestoord door minder functioneerde luchtwegen, legde weer zijn 
wekelijkse kilometers af tijdens de matchen. De witte lijnen opzoeken, stevig 
doorsmashen of tegenvoets spelen (maar dat is niet iedereen gegeven, he Steve) 
lijken tegen hem de beste kansen om punten te pakken. 
Het kanon van Sven stond niet scherp genoeg en hij moest de duimen leggen.  
Tommy toonde veel geduld op de steeds terugkerende (topspin)ballen van onze 3e 
man en won de match in de 5e set met het kleinste verschil. 
Michal, reeds bekend voor een goeie blok, bleek nog iets te sterk. 
 
Bij gebrek aan een zeer efficiënte service (vanwege de plastieken ballen), ben ik nog 
steeds zoekende naar een manier/materiaal om mijn oude niveau weer te behalen. 
Iets snellere rubbers bieden geen soelaas. Antitop op mijn rughand bleek ook niet de 
wonderformule, maar toch voldoende om het nog eens te proberen. 
Tegen Sven en Tommy werden nog wat te veel fouten gemaakt om hen het vuur aan 
de schenen te leggen. 
Michal bleek geen liefhebber van de energie-absorberende rubber en verloor de 1e 
set kansloos met 11-2. Na zich wat herpakt te hebben (betere plaatsing en blok op 
topspinnen) won hij de volgende sets met 10-12 en 13-15. Met een paar netjes en 
kantballen in de 4e set, bleek ook deze keer dame Fortuna niet aan mijn zijde te 
staan. Frustratie alom. 
 
SuperSteve verloor geen set en maakte ons met sprekend gemak duidelijk wie er de 
onbetwiste 1e man is.  
Mooie, effectrijke en snelle topspinballen van en naar alle hoeken, agressieve bloks, 
een solide verdediging met veel backspin en af en toe wat ballonverdedigen als het 
echt moet. 
En dat met het minst te spelen van heel de club … Dat noemt talent. 
 
In de dubbel ontbonden Sven en Michal hun duivels. We kwamen er (buiten 2 sets) 
niet aan te pas en verloren voor de verandering uiteindelijk nog maar eens met 4-6. 
 
Björn 



 

Tweebal 91                           www.omnivrembo.be 10 

 
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 


