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    Voorwoord 
 
 
Clubgenoten, 
 
 
Het seizoen zit er weer op. 
Sportief werd het een topjaar. Vele titels werden behaald en bijna alle 
klassementswijzigingen waren in de positieve zin. 
 
Verder in dit boekje krijgen jullie een overzicht van: 

• De federale enkelkampioenschappen 

• De federale interclubkampioenschappen 

• De federale toernooien 

• De nevencompetities 
 
Verder hebben we nog enkele clubactiviteiten gehad: 

• Op 26/02 ging onze jaarlijkse clubactiviteit door in Wima Bowling voor een 
sportief en culinair intermezzo.  

• Op 14/04 ging ons clubkampioenschap door. 
 
9 leden hadden volgens de klasseringscommissie een klassementsverhoging 
verdiend. Slechts 1 lid werd ‘gestraft’ voor een minder seizoen. 
 
Het clubkampioenschap ging door op 14/04. 
Wie de titel haalde en welke thriller er hiervoor gespeeld moest worden, kunnen jullie 
verder lezen. 
 
Dominiek en ik hebben de rondleiding mee gevolgd in sportpark Sneppenbos. 
De gemeente heeft serieus in/door de buidel getast om dit prestigeproject te kunnen 
laten doorgaan. 
Er zal nog heel wat ‘zweet’ moeten vloeien om alles tijdig af te krijgen (vloer 
(parket?), verlichting, deuren, …) maar voorlopig ziet het er alvast indrukwekkend uit 
(zeer ruim (tot 10 tafels), badgesysteem, registratie via login thuis, …). 
 
Wanneer de trainingen terug starten en we in ons nieuw lokaal kunnen wordt 
meegedeeld van zo gauw we deze info hebben. 
 
 
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 

• Onze prestaties 

• Pipoka D – Omni Vrembo C 

• Federale toernooien 

• … 
 
 
Björn 
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          Onze prestaties 
 
 
Ondanks 9 keer dat Dominique (B2) heeft meegedaan, Steve die gemiddeld meer 
dan 2 op 3 matchen won, wist onze A-ploeg zich niet te redden in 2e afdeling. 
De zwakke terugronde (4 op 22), 2 vaste spelers die nog geen 30% winst halen, het 
individueel ‘pieken’ op verschillende momenten en 3 gemiste matchballen thuis tegen 
Kontich tegen waren de oorzaken. 
Toch bleef het nog spannend tot de laatste speeldag, waar Kontich zich nog wist te 
redden met 9 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Niet slecht voor een 
degradatiekandidaat … 
 
 
Onze B-ploeg heeft een mooie prestatie geleverd door zich te handhaven in 4e 
afdeling. 
Op basis van klassementen hoorden ze zeker bij de zwakkeren van de reeks, maar 
daar was in praktijk niets van te merken. 
Ook Robbe heeft zijn steen(tje) hier goed bijgedragen en moest niet onderdoen voor 
de 1e man (Peter). 
Ze hebben zich hierdoor ook in de kijker gespeeld van de klasseringscommissie met 
alle gevolgen van dien … 
 
 
Onze C-ploeg walste door 8e afdeling. 
Met 8 punten voorsprong de reeks domineren is er maar voor weinigen weggelegd. 
Ook individueel werd de tegenstanders op een hoopje gespeeld. Matthias eindigde 
individueel eerst en Kenny wist knap beslag te leggen op de 2e plaats. 
Slechts 4 punten gingen er verloren, telkens wanneer Matthias niets won(1x door FF 
en 1x door een complete off-day). 
De ploegen uit 7e afdeling mogen al beginnen bibberen. 
 
 
In de Beker Hollogne Hogere reeks (max 25) wisten Steve & Bjorn zich nipt, als 8e 
ploeg van de 8 (via een beter setcoëfficiënt) te plaatsen voor de 1/4e finale. 
Vader en zoon De Schutter (AFP Antwerpen) trokken deze keer aan het kortste eind. 
De dubbel van hoogstaand niveau werd voor de 1e keer van hen gewonnen. In de 
rest van de matchen was het klassementsverschil te groot om voor verrassingen te 
zorgen.   
Voor de 5e keer op rij! mochten we ons op neutraal terrein begeven voor de 1/2e 
finale. 
En daar bleek Rupel B, veel te sterk in de poule (4-1) onze tegenstanders. 
Deze keer wisten we hen 2 matchen te ontfutselen (Steve + dubbel), maar ze bleken 
sowieso te sterk. 
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In de Beker Hollogne lagere reeks (max 11) kon geen enkele ploeg enige 
aanspraak maken op een overwinning in de poules.  
De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen om onze club voor de 2e keer op 
rij deze wisselbeker te bezorgen. 
In de 1/4e finale werd Leugenberg de kansloze prooi. Pas na 9-1 in sets werd wat 
gas terug genomen. 
Vanaf de 1/2e finale begon de motor wat meer te sputteren na met nipte winst tegen 
ploeggenoten uit de VTTL. 
In de finale leek er de eerste 2 matchen geen vuiltje aan de lucht (0-6 in sets), maar 
de volgende matchen gingen verrassend genoeg naar Henricus B, waar ze in de 
poule nog vlot van hadden gewonnen. 
Jammer, volgend jaar komt er nog een mogelijkheid (als E0 en E2). 
 
 
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.  
 
 
Leander wist zich op het laatste federaal toernooien nog naast Lennert te heisen 
door de finale te winnen. Om de dominantie nog wat kracht bij te zetten, werd slechts 
1 set verloren. En dat was tegen …. zijn broer. 
Adriaan komt nog net een tikkeltje kracht te kort om de reekshoofden te kloppen. 
Desondanks staat hij zijn mannetje als miniem tussen vele junioren en cadetten. Dat 
belooft … 
Op de provinciale enkelkampioenschappen werden geen potten gebroken. 
Beiden werden terecht geselecteerd voor de federale enkelkampioenschappen. 
Verder staat hiervan een verslag.  
Bewegende beelden van Leander en Adriaan vinden jullie via volgende links: 

• Leander: https://www.facebook.com/OmniVrembo/videos/1115071608515320/ 

• Adriaan: https://www.facebook.com/OmniVrembo/videos/1115063288516152/ 
 
 
 
 
 
Björn
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 Nieuwe klassementen 
 
 
Na elk seizoen worden onze prestaties geëvalueerd door de klasseringcommissie.  
Een correcte formule voor het berekenen van uw toekomstig klassement is bij deze 
heren nog steeds onbestaand, zodat het uur van de dag, de connecties met een lid 
van deze commissie, het lot en natuurlijk ook uw prestaties een maat zijn voor het 
voorspellen van uw toekomstig klassement.  
Maar, toegegeven, deze keer zat er meer logica in dan de vroegere jaren. 
 
 
9 spelers kregen voor hun sterke prestaties één of meerdere klassementen erbij. 
Slechts 1 speler zorgde voor een domper op de feestvreugde door te moeten 
inleveren. 
 
 
 

Naam Oud Nieuw 

Broux Dominiek D0 C6 

De Baerdemaeker Gunter E6 E4 

De Baerdemaeker Kristof D6 D4 

Heulens Adriaan NG E6 

Heulens Leander NG E4 

Leonard Peter D4 D0 

Maes Kenny E4 E2 

Thys Bjorn C6 D0 

Van Emelen Robbe D4 D0 

Vochten Vincent D6 D2 
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Federale enkelkampioenschappen   
 
 
Het was voor ons de eerste keer dat we meededen met een federaal 
kampioenschap.  
Het was meteen duidelijk dat we voor een sterk deelnemersveld stonden.  
 
Adriaan startte in de miniemenreeks meteen in een ijzersterke poule waarvan ook de 
twee finalisten kwamen.  
Hij kon 1 spel winnen en pakte bij elke tegenspeler 1 set.  
Toch was het een vruchtbaar tornooi voor Adriaan omdat hij nieuwe spelinzichten 
gekregen heeft.  
Uiteindelijk werd de miniemenreeks gewonnen door Dries Geusens.  
 
Ikzelf startte in de kadettenreeks in een poule waarvan drie spelers mij bekend 
waren: Arno De Wit, Aiden-Quin Desmidt en Liam Tielemans.  
Eén speler was mij onbekend: Laurens Vanspeybrouck.  
Uiteindelijk won ik tegen Aiden-Quin met 3-1 en tegen Laurens en Liam met 3-0. 
Maar tegen Arno verloor ik met 2-3.  
Ik stootte dus als tweede door in mijn poule en ik kwam in de kwartfinales uit tegen 
Korneel Keldermans, tegen wie ik dit seizoen al 7 keer heb gespeeld.  
Ik kon hem in een match met weinig aanval en veel verdediging uiteindelijk verslaan 
met 3-0.  
Dan kwam ik in de halve finales tegen Jules Baetens, die ik niet kende.  
Die schakelde mij uit met 3-1 en werd ook de winnaar van de federale 
kampioenschappen.  
 
We hebben veel van dit tornooi geleerd en hopen het volgend jaar nog beter te doen.  
 
En we hopen natuurlijk dat er volgend jaar meer Omni Vrembo-leden meedoen om 
de eer van onze club hoog te houden! 
 
 
 
 
Leander Heulens 
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 Clubkampioenschap   
 
 
Ons jaarlijkse clubkampioenschap ging deze keer door op 14/04. 
Omdat voorafgaand inschrijven niet noodzakelijk is, is het die avond zelf wat 
improviseren hoe de poules, tabellen, … worden opgemaakt. 
 
Deze keer was er 8 man van de partij: Dominiek, Peter, Robbe, Gunter, Freddy, 
Leander, Adriaan en ik. 
 
Kristof moest vanwege een blessure verstek laten, Vincent en Kenny gaven de 
voorkeur op competitie spelen in de VTTL bij Schoten.  
Door de gewijzigde planning haakte Steve op het laatste moment af en Dominique 
zag het niet zitten om in onze zaal nog eens heel veel (16 punten tegen een NG) te 
moeten voorgeven. 
Yves kwam ons wel groeten, maar meespelen zat er niet in. 
 
Na licht overleg met Dominiek besloten we 2 poules van 4 te maken, evenredig 
verdeeld volgens klassement en via loterij gekozen door de jongste speler, Adriaan 
(12 jaar). 
Hieruit zou nog een winnaars- en verliezerspoule gedestilleerd worden. 
 
In poule 1 werd het al snel duidelijk dat de hoogst geklasseerden, ondanks de 
voorgift, er toch (nipt) bovenuit staken. 
Leander en Freddy weerden zich als duivels in een wijwatervat, maar moesten 
tevreden zijn met een plaats in de verliezerspoule.  
Leander won van Freddy in 2 sets en Dominiek klopte Robbe in een belle. 
 
In poule 2 was er toch enkele niet verwachte matchen. Tegen Gunter en Adriaan 
kreeg ik de kloof niet gedicht (8 en 10 punten voorgift naar 21), waardoor ik laatst 
eindigde.  
Peter won wel soeverein zijn matchen tegen de lager geklasseerden en eindigde als 
1e. In de match tegen mij bleken de rollen van de afgelopen jaren omgedraaid. Peter 
bleek geen fan van energieabsorberende rubbers en wist niet van wel hout pijlen 
maken tegen mijn korte noppen. 
Gunter nam de maat van Adriaan en wist zich, tot grote vreugde, te plaatsen voor de 
winnaarspoule. 
 
In de verliezerspoule wist Freddy knap te winnen tegen Adriaan en moest nipt de 
duimen leggen tegen Leander. De service van Leander bleek de dooddoener. 
En ook tegen mij trok hij zijn sterke prestatie door en won met 2-0. Vooral zijn 
onverwachte snelle en harde afslagen maakten het verschil. Met de nieuwe palet en 
knie zit er misschien nog wel een E-klassement in. 
Ondanks dat Leander 2 keer minstens 21 haalde, verloor hij toch in 2 sets tegen mij. 
Met de tip van Gunter (laten lopen) ging het tegen Adriaan deze keer beter. Maar 
ondanks de 2-0 winst, vind ik hem zijn E6-klassement zeker waard. 
De onderlinge broederstrijd werd uitgesteld tot thuis, vanwege het late uur (na 22u). 
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In de winnaarspoule bleek Gunter een maatje te klein om een rol van betekenis te 
kunnen spelen. Ondanks enkele nipte sets zat er voor hem geen setwinst in. Met 
gevarieerde, effectrijke services, mooie topspinnen en dito afslagen bewees hij dat er 
nog heel wat progressiemarge mogelijk is. 
Robbe geraakte moeilijk door de verdediging van Peter en moest met 2-0 de duimen 
leggen. Tegen Dominiek wist hij een setbal niet te verzilveren (weliswaar met touch 
tegen) en betaalde dit cash in de volgende set. 
Dominiek en Peter speelden op het scherp van de snee met kansen aan beide 
kanten. Peter won de 1e set met 22-20, verloor de volgende met 21-17.  
In een thriller van formaat werd Dominiek clubkampioen 2015-2016 na winst in de 3e 
set met 23-21.  
 
Proficiat! 
 
De eindrangschikking is dus als volgt: 

1. Dominiek 
2. Peter 
3. Robbe 
4. Gunter 
5. Freddy 
6. Björn  
7. Leander of Adriaan (afhankelijk van de uitslag van de broederstrijd) 
8. Leander of Adriaan (afhankelijk van de uitslag van de broederstrijd) 

 
 
Enkele opmerkelijke vaststellingen waren dat: 

• Peter mits 1 punt meer in de 3e set clubkampioen had kunnen worden. 

• Met 1 punt meer van mij in de 1e set tegen Gunter zou Peter in de 
verliezerspoule gezeten hebben en zou ik eerst i.p.v. laatst in de eerste poule 
geëindigd zijn. 

• Freddy, na een mindere periode, zijn betere niveau heeft terug gevonden. 
Waarschijnlijk zullen de training van Jacques (bij Slaets & Maets) en de 
nieuwe palet er wel voor iets tussen zitten. 

• Adriaan en Leander veel hebben bijgeleerd dit seizoen en het lang geleden is 
dat er nog jeugdspelers waren die zo jong deze klassementen hadden (enkel 
Steve en Geert (reeds lang gestopt)). Dat belooft voor de toekomst (minimum 

B-spelers )! 

• De spelers van de winnaarspoule Gunter, Dominiek, Robbe en Peter hun 
klassementsverhoging meer dan verdiend hebben. 

• Met een blessure (gekneusde rib bij mij na een ski-ongeval op 28/03) ook te 
spelen valt. 

 
 
 
 
 
 
Björn 
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   Bowling 
 
 
Vanwege de minder geslaagde clubactiviteiten van de afgelopen jaren, werd nu 
teruggegrepen naar het succesrecept: bowling & diner, in Wima bowlingtermen bowl 
& dine uitgedrukt. 
 
Om er meer een familie-activiteit van te maken (voor de gezinnen met kinderen) had 
het bestuur besloten dit in de late namiddag te laten doorgaan. 
 
Op 19 maart waren present te Schelle om te bowlen: 
Op baan 1: Kenny, Freddy, Gunter, Matthew (petekind van Kenny) en Cindy 
Op baan 2: Kristof, Max, Kasper, Isabel/Björn 
 
Op baan 1 ging het in het 1e spel gelijk opgaand tussen Gunter en Kenny, tot Gunter 
het welletjes vond en 3 strikes op rij gooide in spelletjes 6, 7 en 8. 
Zoveel klasse kwam Kenny niet meer te boven en hij moest met net geen 100 punten 
de duimen leggen tegen Gunter die 136 punten scoorde. 
Freddy en Cindy haalden een gemiddelde van 8 en 7,5 per spelletje, Matthew was 
met 4,4/10 (per spel) net niet geslaagd. Maar met zijn 12 jaar is dit een zeer mooie 
score. 
Kenny deed in het 2e spel een gooi naar de topscore van de avond en haalde maar 
even 143 punten. Gunter kende een dipje en wist ‘maar’ 103 punten te behalen. 
Freddy maakte van deze ‘lage’ score gebruikt om er zich nog tussen te nestelen met 
107. Cindy kon Matthew nipt achter zich houden (88 vs. 81 punten). 
Met 166 punten en 5 strikes maakte Gunter in het laatste spel duidelijk wie er de 
bowlingmaster is. Tegen zoveel klasse kon Kenny niet anders dan buigen (figuurlijk 
dan). Voor de volledigheid haalde Kenny 114, Freddy 91, Cindy 75 en Matthew 79. 
 
Op baan 2 kende Kristof geen tegenstand. 
Met nog geen 100 punten (93) won hij afgetekend het 1e spel van Max (61). Bjoisa 
(Isabel en Bjorn afwisselend) haalden 57 en Kasper (8 jaar), die opteerde voor de 
hekjes, maar desondanks een bijna helemaal afgespannen baan toch nog soms in 
de goot kon gooien, 49. 
De scores van spel 2 en 3 ben ik vergeten op beeld vast te leggen, maar niettemin 
was Kristof toch veel te sterk voor ons. 
Kasper kroop in de loop van spel 2 met de 2 dochters van Cindy & Kristof in het 
ballenbad (Sarah en Nele) en ze amuseerden zich rot. Dat belooft … 
Max (10 jaar) nam dan ook maar de beurt van Kasper in en ‘vergat’ dat zij ouders 
elke beurt in 2 moesten delen. Af en toe mocht Eva Leonard, ondertussen 
opgedaagd met papa Peter en mama Juliette, ook eens proberen i.p.v. Kasper. 
Met veel balgevoel wist ze in rechte lijn toch heel wat kegels omver te gooien. Talent! 
 
Dat het gemakkelijker lijkt dan het is, getuige de vele ballen die o.a. ik in de goot heb 
gegooid. Je zou van minder bowlingballen krijgen. 
 
De topscore van Omni Vrembo (Steve met 162) werd verbroken door Gunter (166)! 
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Na zoveel sportieve arbeid of supporteren (Maria, Wendy en Yves) 
was het tijd om onze magen te vullen met een buffet (à volonté uiteraard). 
 
En zoals een buffet het beaamt, was er voor elk wat wils. 
 
Na goed, nee, te veel, gegeten en gedronken te hebben besloten de gezinnen met 
(kleine) kinderen huiswaarts te keren. 
De anderen bleven nog genieten van de lekkere en gezellige avond. 
 
Ondanks de niet te verwaarlozen bijdrage per persoon, moest de clubkas nog enkele 
honderden euro’s bijspekken om de avond te bekostigen. 
 
Wat betreft mij was de formule met kinderen zeker geslaagd en voor herhaling 
vatbaar voor de komende jaren. 
 
De afwezigen hadden, zoals gewoonlijk, weer ongelijk en we hopen dat zij volgend 
jaar ook mee doen. 
 
 
 
 
Björn 
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  Nieuwe ploegen 
 
 
Op basis van de nieuwe klassementen moet er soms gepuzzeld worden voor de 
ploegsamenstelling voorvolgend seizoen. 
 
Ondanks de vele verhogingen en 1 verlaging van klassement was het niet nodig en 
blijft alles zoals het was.  
Dit alles onder voorbehoud van het tijdig betaald hebben van het lidgeld! 
 
A-ploeg (3e afdeling): 
Steve Van Uytsel (C0) 
Dominiek Broux (C6) 
Björn Thys (D0) 
 
B-ploeg (4e afdeling) 
Peter Leonard (D0) 
Vincent Vochten (D2) 
Kristof De Baerdemaeker (D4) 
 
C-ploeg (7e afdeling) 
Matthias Bufalino (E0) 
Kenny Maes (E2) 
Gunter De Baerdemaeker (E4) 
 
Reserves: 
Robbe Van Emelen (D0) 
Leander Heulens (E4) 
Adriaan Heulens (E6) 
Yves Vandeweyer (F) 
Freddy Dielis (NG) 
Bram Bosteels (NG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


