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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.
Na een jaartje met de eerste lichting van de plastieken ballen gespeeld te hebben,
hoop ik dat er beterschap qua kwaliteit (levensduur, ballen die niet rond zijn, weinig
gevoelig voor effect, groot verschil tussen de verschillende merken en tussen
competitie-/trainingsballen, …) en prijs (3x zo duur als een oude celluloïd bal) op
komst is.
Voor de ene bleek het een goede zaak te zijn, voor anderen was/is het wat zoeken
naar een nieuwe spelstijl en/of rubbers om toch nog het oude niveau te kunnen
behouden.
Zoals beloofd door de gemeente is de nieuwe zaal te sportpark Sneppenbos
speelklaar geraakt voor komend seizoen.
Buiten nog wat details (registratiesysteem en hier en daar een afwerking) lijkt het
voorlopig een hele verbetering t.o.v. waar we in het verleden al hebben gespeeld
(zaaltje achter een café (Pelikaan?), oude jongensschool Vremde (naast de
bibliotheek), sporthal Don Bosco Vremde, feestzaal Voco Boechout, turnzaal
Dorpsschool Vremde).
Enkel de kleur van de muren (wit) is wat in strijd met de kleur van de
tafeltennisballen, de temperatuur en vochtigheid in de zaal valt nog te bekijken met
de weersomstandigheden buiten en bijhorende regeling binnen.
Het grootste probleem is dat de uitbater/zaalwachter de zaal wilt sluiten om 23.30u
en we dus zowat verplicht worden om de wedstrijden op 2 tafels (of minstens op 1,5
(3 per 2 ploegen)) af te haspelen als de tegenstander akkoord is tenminste …
Mondeling zijn er al wel uitzonderingen toegestaan, maar als het puntje bij paaltje
komt …
Voor de interclubcompetitie is er weinig gewijzigd.
De ploegen van vorig jaar zijn, ondanks wat klassementswijzigingen, hetzelfde
gebleven. Enkel hebben we, dankzij Dominiek en Kristof, sinds meer dan 10 jaar
weer een jeugdploeg.
 A-ploeg: Steve, Dominiek, Björn (reserves:Lies en Robbe)
 B-ploeg: Peter, Vincent, Kristof (reserve: Robbe)
 C-ploeg: Matthias, Kenny, Gunter (reserves: Yves en Freddy)
 A-ploeg jeugd: Leander, Adriaan, Bram (reserve: geen)

Tweebal 93

www.omnivrembo.be

2

Wat betreft de nevencompetities hebben we 5 ploegen die deelnemen:
 Masters: Yves en Freddy
 Beker Hollogne Hogere reeks: Steve en Björn
 Beker Hollogne Hogere reeks: Dominiek en Kristof
 Beker Hollogne Lagere reeks: Matthias en Kenny
 Beker Hollogne Lagere reeks: Yves en Freddy
Woensdag is onze trainingsdag van 18.15u tot 19.45u. Vanwege het vroege uur
zullen nevencompetities dan niet betwist kunnen worden en enkel voorbehouden
worden voor donderdag.
Ook spelen tijdens de schoolvakanties is niet inbegrepen in het contract.
Indien er geen dag gevonden wordt die past voor thuis- en uit-ploeg, kan er getracht
worden om op verplaatsing te spelen. Kosten voor de huur van een ander lokaal (vb.
Slaets&Maets) zullen op de spelende ploeg verhaald worden.
Om het overzicht te kunnen bewaren wie wanneer speelt, vraag ik om alle
afgesproken data door te mailen naar mij: bjornthys@gmail.com.
Deze zullen dan in de online agenda opgenomen worden en krijgen voorrang op data
waarvan ik niet op de hoogte ben.
Aangezien we slechts beschikken over 7 of 8 tafels (waarvan slechts 5 of 6? ‘deftige’
tafels) zal keuzevoorrang gegeven worden aan:
1. Competitiespelende ploegen
2. Nevencompetitie(s) waarvan ik eerst op de hoogte ben gebracht (indien
discussie, volgt bewijs via mail).
Uiteraard krijgt onze club steeds keuzevoorrang op een andere club die ons
lokaal/tafel eens wilt gebruiken.
Al de (neven)competities, clubactiviteiten, trainingen, toernooi, tafelbezetting, ...
komen in onze online agenda http://www.omnivrembo.be/Agenda.html.
Omni-Vrembogerelateerde afspraken (max. 7 wedstrijdtafels per avond), suggesties
ter verbetering of lofzangen mogen steeds naar bjornthys@gmail.com doorgestuurd
worden.
Op 30/10 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).
Verslagen en andere bijdragen mogen jullie steeds doormailen voor het begin van de
oneven maanden.
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
· Verslag federaal toernooi Nodo
· …
Björn
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Federaal toernooi Nodo
Op 11 september was het weer zover: het eerste federale tornooi van het seizoen
2016-2017. We hadden 5 ingeschreven clubleden (Adriaan, Leander, Kenny, Kristof
en ikzelf) die deze eerste echte waardemeter gebruikten om te zien wat de zomer
met hun niveau had gedaan.
Terwijl in de lagere open iedereen zich vlekkeloos voorbij de eerste ronde had
gekregen, moest Kristof op de tippen van zijn tenen spelen tegen een E4, maar won
uiteindelijk wel.
Leander wist zich van ronde 3 te verzekeren na een knappe overwinning tegen een
E2.
Kenny kwam te kort tegen een D4, terwijl Adriaan het een D4 knap lastig kon maken,
maar helaas was het klassementsverschil voorlopig nog te groot.
In de 3de ronde kregen Kristof en Leander allebei een zware klepper tegen en
moesten ze jammer genoeg de duimen leggen.
Over mijn prestaties in de hogere open kunnen we kort zijn. Indy Rogiers (C0) bleek,
hoe hard ik ook probeerde, veel te sterk te zijn en won verdiend met 3-0.
In de E reeks had Kenny een traag begin en had enkele belles nodig om te kunnen
winnen, maar als reekshoofd bleek hij duidelijk de sterkste in zijn poule en won hij die
uiteindelijk ook overtuigend zonder nederlaag.
Ook Leander begon ijzersterk, en ook hij had enkele spannende belles nodig om de
overwinning te claimen, maar ook hij wist iedere wedstrijd naar zich toe te trekken
(waaronder een E0)!
Adriaan deed het eigenlijk niet veel slechter dan zijn broer maar bij hem vielen de
belles steevast in zijn nadeel uit. Toch wist hij nog wel een wedstrijd van een E4 te
winnen en kon beslag leggen op de 4de plaats in de poule.
Kristof zag dit tornooi vooral als een opwarming naar het nieuwe seizoen toe en liet
in zijn D poule zien dat hij er klaar voor is. Alleen de resultaten wilden nog niet mee
volgen. Hij wist enkel beslag te leggen op 1 wedstrijd.
Ikzelf mocht voor de eerste keer in de C reeks aantreden. Ik heb daarin 4 wedstrijden
gespeeld van hoog niveau, maar net als Kristof was de tijd nog te vroeg om daarmee
al het goeie in overwinningen om te zetten. 1 Wedstrijd tegen een C4 wist ik te
winnen om toch zeker niet als laatste in de poule te eindigen.
In de kwartfinale van de E reeks kreeg Leander een E4 tegenover zich. Met de
gedachte van mogelijk tegen Kenny te moeten spelen inde halve finale, wist hij deze
ook te winnen.
Helaas kwam het nooit tot een omni vrembo clash, aangezien Kenny en spelen
tegen noppen nog steeds geen geslaagd huwelijk zijn en hij verloor dan ook met 3-1
van Carine Van Tichel (E2).
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In zijn halve finale had Leander zeker de kans om de plek in de finale open te
beuken maar waar hij in de poules altijd zijn belles won ging deze nipt verloren met
11-9.
Niettegenstaande een knappe prestatie van onze nieuwbakken E4!
Dominiek
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Omni Vrembo A – Tecemo D
Onze eerste wedstrijd van het seizoen werd meteen beslecht in ons nieuw lokaal in
sporthal Sneppenbos. Tecemo D, onze tegenstander, zat vorig jaar ook in onze
reeks. Zij bleven erin, wij degradeerden. Maar met het creëren van een nieuwe reeks
S2 is er wat verschoven geweest en spelen wij uiteindelijk toch in 2de samen met
Tecemo.
Aangezien we onze eerste weken meteen willen spelen met de max ploegwaarde
kreeg ik (C6) het gezelschap van Steve en Lies (beiden C0), Björn viel in in de Bploeg (waar hij overtuigend zijn 3 wedstrijden won). Onze tegenstanders waren
Pierre (C2), Bart (C4) en Nick (C4).
Ik begon de avond tegen Bart terwijl Steve de debatten opende tegen Pierre. Voor
mij bleek het vlotter te gaan dan op voorhand gedacht. Ik hoefde zelfs niet in mijn
topspinaanval te gaan om makkelijke punten te halen. Het was enkel zaak de druk
hoog genoeg te houden. 3-0 was dan ook het logische resultaat.
Steve haalde dezelfde cijfers tegen Pierre, die net terug uit vakantie was en naar
eigen zeggen nog niet helemaal gerodeerd was. Niet onze zorg: 2-0
Mijn volgende wedstrijd was tegen Pierre terwijl Lies het seizoen op gang trapte
tegen Nick. Pierre had duidelijk last van de gladdere parketvloer en stond nerveus te
spelen. Ik spinde waar nodig de juiste ballen af en ook nu weer was de 3-0
overwinning voor mij. Lies deed in de tussentijd hetzelfde tegen Nick en zo stond het
al heel snel 4-0!
Steve speelde zijn 2de wedstrijd tegen Nick en kwam al snel 2-0 achter. Vanaf set 3
begon hij, tot wanhoop vande tegenstander, zijn gebruikelijke niveau stelselmatig
terug te vinden en wist nog met 3-2 te winnen.
Lies had ook een vette kluif aan Bart maar wist de overwinning te verzekeren: 6-0!
De dubbel (met Steve en mij) bleek een leuke wedstrijd met mooie rally’s te zijn maar
helaas moesten we hier voor de eerste keer de duimen leggen.
3-1 werd het, de wedstrijd erna tegen Nick begon ik weer voortvarend en kwam ik
terug op een 2-0 voorsprong.
Jammer genoeg kon ik daarna het niveau niet aanhouden en begon ik passiever te
spelen. Hierdoor kwam Nick in de wedstrijd en wist uiteindelijk in de belle nog te
winnen.
Steve had in de tussentijd ook een belle nodig tegen Bart maar wist deze wel te
winnen.
In haar laatste wedstrijd kwam Lies meteen 2-0 achter tegen Pierre maar ook hier
werd de kentering ingezet vanaf set 3 en werd het uiteindelijk nog een overwinning
voor Lies!
Hierdoor eindigde de wedstrijd op 8-2 en zo blijven we na onze jeugdploeg een week
ervoor ook nu weer ongeslagen in eigen huis. Hopelijk kunnen onze B en C ploeg dit
volgende week ook nog doortrekken!
Dominiek
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Schilde B - Omni Vrembo B
Vanwege opleidingsverplichtingen van Peter en Kristof die zijn broer verving in de Cploeg waren er 2 tijdelijke vacatures voorhanden.
Deze werden vlot ingevuld door vaste reserve Robbe en ik, die vanwege de
klassementswissel met Dominiek 3 keer niet mocht meespelen met de A-kern om de
maximum ploegwaarde in de heenronde te behalen (Lies (C0) i.p.v. mij (D0).
Met een onuitgegeven ploeg trokken we naar Schilde met de intentie hen een pak
(figuurlijke) rammel te gaan geven. Matthijs (D2), Nick (D2) en Wim (D4) zou normaal
gezien geen problemen mogen geven.
Robbe beet de spits af tegen Wim.
Met een goeie service en dito topspin voorhand van zijn tegenstander, moest Robbe
soms tot het uiterste gaan.
Maar ook in moeilijke momenten wist onze jeugdspeler van TTK Berlaar zijn
tegenstander te overklassen. Rug- en voorhandspinnen zijn voor hem meer routine
aan het worden. Buiten een setje afsnoepen zat er voor Wim niet meer in.
Nick speelde tegen mij heel offensief, niet hard, maar wel goed geplaatst. En als er
iets is waar ik niet tegen kan, …
Maar gelukkig was er nog mijn service die mij in goeie en slechte tijden steeds
bijstaat en in dit geval weer handenvol rechtstreekse punten opleverde.
Met wat krabben werden de 1e, 2e 5e set in mijn voordeel beëindigd.
Mooi was het van mijnentwege zeker niet, efficiënt des te meer.
Vincent toonde dat hij zijn D2 zeker niet gestolen heeft en de afgelopen jaren heel
wat aan balvastheid heeft ingewonnen. Mooie (series!) top-/zijspinballen deed de
tegenstander tot verstomming staan.
3-werf helaas, want Matthijs kende een begenadigde dag en toverde ook strakke
spinballen vanuit rug- en voorhandzijde.
De 1e man van Schilde bleek een maatje te sterk en klopte Vincent met 3-1.
Wim wist niet van welk hout pijlen maken tegen mij en verloor kansloos met 0-3.
Vincent moest ook tegen een sterk spelende Nick de duimen leggen met 3-1.
Matthijs leek ook tegen Robbe een te lage letter in zijn klassement te hebben.
Duwballen werden genadeloos snel afgespind naar alle hoeken van de tafel.
Setwinst bleek ook hier het hoogst haalbare.
In een onuitgegeven dubbel (Robbe en ik) werd Schilde direct naar de keel
gegrepen. De combinatie links- & rechtshandig bleek ons beiden goed te liggen.
Matthijs zette wel wat druk op de ketel, maar Wim miste te veel.
Met een 0-2 voorsprong zag het er wel heel mooi uit, tot ook Wim regelmatig een
punt wist te maken. En zo kwamen ze terug tot zelfs een 8-3 voorsprong in de 5e set.
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Maar met een mooie remonte maakten we het nog spannend (10-10). 2 netballen
later was het over&out voor ons.
Van een 0-2 voorsprong naar een 4-3 achterstand hadden we in het begin zeker niet
durven voorspellen.
Maar ook Vincent legde Wim over de knie en won overtuigend met 0-3.
Robbe nam vervolgens de maat van Nick, die met zijn gedachten al elders zat (1-3).
En Matthijs werd te veel onder druk gezet om zijn favoriete spelletje te spelen (0-3).
En zo werd de overwinning toch nog een feit tegen een ietwat ondergeklasseerde
ploeg.
Nick was in geen heinde en verre meer te bespeuren en bleek zijn biezen na de 9e
match te hebben genomen.
Na wat gelach en gezwans met de aanwezige Schildenaars (A-, B- en C-ploeg) bij
een drankje en een hapje was het tijd om huiswaarts te keren.

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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