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    Voorwoord 
 
Clubgenoten, 
 
Het nieuwe seizoen is al 7 speelweken ver (voor de volwassenen), de jeugd heeft er, 
op 1 wedstrijd na, al een volledige heenronde opzitten. Verder in dit boekje een 
overzicht van onze prestaties. 
 
We hebben nu al enkele weken kunnen spelen in onze nieuwe zaal te sportpark 
Sneppenbos. De reacties zijn overwegend positief. Vooral de vloer en de ruimte 
spreken de meesten aan.  
De witte muur en vroegtijdig einde (om 23.30u moet de zaal leeg zijn), waardoor op 2 
tafels moet gespeeld worden, zijn minpunten. 
Het badgesysteem is nog steeds niet in orde, waardoor de zaalwachter steeds voor 
ons de deuren moet openen.  
Wordt vervolgd … 
 
De trainingen op woensdag zijn een groot succes.  
Dominiek en Kristof geven het beste van zichzelf om potentiële kampioenen op hun 
tempo de (basis)slagen van het tafeltennis bij te brengen.  
Maar ook de locatie, waar nog vele andere sporten beoefend worden, en de glazen 
wand (voor de geïnteresseerden) dragen bij tot het onverhoopt succes. 
Ons jeugdledenaantal lijkt door deze factoren meer dan te verdubbelen dit seizoen. 
Leander en Adriaan steken nog wel kop en schouder boven de rest uit, maar dat kan 
snel veranderen … 
 
De online agenda http://www.omnivrembo.be/Agenda.html loopt ook goed. 
Wijzigingen in de kalender, afspraken voor nevencompetitiewedstrijden worden 
meestal doorgemaild naar mij (bjornthys@gmail.com), waarna ik ze direct in de 
agenda zet. Iedereen kan zo zien wie wanneer speelt en of er nog een tafel vrij is. 
Momenteel is de drukste dag op 22/12 waar er maar liefst 6 ploegen thuis spelen. 
 
Op 30/10 organiseerde onze club het jaarlijkse federaal toernooi in Schelle. 
Sportief werd het een groot succes, maar ook financieel houden we er een mooie 
cent/euro aan over.  
Verder in dit boekje meer herover. 
 
Gelieve al vast de volgende data vrij te houden: 

 Jaarlijkse clubactiviteit: za 4/02 Suri wok & bowling te Lier (ligt nog niet vast) 
 Clubkampioenschap: do 23/04 vanaf 19.30u 

 
De 1e ronde van de beker van Antwerpen wordt normaal volgende week afgewerkt: 

 Ma 7/11 Tecemo J – Omni Vrembo A 
 Dam B – Omni Vrembo B: 3-6 
 Wo 9/11 Schoten D – Omni Vrembo C 
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Verslagen en andere bijdragen mogen jullie steeds doormailen voor het begin van 
de oneven maanden. Jammer genoeg heb ik deze keer niets mogen ontvangen. 
 
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 
· Verslag federaal toernooi Omni Vrembo 
· … 
 
Björn 
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Federaal toernooi Omni Vrembo 
 
Op 30/10 werd ons 7e! federaal toernooi in Schelle georganiseerd.  
De datum leek ietwat ongelukkig omdat dit in het begin van de herfstvakantie viel en 
zo er mogelijk wat potentiële kandidaten hun hoofd niet naar tafeltennis stond. 
Maar ook velen die tevergeefs hun geluk willen beproeven tijdens de eerste 
toernooien, hebben tegen dan al afgehaakt. 
En zo werd met 179 inschrijvingen ons toernooi voorlopig het minste populaire van 
het seizoen. 
 
Ook de opkomst van de OmniVremboërs bleek pover. Enkel Peter, Dominiek, Kristof, 
Gunter, Leander, Adriaan en ik waren bereid er weer wat ELO-punten tegenaan te 
gooien.  
Voor de opstelling van de zaal konden we ook nog rekenen op Yves, Carlo & 
Kathleen (ouders van Leander en Adriaan) en Max (zoon van mij).  
Alle vernoemde helpers mogen rekenen op een korting van 15€ van hun lidgeld voor 
volgend seizoen. 
Op minder dan een uur was alles in gereedheid gebracht, zodat we voor half 9 
konden beginnen met de opwarming. 
Na 10 rondjes lopen rond de zaal, 2 rondjes bijtrekpas in beide richtingen, wat 
gehuppel en gestretch, was het tijd voor het echte werk. 
NEE, uiteraard is opwarming niet aan ons (of mij) besteed (maar eigenlijk zou het wel 
moeten …). Enkel wat inspelen bleek voldoende voor wat volgen zou … 
 
Adriaan kreeg in lagere open Tom (E6, Erpe-Mere) voorgeschoteld.  
Dat de klasseringcommissie over het water andere normen hanteert dan in het 
Antwerpse mocht onze 12-jarige E6 direct ondervinden. 
Tom bleek iets meer balvastheid te hebben. Ondanks knappe setwinst moest 
Adriaan de duimen leggen met 3-1.  
Ook in de E-reeks werd het net niet. Een 3-0 overwinning en 2 verloren belles tegen 
hoger geklasseerden waren onvoldoende om door te stoten naar de volgende ronde. 
Mits snel spel is Adriaan een te duchten tegenstander heb ik al gezien en mogen 
ondervinden. 
 
Leander won in de 1e ronde van de lagere open vrij vlot van jeugdspeler Sybren (F 
en ook van Erpe-Mere), maar moest in de volgende ronde de meerdere erkennen in 
Luc (D6, Pipoka), de winnaar van de lagere open reeks het toernooi ervoor. 
Doorstoten in de E-reeks, zoals de eerste 2 toernooien, bleek deze keer te hoog 
gegrepen (3 op 6). Maar de balans helt ook deze keer positief door. 
Een klassementsverhoging lijkt nu echter al een zekerheid. 
 
Gunter won in zijn 1e ronde tegen Dries (F, Ekerse). Wat Dries allemaal uit zijn hoed 
toverde mocht best gezien worden naargelang zijn klassement. 
Toch wist Gunter het hoofd koelte houden en de meeste van de mooie punten te 
maken. 
Een mooie match om te zien, waarbij nog maar eens bewezen is dat niet het niveau 
de match mooi maakt, maar wel de spelstijlen. 
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Maar dat een mooie spelstijl niet de garantie biedt op succes, werd in de E-reeks 
duidelijk. Met 1 overwinning en ook verlies tegen Tom van Erpe-Mere moest Gunter 
het schouwspel verlaten. 
 
Kristof, die duidelijk wat ELO-punten goed te maken had na zijn mindere 
vertoningen in interclubverband (0/9 in de B-ploeg), speelde de pannen van het dak 
in de lagere open reeks. 
Zonder ook maar een D-speler tegen te komen (die waren eruit geknikkerd door de 
E-spelers) baande hij zijn weg tot de finale (NG, E4, E4 en E0). Daar werd hij 
opgewacht door Matthias (D6, Pipoka).  
Deze Matthias doet het niet onaardig (kort bij een D0 klassement), heeft dit seizoen 
ook de lagere reeks al eens op zijn naam geschreven en Kristof op een vorige 
toernooi geklopt met 3-0. 
Maar dat dit extra motivatie geeft bij Kristof zal hij geweten hebben. Topspinnen 
werden koudweg weggeblokt of afgeslagen. En ook verdedigen was geen optie, want 
Kristof lijkt de kunst van het topspinnen wat onder de knie te krijgen. 
Met droogweg 3-0 werd Kristof de laureaat in onze 7e editie van de lagere open.  
Een waardebon van 15€, te besteden bij diverse tafeltennisshops, werd zijn deel. 
Alle pijlen verschoten voor de D-reeks? Nee, ook hier bewees hij zijn mannetje te 
staan. 
Een D0 werd ‘gepakt’ met 3-0 en zag zijn kansen verkeken op een volgende ronde. 
De 3 andere matchen gingen verloren, waarvan 2 met 3-2. Misschien zat hier meer 
in … 
 
Peter kwam om de club te steunen (wat ten zeerste geapprecieerd wordt) en besloot 
zijn ELO-punten nog eens een stevige duik te laten maken. 
Joery (een goeie C4, Rupel) bleek in de 1e ronde van de hogere open wat te sterk (-
12). 
De D-reeks was met 2x D2, D4 en D6 niet onoverkomelijk, maar toernooien blijken 
echt zijn ding niet. 
Meer dan het voorkomen van snelle punten door een stevige verdediging zat er ook 
dit toernooi niet in. En ondanks 4x setwinst zat er geen matchwinst in. 
Kortom met -33, -27, -23 en -19 erbij maakt dit -114 ELO-punten en een duik naar 
1206. Het zal moeilijk worden om dit nog te verbreken … 
 
Björn, allé ik, deed, na een rondje pas vorig jaar, nog eens mee als actieve 
deelnemer (als helper ben ik sowieso elk jaar present). Enerzijds om mijn kansen te 
beproeven als D0 en anderzijds ter morele ondersteuning van mijn zoon, Max, die 
eens mocht ervaren wat hij waard was als 1e jaars U12’er. 
In de hogere open kreeg ik geen vat op Kristof (C6, Free Club) en verloor met 3-0.  
In de D-reeks won ik mijn eerste 2 matchen zonder al te veel overschot tegen Luc 
(D6, Pipoka) en Rowan (D4, Rupel).  
Een blonde Leffe verder verloor ik verrassend, maar niet onverdiend van Vitas (D2, 
Leugenberg) met 3-0. En aangezien hij enkel van Danny (D2, VTB) had verloren met 
3-0, moest ik om nog kans te maken winnen van Danny met 3-0. Een in mijn ogen 
onmogelijk opdracht omdat laatsgenoemde nog geen set had verloren … 
Gelukkig begon de blonde Leffe te werken en werd de stunt een feit. 3-0 op zijn oor 
en punten tellen voor de juiste rangschikking: 1) Danny, 2) ik en 3) Vitas 
De 1/8e finale werd nipt gewonnen tegen Jorven (D0, Rupel), die in de 1e ronde van 
de hogere open nog wat rammel had gekregen van Dominiek. 
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De volgende 2 rondes werden relatief vlot (3-0) gewonnen tegen Timothy (D4, 
Pipoka) en Koen (D4, Smash Ternat), die in de poules nog te sterk waren voor Peter 
en Kristof. En zo stond ik onverwacht in de finale.  
De andere poulehelft werd opgekuist door Danny, waarvan ik in de poule nog met 3-
0 was gewonnen. 
Deze keer bleek het wat moeilijker te gaan, maar mijn service bleek, tot groot 
ongenoegen van mijn tegenstander, weeral de redder in nood.  
Met 3-2 moest hij deze keer de duimen leggen en zo werd mijn eerste toernooiwinst 
(en een waardebon van 12€) een feit!  
 
Dominiek klopte in de hogere open Jorven (D0, Rupel) met 3-0. Toch niet van de 
minsten had ik ondervonden … 
De ronde erna was met Tim (B2, Schoten) wat hoog gegrepen. Het goede nieuws 
was dat dit geen ELO-punten kostte. 
Meedraaien in de C-reeks was ook deze keer wat hoog gegrepen.  
Jeremy (C4, Stekene) ging nog met 3-0 voor de bijl, maar de volgende 4 matchen 
gingen telkens met 3-1 verloren tegen respectievelijk Sander (C2, Merksplas), Lynn 
(C6, Berlaar), Thomas (C2, Rupel) en Joery (C4, Rupel). 
Toch werd het ook deze keer een verdienstelijke prestatie met een hele hoop mooie 
balwisselingen, winners en de nodige (kilo)meters (voor zover dit mogelijk is met de 
beperkte ruimte). 
 
Max, weliswaar lid van TTC Heikant, maar toch wat Omni-Vremboband, speelde 
voor de 1e keer in de U12 (U17 eigenlijk, want daarvan waren er te weinig om een 
reeks te vullen). 
De eerste match ging verloren tegen Romme (U14, Zwijndrecht), die kort bij een E6 
klassement staat. De volgende 5 matchen werden verrassend genoeg allemaal 
gewonnen tegen de U12-jes en zo werd hij 2e in de U17 reeks (1e van de U12). 
Hij kreeg hiervoor een waardebon van 7 euro en heeft de rest van de dag nog 
gezaagd om ook aan de volgende toernooien te mogen deelnemen.  
Maar dan moet ik ook mee … 
 
We onthouden dat: 

 Adriaan nog heel wat in zijn mars heeft, maar meer in zichzelf moet geloven 
(sneller aanvallend spelen). 

 Leander zijn klassement al weer ontgroeid is. 
 Gunter met een mooie spelstijl de belofte blijft, maar de resultaten uit blijven. 
 Kristof het ook de D’s moeilijk kan maken en de stress de baas blijft in 

spannende situaties. 
 Toernooien spelen voor Peter niet echt is weggelegd, maar het clubgevoel 

primeert. 
 Mijn service nog steeds de beste slag in mijn arsenaal is en alcohol ook werkt 

op toernooien. 
 Dominiek voor elke C een te duchten tegenstander is en er nog wel wat 

progressie mogelijk is. 
 Een kleine 350€ op de clubrekening wordt bijgeschreven, zonder de 

voorziene, maar onterecht geweigerde subsidie van de gemeente.  
 ‘Actie’filmpjes kunnen jullie vinden via onze site onder ‘De club → Foto/film’ 

 
Björn 
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  Onze prestaties 
 
 
De A-ploeg ging verschroeiend van start en won de eerste 3 wedstrijden, wat 
resulteerde in een gedeelde 1e plaats. Een klein detail was dat Lies toen meedeed in 
mijn plaats om de maximum ploegwaarde te behalen. 
Sinds dan werd nog maar 2 op 8 gehaald, maar het doel (behoud) komt voorlopig 
niet in gevaar.  
Lies heeft een perfect rapport en Steve voert, ondanks een offday/blessure (0 op3) 
de individuele rangschikking aan. 
 
De B-ploeg is ook uit de startblokken geschoten met een 6 op 6. 
Sinds dan werd nog 1 punt gepakt, waardoor ze nu met 7 op 14 net geslaagd zijn. 
Kristof en Vincent presteren voorlopig ondermaats. De behaalde punten zijn dan ook 
voornamelijk te danken aan Peter en Robbe. 
Met 5 punten voorsprong op de 3e laatste is degradatie ook hier nog veraf. 
 
De C-ploeg doet het voorlopig het beste met 9 op 14, wat hen op 1 punt van de 2e 
plaats zet. 
Kristof heeft al 2 keer zijn bijdrage geleverd door alles te winnen. 
Matthias voert hier de individuele rangschikking aan en speelt op D-niveau. 
En ook Kenny is meer waard dan zijn klassement laat vermoeden. 
Zoals eerder vermeld zit er in Gunter nog heel wat onbenut potentieel. Indien dit er 
uit komt, dan is promotie voor het 5e jaar op rij zeker mogelijk. 
 
Bij de A-ploeg jeugd zit de heenronde er bijna op. 
Ondanks 3 keer met 2 spelen, zit een 2e plaats er zeker nog in, waardoor ze mooie 
uitdagingen krijgen in de play-offs. 
Voor Leander is het momenteel veel te gemakkelijk (1 match verloren), voor Bram is 
het voorlopig nog te hoog gegrepen (1 match gewonnen). 
Met een individuele 2e plaats (80%), mag het ook voor Adriaan wat moeilijker. 
Een extra speler voor de play-offs zou hier zeker geen overbodige luxe zijn 
 
In de beker Hollogne Hogere Reeks 3 (HoHo3) proberen Steve en Björn na 5 
minstens halve finaleplaatsen de beker met grote oren eens in de wacht te slepen. 
Maar om het ons niet te gemakkelijk te maken heeft de organisatie de 3 beste 
ploegen van vorig seizoen in onze poule gezet. 
Toch zitten we nog op schema met 2 2-3 overwinningen uit 2 wedstrijden. 
 
Dominiek en Kristof beproeven hun geluk in HoHo2 (ploegwaarde max 25) 
Voorlopig is hun beste prestatie een 5-0 nederlaag (forfait) ... 
De poule overleven zou al een stunt zijn. 
 
In de HoLa4 (ploegwaarde max 11) staan Matthias en Kenny er deze keer wel op 
gebrand om te winnen (na de onverwachte verloren finale vorig seizoen). 
3 finales op rij verliezen lijkt me immers niet gezond voor de moraal. 
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Onder het motto deelnemen is belangrijker dan winnen (ploegwaarde 3) spelen ook 
Yves en Freddy dit jaar samen in HoLa2. 
Hier valt voorlopig weinig te melden omdat er in hun reeks nog geen enkele wedstrijd 
is gespeeld. 
 
In de masters heeft dit team al wel 2 keer gespeeld, maar voorlopig zonder 
matchwinst. Dit kan enkel beteren! 
 
 
 
 
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 


