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    Voorwoord 
 
Clubgenoten, 
 
Vooreerst de beste wensen voor 2017: een goede gezondheid, veel geld, liefde, 
geluk, plezier, … of een klassementsverhoging! 
 
Aangezien het seizoen al voorbij halfweg is, zullen jullie wel zelf kunnen uitmaken of 
die laatste wens haalbaar is. Verder in dit boekje meer hierover. 
 
De club kent sinds dit jaar een ongekende expansie. 
De 7 tafels op woensdag zijn continu bezet, zelfs als alle jeugdleden er nog niet zijn. 
Meer speelmogelijkheden bieden zit er, vanwege de beperkte toegekende uren, 
voorlopig niet in. 
 
De 2e ronde van de beker van Antwerpen zit er ook weer op: 

 Tot de’ gesneuvelden’ hoort deze keer Omni Vrembo B, dat kansloos onderuit 
ging tegen Orka C (C6, D0, D0). Kristof redde de eer door de 2 D0’en te 
kloppen. 

 Omni Vrembo A speelde tegen Rijkevorsel D (D4, D6, E2). Vanwege de 
hardnekkige schouderblessure van Steve speelde Gunter, die niet was 
opgesteld bij de uitschakeling van de C-ploeg, mee. Gunter won een match, 
Dominiek en ik bleven foutloos. Op naar de 32 ‘beste’ ploegen … 

 
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. 
 
Verslagen en andere bijdragen mogen jullie steeds doormailen voor het begin van 
de oneven maanden. 
 
Wat staat er nog op het programma: 

 6/01: Nieuwjaarsdrink @Sneppenbos cafetaria om 20u 
 3/02: Kampioenviering @Sneppenbos om 20u 
 4/02: Bowling (15u) & Xuri wok (17.30u) @Mechelsesteenweg 144, 2500 Lier 
 30/03: Clubkampioenschap volwassenen om 19.30u 

 
 
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten? 
· Verslag Immo Mortsel A – Omni Vrembo C 
· … 
 
 
Björn 
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Immo Mortsel A – Omni Vrembo C 
  

 
Immo Mortsel A de leider in reeks 7B heeft dankzij hun flexibele 
opstellingsmogelijkheden de beschikking over een D0 (Gunther met een H) en een 
D2 (Ludo) eventueel aangevuld met een E0. (Max. ploegwaarde 25).  
Hierdoor hadden ze al 5x gewonnen en 2x gelijkgespeeld. 
 
Wij hadden geluk en ze stelden i.p.v. hun E0 een E4 (Patrick) op. Een E4 die wel op 
de Masters toernooien geregeld kwartfinale of zelfs halve finale haalt. 
 
Kenny moest starten tegen Patrick (de E4) en had na de eerste setwinst zijn ritme 
gevonden en gunde de tegenstander in de volgende 2 sets telkens niet meer dan 5 
punten. 
 
Matthias moest dan aantreden tegen hun 2de man (D2) die met anti-top op de 
rughand speelde. Ik raadde Matthias aan om traag te blijven spinnen naar zijn 
rughand en te wachten op de fout en vooral weg te blijven van zijn voorhand, waar hij 
serieus mee kon afkloppen.  
Matthias verkeerde in supervorm! Zelfs de ballen die van zijn “killer”-voorhand 
kwamen, wist Matthias wel raad mee en klopte na toch vaak mooie rally’s zijn 
tegenstrever met 3-1. 2-0 tussenstand. 
 
Dan was het mijn beurt om het beste van mezelf te geven tegen Gunther (D0). 
Kenny wist hier vorig seizoen in Belgische met 3-0 van te winnen. Het doel was zijn 
service terug te brengen en dan zien wat er nog mogelijk was.  
Na de eerste set had ik al door dat het moeilijk zou worden (11-1 verlies) en een 
aartsmoeilijke service. De volgende 2 sets waren relatief gelijk opgaand, maar 
beiden werden verloren met 11-8. 2-1 tussenstand. 
 
Matthias veegde op zijn beurt de vloer aan met Patrick (3-0). 
 
Terug mijn beurt om hun 2de man partij te geven. Ik ging proberen, ik herhaal: 
proberen, hetzelfde spel als Matthias te spelen en ik zou wel zien. Winst in set 1 
geeft extra moed, wat dan weer gelijkstaat aan overmoed en verlies in set 2 als 
gevolg. Set 3, extra concentratie en niks forceren, betekende winst. De 4de set ging 
ook makkelijk gewonnen.  
3-1 en een D2 op de kaart.  
Tussenstand 4-1, nog 2 winnen en de winst is aan ons.  
 
Hiervoor moest Kenny dan wel nog voorbij hun D0 geraken, wat perfect mogelijk 
was. Na 4 spannende sets, met beiden om de beurt setwinst, was de belle weer 
bepalend. Met 10-7 voorstaan, dan weet je dat je dichtbij bent, maar oplettendheid is 
geboden!  
Jammer genoeg werd de fel bevochte 5de set gewonnen door Gunther met 12-14. 
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In wedstrijden zoals deze is de dubbel heel vaak bepalend en dit was vandaag niet 
anders. Na verlies in de eerste set tegen een goed samenspelende (getrainde?) 
tegenstrever, zou het wel eens fout kunnen gaan.  
Gelukkig wist Kenny het hoofd koel te houden en de punten te maken op de goede 
momenten. Na toch wel 3 keer achter te staan in de volgende sets, zijn ze er toch in 
geslaagd telkens langszij en erover te kruipen.  
5-2. Een gelijkspel is al binnen! 
 
Dan was het terug mijn beurt om met Patrick de vloer aan te vegen, net zoals Kenny 
en Matthias gedaan hadden. Niets is minder waar, ik had (on)bewust Kenny zijn raad 
genegeerd en begon continu naar zijn rughand te spelen, de korte noppen die zich 
daar bevonden waren gevaarlijk, zo gevaarlijk dat de eerste set verloren werd. Na 
mijn speelstijl aan te passen en vaker naar zijn voorhand te spelen, werd er 
uiteindelijk toch nog gewonnen, mede dankzij 5 punten via het net of de tafelrand in 
set 4. 
 
De winst is binnen! 
 
Kenny wist uiteindelijk niet wat aan te vangen tegen de anti-top van Ludo en ging 
kansloos onderuit met 3-0. Misschien leren spinnen, Kenny? ;) 
 
Matthias wist nadien het hoofd koel te houden tegen Gunther en speelde een 
praktisch foutloze wedstrijd. Hij had relatief weinig last met de opslagen te 
retourneren en de gecontroleerde spinballen van Matthias kwamen vaker op de tafel 
dan die van de tegenstander, die er telkens net iets te veel wou uithalen. 
 
7-3 winst en de eerste nederlaag van het seizoen voor onze tegenstrever! 
Hierdoor komen we op de 5de plaats te staan, wat zeer relatief is, gezien de 
1ste plaats bezet worden door 4 ploegen met gelijke punten. 
 
Door 2 bittere verliezen en een gelijkspel, had er misschien toch al meer ingezeten. 
Over alle reeksen gezien steekt onze reeks er wel met kop en schouders bovenuit in 
het aantal gelijke spelen.  
In totaal werd er op 48 wedstrijden, 15 keer gelijkgespeeld. Dit duidt aan dat het 
niveau in onze reeks toch wel aan elkaar gewaagd is en iedereen van iedereen kan 
winnen of minstens gelijkspelen. 
 

 
 
Gunter 
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Beerse B – Omni Vrembo A 
 
 
Vanwege de schouderblessure van Steve hadden we Lies nog eens opgetrommeld 
om Beerse B in te blikken. De statistieken met haar waren in elk geval in ons 
voordeel: 9 op 9 indidueel en de 3 keer dat gewonnen werd, was met haar. 
Sinds haar laatste aantrede waren we 5 plaatsen gezakt. Een 2-punter zou dus niet 
misstaan. 
Eenmaal aangekomen zag het er veelbelovend uit. Tommy (C2) mocht, vanwege te 
overvolle tafeltennisagenda, de deur niet uit van zijn eega en werd vervangen door 
Mano (D2). Verder werd hun ploeg nog aangevuld met Wim (C4) en Sander (C6). 
 
Dominiek nam in de 1e match vlot de maat van Mano.  
Mano mocht alle hoeken van het lokaal eens bekijken en werd aanvallend overklast. 
Zijn transer naar Beerse (van Zwijndrecht) was toch niet de juiste keuze volgens 
hem: slecht lokaal en dito verbinding van linkerover naar Beerse.  
 
En ook Lies leek zich in het lokaal niet in haar nopjes. 1 winstmatch vorig jaar lag 
nog zwaar op de maag. 
Waar normaal gezien de tegenstander meestal in de fout gaat, was het nu Lies die 
de fouten opstapelde. In een belle wist Sander de match naar zich toe te trekken en 
waande zich (even) C0. 
 
Wim’s spelletje was redelijk gecontroleerd (reeksen zachte topspinnen vanuit voor- 
en rughand). 
Maar toch bleek ook hij geen fan van mijn services en de snelle trage ballen vanuit 
de korte noppen. Met af en toe een goeie topspin werd het pleit in 5 sets in mijn 
voordeel beslecht. 
 
Lies herpakte zich in de 4e match en speelde terug als vanouds.  
Mano was de wanhoop nabij en haalde in totaal niet meer dan 11 punten.  
Wat wordt de volgende transfer? 
 
En ook Sander ging met 0-3 voor de bijl tegen mij. 
3 sets met 2 punten verschil, het had er anders kunnen uit zien. 
 
Dominiek speelde Wim 2 sets weg en dan sputterde de motor. 
Hij kwam er niet meer aan te pas en ei zo na werd het kookpunt bereikt. 
Frustratie alom en 3-2 verlies. 
 
Omdat beweeglijkheid een troef is om te dubbelen met Lies en Dominiek heb ik 
wijselijk gepast. Het onuitgegeven duo deed het meer dan behoorlijk. Lies spinde de 
bal zacht op tafel en hierna maakte Dominiek het punt. Een knappe 1-3 zege! 
 
Mano speelde zijn beste match van de avond tegen mij, maar kwam iets te kort. 
Vele ballen gingen er deze keer wel op, maar de service was, zoals zo vaak, weer de 
redder in nood. Toch mocht hij deze keer wel setwinst noteren. 
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De vastheid van Dominiek leek ook tegen Sander een probleem: mooie punten, 
afgewisseld met vermijdbare missers. 
Sander bleek iets balvaster en klopte Dominiek met 3-1. 
 
Lies had de smaak te pakken en spinde met sprekend gemakt. 
2 klassementen verschil hadden er gerust 7 kunnen zijn. 
Toch speelde Wim niet zo slecht, maar de bal langer dan Lies op tafel houden is o zo 
moeilijk. En een te gemakkelijke bal wordt dan nog eens ongenadig afgestraft. 
Een vlotte 3-0 zege werd haar deel.  
 
Swat, de 2-punter is een feit. We stijgen terug een paar plaatsjes in het klassement 
en kunnen er weer enkele weken tegen. 
 
 
 
Björn 
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  Onze prestaties 
 
 
De A-ploeg heeft de heenronde afgesloten met 10 op 20.  
Indien de terugronde ook zo verloopt, mag behoud geen probleem zijn. 
Hopelijk is onze 1e man snel terug de oude (schouderblessure). 
 
De B-ploeg was na de heenronde ook net geslaagd (50%). 
Een klinkende overwinning tegen een degradatiekandidaat in week 12 zal 
vertrouwen geven. 
Mijn pronostiek is hier ook behoud. 
 
De C-ploeg staat momenteel 3e met 18 punten.  
Matthias trekt de ploeg en staat al 5 matchen los t.o.v. de individueel 2e.  
Stijgen is het doel, maar het zal niet gemakkelijk worden. 
 
De A-ploeg jeugd heeft, ondanks een aantal keer met 2, zich toch kunnen plaatsen 
voor 1e afdeling. 
Een resem E’s en af en toe een D staan klaar om opgegeten te worden. 
 
In de beker Hollogne Hogere Reeks 3 (HoHo3) heeft Omni Vrembo A (Steve & 
Björn) tot op heden een foutloos parcours gereden (3 op 3). 
Toch is een plaats in de 1/4e finale nog niet binnen. Op 2/02 moeten we nog vol aan 
de bak tegen Rupel C, de winnaars van de vorige editie (B6 & D2). 
 
Dominiek en Kristof vallen wat licht uit in HoHo2, maar hebben toch al een 
verrassende overwinning geboekt (tegen C2 en D2). Er zit nog een haalbare kaart in 
de poule en mits dame Fortuna hen gunstig gezind is, bestaat er nog een kansje 
voor een plaats op tabel. 
 
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). 
Toch gaat het wat minder vlot dan verwacht. 
Met een 2e plaats in de poule, zal er waarschijnlijk een reekshoofd getrokken worden 
in de 1/4e finale. 
 
Yves en Freddy hebben vanwege blessure- en ziekteleed nog heel wat wedstrijden 
(4) af te werken de komende 1,5 maand in HoLa2. 
Kans op een plaats in de volgende ronde lijkt me vrij klein, maar een wedstrijd 
winnen zit er misschien wel in. 
 
In de masters hebben ze 3 wedstrijden verloren. 
De komende 2 kunnen enkel beter gaan.  
 
 
 
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 


