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Voorwoord
Clubgenoten,
Slechts 4 weken interclubcompetitie resten er ons nog.
Alle ploegen lijken nog af te stevenen naar een rustig seizoenseinde zonder
promotiekansen, noch degradatiegevaar.
Verder in dit boekje meer hierover.
In de eindrangschikking in de E-reeks van de federale toernooien eindigt Kenny
individueel op een 2e plaats.
Wetende dat hij niet alle toernooien heeft meegespeeld …
In de 3e ronde ofte 1/16e finale van de beker van Antwerpen was enkel onze Aploeg nog vertegenwoordigd.
Een tripje naar Antwerpen tegen Dam A (2x C6 en 1x D0) stond op het programma.
Wat de avond bracht, lezen jullie verder.
Onze A-ploeg (Steve en ik) heeft zich voor de 6e keer op rij in de beker Hollogne
Hogere reeks (HoHo) geplaatst voor de 1/2e finale.
De nieuwjaarsdrink op 6/01 bleek niet zo’n groot succes. Buiten 3 van de 4
bestuursleden (Kristof, Dominiek en Björn), besloot enkel Lies de leden nog het
beste te wensen. Als we dit naar ploegpercentage vertalen ... of nee, toch beter niet.
Wordt (niet) vervolgd …
Onder het motto: ‘We doen eens zot’ hadden we ons massaal ingeschreven voor de
kampioenenviering van Boechout op 3/02 in Sneppenbos.
 De C-ploeg (Matthias, Kenny en Gunter): kampioen in 8C
 Matthias: Afdeling 8B - Antwerpen individueel kampioen
 Matthias: Winnaar E-reeks federaal toernooi Rupel
 Kenny: Winnaar E-reeks federaal toernooi Zwijndrecht
 Kristof: Winnaar lagere open reeks federaal toernooi Omni Vrembo
 Björn: Winnaar D-reeks federaal toernooi Omni Vrembo
 Leander: Eindwinnaar junioren NG federale toernooien 2015-2016
Maar als het puntje bij paaltje kwam, bleek enkel Leander, Kristof en Björn te zien op
het Boechoutse feestje. Geen bandana’s voor onze C-ploeg dan.
Yves en Freddy waren er ook, als kampioen met Slaets & Maets C in 7e (KAVVV).
De bowling- & wokformule op 4/02 was wel een schot in de roos.
Een uitgebreid verslag volgt verder.
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Wat staat er nog op het programma:
 30/03: Clubkampioenschap met voorgift in poulevorm voor volwassenen (of
jeugd die kunnen blijven tot 22u (mogelijk later als ze de poule overleven)) om
19.30u in Sneppenbos.
Vooraf inschrijven moet niet, aanwezig zijn ten laatste om 19.45u wel.
 t.e.m. 31/05 (geleide) training op woensdag
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
 Onze prestaties
 Bowling & wok
 …

Björn
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Clubactiviteit bowling & wok
Op zaterdag 4/02 ging onze jaarlijkse clubactiviteit door in de Superbowl te Lier.
Om op het elan van vorig jaar door te gaan werd ook deze keer geopteerd voor
bowling en eten (wok deze keer).
Het namiddaguur (15u) zorgde ook deze keer voor heel wat jeugdige deelnemers:
Max, Kasper, Eva, Lobke en Sara, allen -12 jaar, namen baan 7 in beslag.
Kenny, Kristof, Cindy, Dominiek en Matthew deden een gooi naar de titel op baan 6.
Isabel, Dominique, Björn, Steve en Peter speelden mee voor het plezier.
Op baan 7 werden de hekjes geplaatst, zodat de goten niet meer bereikbaar waren
en de bowlingballen na 4 à 8 keer over een weer toch de kegels raakten.
Max haalde in het eerste spel 93 punten met 2 spares, op de voet gevolgd door Eva
met 89 punten met 2 strikes.
De rollen werden omgekeerd in spel 2 waar Eva een mooie 95 op het bord zette.
Max eindigde het 2e spel laatste met 74. Kasper,Sara en Lobke behaalden
respectievelijk 88, 82 en 76.
In het laatste spel leek de eindoverwinning Eva niet meer te kunnen ontlopen tot Max
vanaf het 5e spel zijn duivels ontbond en eindigde met 112. Maar ook Kasper en
Lobke overschreden de 100.
Kortom de eindoverwinning op baan 7 was voor Max met 279. Kasper had Eva nog
ingehaald en zette 266 neer. Eva moest tevreden zijn met een derde plaats (260
punten). Lobke en Sara sloten het rijtje af met 254 en 243. Mooie scores!
Testosteron en competitiedrang vierden weer hoogtij op baan 6, want Dominiek,
Kenny en Kristof waren niet van plan elkaar een duimbreed toe te geven.
Om even de puntjes op de i te zetten, gooide Dominiek in zijn 1e spel maar even 152
bij elkaar. Tot grote frustratie van zijn ‘concurrenten’, kwam niemand nog maar
enigszins in de buurt. Meer dan 40 punten achterstand was bij voorbaat een
hopeloze zaak.
Dat ook Dominiek het 2e spel op zijn naam schreef, maakte de zaak alleen maar
erger. Cindy moest met scores rond de 100 zeker niet onderdoen voor haar eega.
Matthew kwam nog wat te kort om op baan 6 enige rol van betekenis te spelen.
Kenny wist toch nog de eer te redden door het 3e spel te winnen van Dominiek (129
vs. 120), maar de winnaar was reeds lang gekend.
Dominiek eindigde souverein eerst met 383, Kenny werd 2e met 344. Kristof kon
Cindy nipt afhouden (304 vs. 298) en Matthew zal eerst nog op cursus moeten bij zijn
peter (Kenny): 234 punten.
2 geblesseerde op baan 5: Steve sukkelde reeds geruime tijd met zijn linkerschouder
en ik had al enkele weken last van de rechterelleboog. 2 lichaamsdelen, die voor ons
ontonbeerlijk zijn om een deftig niveau achter de tafel neer te zetten.
Alzo werd na enkele worpen beslist om het eens met de andere hand/arm te
proberen.
In het eerste spel liet Peter, tot ieders verbazing, de concurrentie ver achter zich.
Maar het hoge niveau werd niet aangehouden (68) en Dominique stak hem vlotjes
voorbij (93). Ook Steve (79) en Isabel (76) wisten Peter nog te passeren.
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Mijn linkse bleek toch niet het onverhoopte succes en ik mocht al direct de laagste
score van heel de avond incasseren (58).
Dominique zette haar goeie vorm verder en schreef ook het 2e spel op haar naam
(122). Steve bleek ook met zijn rechtse in grote doen en wierp een mooie 108.
Dat de leercurve van Steve exponentieel is, werd in het 3e spel duidelijk.
In het laatste spel werd 1 kegeltje te weinig omgegooid om Dominieks topscore te
bedreigen. Maar 146 met de slechte arm lijkt me toch een mooie prestatie. In totaal
behaalde hij 333 in 30 worpen.
Dominique had al haar pijlen verschoten en eindigde laatst in het 3e spel, maar had
weliswaar voldoende marge om de 2e plaats te bemachtigen (285).
Isabel scoorde 285. Peter wist de laatste plaats nipt te vermijden met 219. En de
allerslechtste van de avond was ik met 217. Misschien ook eens met hekjes
proberen?
Kortom, het podium was:
1. Dominiek: 383 punten
2. Kenny: 344 punten
3. Steve: 333 punten
Tijd voor het culinair gedeelte in Xuri wok ernaast.
Peter en Eva verlieten ons vanwege schaatslessen.
Yves, Marleen, Freddy, Maria, Wendy en Nele schoven mee aan tafel.
De all-in wokformule, waarbij ieders kon nemen wat hij wou, was een succes.
De magen werden weer te veel gevuld (in mijn geval toch) en na een kleine 3 uur
schransen was het tijd om op te krassen.
De dag was weer meer dan geslaagd en de afwezigen hadden, zoals gewoonlijk,
ongelijk.
Dat het de club weer heel wat centjes heeft gekost om de kosten te drukken, nemen
we er graag bij.
Wat mij betreft, is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Björn
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Dam A – Omni Vrembo A
In de 1/16e finale van de beker van Antwerpen moesten we op verplaatsing naar
Dam A, momenteel 3e in 3e afdeling A.
In een ver verleden (voor ttonline en in de tijd van papieren mededeling) had ik al
eens tegen 2 van hen gespeeld.
Tijden, haarkleuren en buiken veranderen natuurlijk, dus de relevantie was hier nihil.
Met 2 C6’en en een D0 was dit voor ons toch een te duchten tegenstander.
Dominiek beet de spits af tegen de D0. De snelle blokken van Frank brachten hem
soms wel in moeilijkheden, maar onze C6 won zonder noemenswaardige problemen.
Steve had het moeilijk om in zijn spel te komen tegen Paul (C6). Lag het aan de
vorm of de snelle en scherpe blokken van zijn tegenstander?
De eerste 2 sets werden netjes verdeeld en in de helft van de 3e set sloeg de motor
aan. De spinnen waren wat sneller, effectrijker en op tafel. Paul wist niet wat er
gebeurde en kort erna stond het 0-2 voor ons.
In de 1e set kon ik Geert (C6) zijn opslagen niet pakken en hij de mijne niet. Kortom
het was weer een streling voor het oog en na een paar minibreaks wist ik de 1e set te
pakken.
In de 2e set werd er af en toe al eens een bal over en weer geslagen, waarna het
punt dan logischerwijze naar mijn tegenstander ging.
Met 8-2 achter in de 3e set, dacht ik dat het kalf verdronken was. En zo ook mijn
tegenstander die, naar mijn gevoel, de voet licht van het gaspedaal haalde. Dit werd
in dank aanvaard, zodat ik op 10-10 en 15-15 kon komen.
5 efficiënte servicen ende rechtstreekse punten later stond het 15-20, waarna de
overwinning mij niet meer kon ontsnappen: 0-3
Frank speelde verdienstelijk tegen Steve, maar ook onze 1e man maakte te weinig
fouten om de D0 een kans te geven: 0-4.
Het ‘snelle’, gevarieerde spel met plaatsballen lag me helemaal niet.
Meer dan setwinst zat er tegen Paul dan ook niet in.
Dominiek had duidelijk minder last met de services van Geert. Maar ook omgekeerd
was dit geen bron van ergernis.
Heel wat mooie balwisselingen, o.a. contratopspin, passeerden de revue.
Terecht werden de 2 eerste sets dan ook verdeeld.
Geert bleek iets vaster in de 3e set en haalde de overwinning binnen.
Van 0-4 naar 2-4, het zal toch niet waar zijn zekers ….
Helaas voor de liefhebbers van thrillers, want Frank bleek ook geen fan van mijn
service.
Met slechts 12 en 6 punten werd hij toogwaarts gestuurd.
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Dominiek had tegen Paul heel wat minder problemen en sprong rond als een dartel
geitje. Snelheid en plaatsballen zijn tegen Dominiek heel wat minder efficient.
Met minstens 6 kant-/netballen haalde hij de eerste set binnen (17-21).
De 2e set werd het geluk wat verdeeld, maar Dominieks niveau scheerde hoge
toppen.
Paul kwam er niet meer aan te pas en de 2-6 stond op het bord.
Steve kende vervolgens heel wat moeilijkheden met Geert, die de bal veel terug
bracht en mooie top-/zijspinpunten maakte.
Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.
De hoekjes werd opgezocht op het einde van de 3e set en voor Geert werd het
duidelijk waarom Steve C0 is.
2-7 winst en weeral een ronde verder.
De kans dat we tegen een sterkere ploeg uitkomen (en ook ons bekeravontuur erop
zit) is ondertussen gestegen tot meer dan 50% (8/15).
De ploegen die in de 1/8e finale het meest vertegenwoordigd zijn komen uit ere (4).
We zien wel wat het verder wordt.

Björn
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Onze prestaties
De A-ploeg staat na 18 weken 7e met 17 punten. Degraderen of stijgen is
mathematisch onmogelijk, dus de laatste weken zullen zonder druk worden
afgewerkt.
Na een hardnekkige schouderblessure van enkele maanden is Steve terug de oude
en dat zullen de tegenstanders geweten hebben. De toekomstig individuele
kampioen, Glen Staes (meer dan 90% gewonnen matchen) moest eraan geloven.
Een harde dobber, wetende dat Dominiek en ik hem al hadden geklopt in de
heenronde.
Toch zal met 75% C2 moeilijk te ontlopen zijn.
Dominiek en ik spelen een 40%, wat normaal gezien recht geeft op C6.
De B-ploeg heeft zich mooi weten te behouden in 4e afdeling. In theorie is stijgen
naar 3e afdeling ook nog mogelijk, maar dit hebben ze zelf niet meer in handen.
Peter heeft het topniveau van vorig jaar niet kunnen aanhouden en zal waarschijnlijk
een klassementje moeten inleveren (65%)
Robbe is de beste van de ploeg (70%), maar stijgen van klassement zal moeilijk zijn
in 4e.
Vincent en Kristof zitten aan een 35%, wat hen logischerwijze beiden D4 zou
opleveren.
De C-ploeg doet het, ondanks de afwezigheid van Matthias sinds einde januari,
behoorlijk goed.
Ze hebben nog steeds kans om bij de eerste 3 te eindigen, maar ook hier hebben ze
hun lot niet meer in eigen handen.
Matthias haalt een 80%, waardoor er misschien wel een D-klassement in zit.
Kenny zit aan 70% overwinning, maar met een 2e plaats in de E-reeks (op 3 punten
van de 1e) zit een D-klassement er ook wel in.
Gunter heeft zijn niveau de laatste weken ook stevig opgetrokken en met een goeie
50% zou hij wel een waardige E2 zijn.
De A-ploeg jeugd heeft, ondanks een aantal keer met 2, zich toch kunnen plaatsen
voor 1e afdeling.
Elke match telt hier voor een punt en met 24 punten doen ze het niet onaardig.
Het niveauverschil in de ploeg is wel groot. Leander speelt de pannen van het dak en
staat individueel 1e (weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld) en heeft zijn 1e Dspeler beet. Minstens E2 (of E0) moet zijn deel zijn.
Adriaan wint ongeveer 1 op 2 en speelt voorlopig nog iets te onregelmatig, maar er
zit zeer veel potentieel in hem.
Ook Bram doet het behoorlijk, maar als NG matchen winnen in 1e afdeling is moeilijk.
Toch heeft hij pas zijn 1e overwinning geboekt in de reeks, hopelijk de start van
meerdere zeges.
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In de beker Hollogne Hogere Reeks 3 (HoHo3) zijn Steve & ik met 4 overwinningen
eerst geëindigd.
De winnaars van vorig jaar (Rupel - B6 & D2) eindigden 3e en vielen als 9e beste
ploeg (mede door een 4-1 nederlaag tegen ons) net van de eindtabel.
Tecemo A met Staf (C0) en Elise Van Den Hooff (E0) werden vervolgens opzij gezet
met 4-1. Geplaatst voor de ½ (en hopelijk finale) op neutraal terrein.
Dominiek en Kristof vielen, zoals verwacht, wat licht uit in HoHo2, maar hebben toch
een aantal mooie overwinningen geboekt (tegen Tecemo B (B6 en E2) en Rupel E
(C2 en D2). Een 4e plaats (van de 6) werd hun deel.
In de HoLa4 (ploegwaarde max 11) zijn Kenny en Matthias erop gebrand om deze
keer wel de beker in de wacht te slepen.
Maar met 2 3-2 overwinningen, 1 3-2 nederlaag en bijhorende 2e plaats, lijkt het
allemaal toch niet zo gemakkelijk.
Of Matthias na de operatie (einde januari) klaargestoomd geraakt voor de 1/4e finale
is nog de vraag.
Yves en Freddy hebben geen wedstrijd kunnen winnen in HoLa2, maar als NG en F
(ploegwaarde 3) is dit ook moeilijk als de maximum waarde 11 is.
Freddy is zijn F-klassement ondertussen terug waard. Enkel nog wachten wat de
bond erover denkt.
In de masters hebben ze ook geen wedstrijd kunnen winnen.
Maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat ze tegen de reekswinnaars toch kortbij
waren (3-2 verlies, waaronder 2 belles).
Met de federale toernooien hebben we dit jaar al mooie prestaties geleverd.
Matthias, Kenny, Kristof en ik hebben al een reeks gewonnen.
Maar voornamelijk Kenny zette een opmerkelijke prestatie neer door 2e te eindigen in
de eindrangschikking in de E-reeks!
Dit levert ongetwijfeld een selectie op voor de federale enkelkampioenschappen.

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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