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Voorwoord
Clubgenoten,
Het seizoen zit er voor de meesten op, buiten de deelnemers aan de
lentecompetitie.
Deze is sinds dit jaar in het leven geroepen om het seizoen nog wat te verlengen.
2 ploegen doen dit jaar mee:
 Dominiek (C6) en Björn (D0) in de C-reeks: Met 2 overwinningen op 2
wedstrijden zijn we in de running om ons te plaatsen voor de 1/2e finale.
 Yves (F) en Freddy (NG) in de F-reeks: Voorlopig 1 overwinning tegen een op
papier sterkere ploeg.
Verder zijn er ook nog enkele eindrondewedstrijden afgewerkt:
 In de beker van Antwerpen heeft de A-ploeg het geschopt tot de 1/4e finale,
waarna er verloren werd tegen een ploeg uit een hogere reeks (S2), Pipoka A.
Zij gingen er vervolgens uit tegen een ploeg uit ere, zodat er weeral het bewijs
werd geleverd dat een punt voorgift per klassement misschien net iets te
weinig is.
 Met de beker Hollogne Hogere reeks werd voor de 6e keer op rij minstens de
1/2e finale gehaald door Steve en Björn. Verder in dit boekje meer hierover.
 In de beker Hollogne Lagere reeks had Matthias en Kenny als enige doel de
reeks te winnen. Maar deze keer strandden ze in de 1/2e finale na een 5-0
nederlaag tegen Rijkevorsel, die vervolgens de reeks wonnen.
Ook werden er nog een paar toernooien afgewerkt, waar verder meer over terug te
vinden is.
Het clubkampioenschap van de jeugd zal doorgaan op 17 en 24 mei van 18 tot
20u. Meer info krijgen jullie van de trainers.
Vanaf augustus zijn er terug trainingsfaciliteiten, mogelijk in 2 groepen van 17.30u
tot 18.45u en 18.45u tot 20u. Meer info volgt als de uren zijn toegekend. De juiste
data staan dan in onze online agenda http://www.omnivrembo.be/Agenda.html.
Meer info (ledenvergadering met uitreiking lidkaarten, samenstelling ploegen, …)
volgt nog per mail.
Wat mogen jullie nog in dit boekje verwachten?
 Clubkampioenschap 2017
 HoHo Omni Vrembo A
 …
Björn
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Clubkampioenschap 2017
Als alle competitiewedstrijden gespeeld zijn, rest er nog 1 vraag vooraleer het
seizoen echt afgesloten kan worden: wie wordt clubkampioen 2016-2017?
Björn , Peter, Robbe, Kristof, Leander, Gunter, Adriaan en ikzelf als uittredend
clubkampioen gingen dat bepalen.
Het viel me al meteen op dat gemakkelijke inloopwedstrijden niet meer bestaan. In
mijn eerste wedstrijd tegen Gunter kwam ik al meteen 11-0 achter.
De tijd dat hij meer fouten dan rake slagen produceerde, behoort duidelijk tot het
verleden. Uiteindelijk kon ik de eerste set wel winnen maar dat had zomaar
andersom kunnen zijn. De 2de set speelde ik net iets scherper en dat resulteerde in
een vlottere overwinning in de 2de set.
Hetzelfde kon gezegd worden van mijn 2de wedstrijd tegen Leander. Het is duidelijk
dat hij heel veel progressie heeft gemaakt afgelopen seizoen. Hij beperkt zich ook
niet meer tot verdedigen, samen met zijn sterk spelinzicht maakt hem dat tot een
moeilijk te bespelen speler. Ik won uiteindelijk 2 sets met het kleinste verschil. (2119/21-19). Maar dat hij zijn E4 klassement al een tijdje ontgroeid is, is al lang
duidelijk!
Ondertussen had zijn broer Adriaan al de eerste stunt van de avond te pakken.
Nadat Adriaan eerst verloor van Kristof (21-17/21-17), moest Peter de duimen leggen
in een belle (21-15/15-21/21-17). Hierdoor waren er na 2 speelrondes nog maar 3
spelers ongeslagen: Robbe, Björn en ikzelf.
In de 3de speelronde stonden er enkele krakers op de planning. Björn mocht het
opnemen tegen Robbe. Voor deze wedstrijd had Björn zijn noppenpalet nog eens
bovengehaald met wisselend succes. Robbe bleek tegenwoordig veel beter bestand
tegen die rotdingen. En het kwam tot een belle. Daarin bleek Robbe toch duidelijk
sterker en won hij ook verdiend (21-14/14-21/21-12).
Een tafel ernaast speelde ik mijn 3de wedstrijd tegen Kristof. Een wedstrijd die altijd
gepaard gaat met psychologische spelletjes en pure emotie.
De eerste set had ik lichtjes de bovenhand maar het was door een paar
meevallertjes dat ik deze set kon binnenhalen. In de 2de set had ik niet meteen
antwoord op Kristof zijn tactische plannetje en verloor deze dan ook duidelijk en
terecht. In de belle was er van onderschatting langs mijn kant geen sprake meer en
hield ik de hele tijd een kloof van enkele punten die genoeg voor de 3de overwinning
bleek (21-19/17-21/21-17).
Na een kleine pauze mochten Robbe en Leander de spreekwoordelijke degens
kruisen. Wie dacht dat dit een kolfje naar de hand van Robbe zou zijn kwam anders
wel bedrogen uit. De eerste set ging namelijk naar Leander. Robbe wist de 2de set
vlot te winnen maar moest in de derde set toch eerst een matchpunt wegwerken
vooraleer hij de overwinning kon wegkapen (21-23/21-15/23-21).
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Ondertussen nam ik het op tegen Adriaan. In de eerste set wist ik vlot de voorgift
weg te werken maar was het moeilijk om het gat te maken. Uiteindelijk lukte me dat
wel maar Adriaan bleek niet van plan het daarbij te laten. In de 2de set speelde ik net
niet dominant genoeg en werd ik bij momenten weggevaagd van tafel. 21-11 was de
terechte score. In de belle moest ik alles op alles zetten om te winnen en dat lukte
me net (21-19/11-21/21-17).
Ook Peter had met Björn een pittige wedstrijd op de agenda. Laatst genoemde had
voor de gelegenheid zijn noppen nog is bovengehaald en die bleek in de eerste set
alvast een garantie op succes (21-12). Het probleem om met noppen te spelen is
natuurlijk dat de tegenstander het spelletje na een tijd ook door heeft en is het zaak
om de wedstrijd snel te beslechten.
Peter wist in deze 2de set het laken nipt naar zich toe te trekken en vatte zo met een
mentaal voordeel de beslissende 3de set aan. Daarin kantelde de wedstrijd verder in
het voordeel van Peter (21-9).
Ondertussen bleek dat de trofee van clubkampioen een tweestrijd ging worden
tussen Robbe en mij. Terwijl ik in mijn laatste wedstrijden nog 2 moeilijke kliffen wist
te omzeilen (Björn en Peter) kon Robbe de bovenhand houden tegen Adriaan en
Gunter. Hierdoor gingen we allebei als ongeslagen de strijd aanvatten.
Vooraleer het zover was moesten er nog een paar wedstrijden gespeeld worden.
Zo kruiste Kristof bv. de spreekwoordelijke degens met Leander. Omdat ze allebei
vooral tactisch sterk zijn werd dit ook een tactisch steekspel. Leander wist de eerste
set te winnen met 21-18. Kristof startte furieus aan de 2de set en won die dan ook
duidelijk met 21-11. In de derde set werd het evenwicht hersteld en gingen de punten
over en weer na steeds beklijvende rally’s. Uiteindelijk trok Leander aan het langste
eind en won de beslissende set met 21-18.
Hierna moest Kristof ook nog tegen Björn spelen. Aangezien beide spelers al wisten
dat ze de top 3 niet meer konden halen was deze wedstrijd qua emotie iets minder
dan dat we er normaal van mogen verwachten, al maakten ze er toch nog een
spannende wedstrijd van. Kristof wist de wedstrijd in zijn voordeel te laten kantelen
na een 3-setter (21-17/18-21/21-18).
Uiteindelijk restte er enkel nog de wedstrijd tussen mij en Robbe.
Ik schoot het snelst uit de startblokken maar het was moeilijk om dat niveau aan te
houden. Robbe maakte weinig fouten en ik kon het niet gemakkelijk forceren wat
boeiende rally’s opleverde. Robbe bleek in de eerste set hierin iets constanter en
won deze ook verdiend. De 2de set leek wel op een kopie van de eerste met als
enige verschil dat ik deze set naar mij trok. In de derde set ben ik nog actiever
beginnen aanvallen en kon Robbe zijn niveau niet meer zo hoog houden als in de
eerste 2 sets. Hierdoor was het gat snel gemaakt en was Robbe niet bij machte om
me nog terug bij te halen!
De trofee van clubkampioen was dus voor het 2de seizoen op rij voor mij! Maar als ik
de progressie zie van sommige spelers zal het volgend seizoen er alleen maar
moeilijker op worden. Zeker omdat er een hele lichting getalenteerde jeugdspelers zit
aan te komen!
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De uitslagen op een rijtje:
Dominiek Björn
Dominiek
2-0
Björn
0-2
Peter
0-2
2-1
Robbe
1-2
2-1
Kristof
1-2
2-1
Gunter
0-2
0-2
Leander 0-2
1-2
Adriaan 1-2
2-0
1
2
3
4
5
6
7
8

Dominiek
Robbe
Adriaan
Peter
Kristof
Björn
Gunter
Leander

Peter
2-0
1-2
2-0
0-2
2-0
0-2
2-1

Robbe
2-1
1-2
0-2
0-2
0-2
1-2
0-2

Kristof
2-1
1-2
2-0
2-0
1-2
2-1
0-2

Gunter
2-0
2-0
0-2
2-0
2-1
0-2
2-0

Leander
2-0
2-1
2-0
2-1
1-2
2-0

Adriaan
2-1
0-2
1-2
2-0
2-0
0-2
0-2

2-0

7/7
6/7
4/7
3/7
3/7
2/7
2/7
1/7

Dominiek
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HoHo Omni Vrembo A
Steve en ik besloten ook dit jaar ons geluk nog eens te beproeven in de Hogere
Reeks van de beker Hollogne (max 25 punten).
Als C0 (14 punten) en D0 (10 punten) zaten we ook dit jaar weer kort bij de
maximum, wat dikwijls wel de garantie geeft om het te schoppen tot de 1/4e finales.
Omdat tijdens de afgelopen 5 jaren steevast de 1/2e finale (en zelfs 1 keer finale)
werd behaald, waren de verwachtingen weer hoog gespannen.
Maar met de poulesamenstelling werd al snel duidelijk dat zelfs de poule overleven
deze keer niet vanzelfsprekend zou zijn.
De organisatie had er niet beter op gevonden om de 3 beste ploegen van vorig jaar
in 1 reeks te zetten.
En zo werd het een dubbeltje op z’n kant, waarbij de kampioenenploeg van vorig
seizoen zich niet bij de 2 eersten wist te plaatsen. En ten gevolge van een 4-1
nederlaag tegen ons was hun setgemiddelde te slecht om de 1/4e finale te halen
(beste 8 van de 3 reeksen).
Als poulewinnaar kregen we in de 1/4e finale een ‘gemakkelijkere’ tegenstander.
Vader en dochter Van Den Hoof (Staf en Elise) konden nooit aanspraak maken op
een overwinning. Enkel Staf wist de eer te redden en klopte mij, na een aantal
matchballen in de 4e set te hebben weggewerkt.
De 4 overgebleven Rupels (van de 6 ingeschrevenen) mochten onderling uitmaken
welke 2 de halve finales mochten spelen.
In de 1/2e finale zaten nog 3 ploegen van poule 2 (ja Kristof, het was die van jullie).
We mochten het opnemen tegen Rupel B, eveneens poulewinnaars.
Met 2 spannende matchen (1 winst en 1 verlies) van mijnentwege, een eenvoudige
overwinning van Steve en een zeer nipte dubbel (2x 11/9 winst) werd onze 2e
finaleplaats verzekerd.
Voor de laatste match werd, de maandenlange schouderblessure in gedachte,
gepast.
Het andere Rupel moest met 4-1 de duimen leggen tegen Antwerpen A.
En zo mochten we de finale op Rupel gaan spelen tegen het bekende Antwerpen A.
Tegen vader en zoon De Schutter (Jozef en Johan) is het steeds spannend en de
dubbel normaal gezien doorslaggevend.
Als voorgerechtje at Steve Jef (D4) op. 11 punten maken in de 3 sets samen was
hem niet gegund (4, 4 en 2).
Johan speelt enkel Hollogne bij Sporta en is al jaren ondergeklasseerd als B4 en
eerder B0 of in een goeie bui A waard.
In VTTL draagt hij steevast zijn steentje bij als B6/B4 in 2e nationale (A-ploeg).
Swat, 4, 5 en 5 vond hij wel voldoende voor mij.
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Buiten wat aanpassingsproblemen met de dubbel in de 1e set, draaide de machine in
de volgende sets vlot. Johan werd hard onder druk gezet en moest te veel fouten
maken.
Tegen Jef was opperste concentratie vereist. Lange noppen vereist meestal wat
meer denkwerk dan een gewone rubber.
Dat ook (beperkt) bewegen was inbegrepen tijdens de match had niemand durven
voorspellen. Jef bleek kansloos en haalde 3 keer 5.
Wat concentratie al niet kan doen …
Ook deze keer besloot Steve zijn schouder de nodige rust te gunnen en geen
hopeloze strijd met Johan (evenals Steve ongeslagen in deze beker, maar slechts 5
sets moeten toestaan) aan te gaan.
De palet gaat dan, zoals elk seizoen, aan de haak tot september om vervolgens weer
te acteren op C0 niveau. Dat noemt men talent.
En zo werd na de lagere reeks (2 jaar geleden met Dominiek en Gunter) ook de
hogere reeks op onze clubpalmares toegevoegd!
Volgend seizoen gaan we alvast trachten onze titel te verlengen.

Björn
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Federale/provinciale toernooien
Sterke prestaties werden dit jaar geleverd op de federale toernooien:
 2e plaats Kenny in de E-reeks (eindrangschikking)
 winst lagere open Kristof (federaal toernooi van Omni Vrembo)
 winst D-reeks Björn (federaal toernooi van Omni Vrembo)
En dit was ook de toernooicommissie niet ontgaan voor de selectie van de federale
enkelkampioenschappen.
 Kenny was rechtstreeks geselecteerd voor de E-reeks na een mooie 2e plaats
in de eindrangschikking op de federale toernooien. Maar dat enkel de betere
E’s (die meestal een letter stijgen) hieraan mogen deelnemen, werd na 5
matchen duidelijk. 5-werf helaas …Volgend seizoen (als E0) beter?
 Niet geselecteerd, noch als reserve, maar wegens de te vele annulaties toch
opgetrommeld voor ‘de sfeer’ (volgens Yves Herssens) mocht ik op mijn 39e
voor de 1e keer ook eens deelnemen aan dit toernooi. Ook in mijn poule
bleken de waardeverhoudingen duidelijk anders dan de klassementen
aangaven (komend seizoen allemaal C’s). Maar gelukkig was er toch nog 1
speler die 20 services niet kon aanpakken en zo ‘bereid’ was de laatste plaats
op zich te nemen.
Als afsluiter waren er de provinciale dubbelkampioenschappen op 7/05, waarbij 3
spelers van onze club deelnamen.
Robbe en Björn hadden (dit seizoen) tezamen de hoogste punten waarde als
dubbelduo in de D-reeks (beiden D0).
Dominiek (C6) speelde samen met Bodhi Netten (C2, maar binnenkort B6) in de Creeks.
Met een strakke planning pikte ik Robbe thuis op om tijdig in Schelle (sporthal
Scherpenstein) te zijn. De locatie sinds minimum 30 jaar voor alle toernooien.
Met nog 20 minuten inspeeltijd voor de boeg haastten we ons naar de speelzaal om
vast te stellen dat de zaal was ingenomen door turnsters en toch niet alle toernooien
in Schelle door gaan …
Bij gebrek aan inschrijvingen (interesse) gingen de dubbelkampioenschappen al
enkele jaren door in Ekeren (lokaal van Pipoka).
Een kwartiertje te laat, maar nog ruimschoots op tijd voor de D-reeks die met een uur
vertraging van start ging (11.30u).
De verwachtingen waren hoog gespannen. Linkshandig (Robbe) en rechtshandig
(ik), met beiden een degelijke topspin voorhand. Dit was onze kans.
Maar helaas 4 matchen en 4 uur later eindigden we voorlaatste in onze poule.
Ook Dominiek en Bodhi vielen ver buiten de prijzen, maar wonnen wel 2 matchen
van de 5.
En daarmee werd ook het toernooiseizoen afgesloten.
Björn
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Onze prestaties
De A-ploeg heeft het seizoen afgesloten met 19 punten en eindigt 8e.
Volgend jaar wordt terug gestart in 2e afdeling (tenzij sporta er nog eens een nieuwe
naam tussen gooit).
Steve heeft vanwege een hardnekkige schouderblessure dikwijls onder zijn niveau
gepresteerd. Hopelijk volgend seizoen blessurevrij.
Dominiek heeft zich na een moeilijke start herpakt en won net geen 40%. Het C6
klassement werd bij deze bevestigd. Na volgend seizoen C4?
Bij mij was het een wisselvallig seizoen met dikwijls net niet (2 punten te kort). Het
wisselen van rubbers (halflange, korte en gewone) zal hier waarschijnlijk ook niet
vreemd aan zijn.
De B-ploeg is nooit in problemen gekomen en kende een rustig seizoen.
Individueel presteerden Peter en Vincent onder hun klassement.
Kristof wisselde pieken af met dalen wat eigen is aan zijn spelstijl (dikwijls alles of
niks).
Robbe eindigde als invaller (7 keer gespeeld) veruit het hoogste in de individuele
ranking. Bij gebrek aan C’s is stijgen moeilijk, maar het zou hem niet misstaan.
De C-ploeg stond na een half seizoen op 1 punt van de leider.
Kenny en Gunter bevestigden hun rol als sterke 2e en 3e man.
Maar door het wegvallen van de kopman, Matthias, zakt de ploeg wat in elkaar.
Net niet stijgen werd het verdict (4e plaats).
Desondanks presteerden ze allen zeer goed en hopelijk mogen ze toch nog een
reeks stijgen.
De A-ploeg jeugd legde een mooi parcours af in 1e afdeling en eindigde 3e.
Leander eindigde individueel op 1 match van de (gedeelde) titel.
Voor Adriaan en Bram was het seizoen iets te vroeg gedaan om volledig op dreef te
komen.
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).

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 ook deze keer kon ik me vinden in de logica van de toegekende klassementen.
En ook deze keer waren de klassementswijzigingen voornamelijk in de positieve zin.

Naam
Oud
Bufalino Matthias
E0
De Baerdemaeker Gunter E4
Heulens Adriaan
E6
Heulens Leander
E4
Leonard Peter
D0
Maes Kenny
E2
Thys Bjorn
D0
Van Uytsel Steve
C0
Vochten Vincent
D2

Nieuw
D6
E2
E2
D6
D2
E0
C6
C2
D4

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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