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    Voorwoord 
 
Clubgenoten, 
 
 
Na enkele maanden op jullie honger te zijn blijven zitten, is er in september gelukkig 
de start van het nieuwe tafeltennisseizoen. 
Uiteraard hebben de diehards er al meerdere uren van training en/of matchritme op 
zitten. 
 
 
Voor het 2e jaar spelen we in de parketzaal van Sneppenbos. 
Met vlag en wimpel is dit het beste lokaal waar we ooit in hebben vertoefd. 
De witte muur begint ook meer een thuisvoordeel te worden, dan een algemeen 
nadeel. 
Het badgesysteem is ook nog niet in werken, wat als voordeel heeft dat de 
zaalwachter vrij tolerant is bij het toezicht op de gereserveerde uren. 
 
 
Voor de interclubcompetitie zijn de ploegen van vorig jaar, ondanks wat 
klassementswijzigingen, hetzelfde gebleven:  

• A-ploeg: Steve, Dominiek, Björn  

• B-ploeg: Peter, Vincent, Kristof  

• C-ploeg: Matthias, Kenny, Gunter  

• A-ploeg jeugd: Leander, Adriaan, Bram, Mathias 
 
 
Wat betreft de nevencompetities hebben we 3 ploegen die deelnemen: 

• Masters: Yves en Freddy 

• Beker Hollogne Hogere reeks: Steve en Björn 

• Beker Hollogne Hogere reeks: Matthias en Kenny 
Afspreken dient onderling te gebeuren op dagen dat er interclubcompetitie of beker 
van Antwerpen wordt betwist in ons lokaal (zie agenda). 
Afspraken buiten deze uren zijn ten koste van de betreffende spelers. 
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). 
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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. 
 
 
Woensdag is onze trainingsdag in 2 groepen van 17.30u tot 18.45u en van 18.45u 
tot 20u. De juiste data staan dan in onze online agenda 
http://www.omnivrembo.be/Agenda.html. 
Meer info kunnen jullie krijgen van onze trainers: Dominiek en Kristof. 
 
 
Op 28/01/18 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 10€ 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? 

• Federaal toernooi Henricus  

• Interclubcompetitie 

• … 
 
 
 
 
 
Björn 
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Federaal toernooi Henricus  
 
 
 Met 8 inschrijvingen was Omni Vrembo goed vertegenwoordigd op het federaal 
toernooi van Henricus. 
Helaas moest Tristan op het laatste moment nog afhaken, waardoor we met 7 waren. 
 
Mathias vocht voor wat hij waard was bij de U12. 
Met momenten liet hij mooie dingen zien, maar te weinig om aanspraak te maken op 
een overwinning. Het moge gezegd zijnde dat de tegenstand wel heel sterk was 
(velen een klassement waard). 
 
Bram bewees ook stevige progressie te hebben gemaakt en liet mooie slagen zien. 
In de lagere open haalde hij zowaar de 2e ronde en ook in de poule van de U17 wist 
hij een match te winnen en legde hij meerdere tegenstanders het vuur aan de 
schenen. Zo werd tegen de latere winnaar ook een set gewonnen. 
Mits een degelijke topspin voorhand tijdens de match, is hij zeker een klassement 
waard.  
 
Adriaan overleefde de poule net niet. 
De 3 winstmatchen tegen E6, E4 en E2 werden telkens vlot gewonnen met 3-0. 
Een ondergeklasseerde E4 (heb ik op de zomerbeker van Berlaar ook mogen 
ervaren) en een oudere E0 met antitop deden de toernooiambities de das om. 
In de lagere open werd een F opgegeten, waarna vervolgens dezelfde antitopE0 
hem eruit speelde. 
Het seizoen is nog jong en er komen nog kansen genoeg. 
 
Leander was als D6 bij de laagst geklasseerden in de D-reeks. 
Toch speelde hij heel wat nipte matchen tegen hoger geklasseerden (zelfs D0). 
Winnen zat er jammer genoeg niet in. 
In de lagere open reeks werd na wat bibberen in de 1e ronde (tegen de winnaar van 
de E-reeks op het 1e toernooi) weer de 1/2e finale gehaald. 
Het lijkt erop dat hij zijn klassement nu al ontgroeid is. Dat beloofd … 
 
Dominiek blijft volharden als toernooispeler. 
Helaas was de vorm wat minder en kon hij slechts 1 match winnen tegen een C6. 
Volgende keer beter … 
 
In navolging van mijn zoon, Max, lid van TTC Heikant, besloot ik ook mijn geluk te 
beproeven. 
Maar de motivatie bleek na de eerste 3 sets ver zoek. 
5 werf helaas, -48 ELO punten en we mochten huiswaarts keren. 
 
 
Björn 
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Interclubcompetitie 
 
 
 
Onze A-ploeg zit in een homogene reeks, waar het verschil tussen stijgen en zakken 
waarschijnlijk tot op enkele speeldagen van het einde zal worden beslist. 
Steve trekt de ploeg, maar Dominiek zit voorlopig op gelijke hoogte met 83%. 
Ik bengel er heel wat achter met maar 33%. 
Met 3 op 4 hebben we onze start niet gemist. 
 
 
De B-ploeg was de 1e week vrij en moest afgelopen week verzwakt aantreden (D2, 
D4, NG). 
Een zware 2-8 nederlaag werd hun deel. 
Maar het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. 
 
 
De C-ploeg heeft 1 keer gewonnen en 1 keer verloren met het kleinste verschil. 
Het niveau van de spelers is momenteel gelijkwaardig. 
Matthias, Kenny en Gunter hebben elk 50% van hun matchen gewonnen. 
Weeral stijgen met de ploeg zou een stunt zijn, maar niets is onmogelijk. 
 
 
Onze jeugd doet het zeer goed in 1e afdeling. 
Na 4 weken staan ze op een 3e plaats, wat recht zou geven op een plaats in ere 
afdeling tijdens de play-offs. 
Maar met slechts 1 punt voor en nog 6 keer te spelen, kan er nog veel gebeuren. 
Leander voert de rangschikking aan voor een D2. 
Adriaan zet zich met 75% op gelijke hoogte met de betere D6’en. 
Voor de NG’s Mathias en Bram is winnen tegen minimum E6 niet aan de orde. Maar 
het is wel een goeie leerschool. 
 
 
 
 
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 


