Seta nieuws in ‘t Klökske - week 18 - woensdag 2 mei 2018

Deze week in ’t Klökske … Kenji van Enckevort Nederlands Kampioen bij de welpen
D.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De voorjaarscompetitie zit er op. We gaan al weer vooruit kijken naar het najaar.
Binnenkort volgt er een inventarisatierondje per E-mail.
En … we zijn op zoek naar een nieuwe competitieleider. René stopt er na dit seizoen
mee.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 17:
SETA 1 – Fortus 2

7-3

SETA 1 sluit competitie in stijl af!
De laatste wedstrijd tegen Fortus ging voor SETA om de vierde plaats. Hiervoor
waren zes punten nodig. Voor Fortus was het de strijd tegen degradatie. Daarvoor
hadden zij vier punten nodig. Het werd echter niet op een akkoordje gegooid. Ten
eerste wil je dat niet, maar ten tweede, op het moment van spelen was nog niet
bekend hoeveel punten Fortus nodig had. Ze kwamen wel in de sterkste opstelling
naar Sevenum: Voormalig 1e divisie speler Rob Muijsenberg was er ook bij.
Rob ‘verpeste’ een nieuwe maximale score op AB. Guus en Ron hadden allebei een
leuke en interessante partij tegen Rob, maar konden het hem slechts bij vlagen
moeilijk maken. De overige partijen, tegen Peter Janssen en het dubbel, werden wel
gewonnen. Het dubbel was zeker een sterke partij.
Piet viel deze week weer in en samen met Gijs deed hij het uitstekend op CD. Piet
won beide enkelpartijen! Samen met Gijs werd ook het dubbel gepakt en ook Gijs
won nog een enkelpartij. Een mooie afsluiting van de competitie, zeker voor Piet die
voor de eerste keer ongeslagen bleef als invaller.
De eindstand, 7-3 voor SETA, had twee consequenties. SETA 1 eindigt op plaats
vier. Een prima prestatie. Fortus 2 degradeert. Concurrent VETA haalde tegen Leudal
vier punten en daarmee eindigen zij gelijk op de laatste plaats. Het onderlinge duel is
echter in het voordeel van VETA en daardoor degradeert Fortus 2.

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen weekend vonden de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in Nijmegen
plaats. Op zaterdag de B-licenties en op zondag de A-licenties.
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Milan en Kenji speelden op zaterdag bij de welpen D. De categorie welpen is de
jongste categorie (tot en met 11 jaar) en daar hebben ze geen B maar een D-licentie.
Het is het één na hoogste niveau in de leeftijdsklasse. Alleen de A-licenties (9 spelers
in Nederland) zitten daar nog boven. Kenji behoorde vooraf tot een van de ca. zes
spelers die als titelkandidaat werden getipt. Milan had het opdoen van ervaring als
hoofddoel. En vervolgens kijken waar het schip strand.
Het schip van Milan vertrok voortvarend: De eerste drie partijen in de poule werden
keurig gewonnen. De voortuitgang ten opzichte van de vorige toernooien was zeer
duidelijk zichtbaar! De tegenstanders in de laatste twee poulewedstrijden, waarvan er
eentje gewonnen moest worden voor een plaats in het vervolgtoernooi, waren echter
van een heel wat hoger niveau dan de eerste drie. Tegen Rune kon Milan best aardig
mee. Hij had alleen te veel moeite met de bolle topspinballen van zijn tegenstander.
In de wedstrijd tegen Narik werd hij heel zakelijk van de tafel getikt. Een plaats in de
achtste finales zat er dus niet in. Milan is wel een paar mooie leerdoelen en
overwinningen rijker. Top gedaan.
Kenji kende in poule weinig problemen. Vijf wedstrijden won hij overtuigend met 3-0.
Daar waar andere titelkandidaten het regelmatig erg moeilijk hadden en ook al eens
een wedstrijd verloren stoomde Kenji vlot door naar het hoofdtoernooi. Het goede
spel dat hij liet zien was hoopgevend. Echter in de ranglijsttoernooien eerder dit jaar
liep hij elke keer tegen een ‘verkeerde’ tegenstander aan.
Door dat Kenji hoog geplaatst was én zijn poule won plaatste hij zich rechtstreeks
voor de kwartfinale. Daarin kwam hij Bastiaan tegen. In de meerkampen in februari
werd hier nog van verloren. Bastiaan is een speler met een sterke service en harde
forehand. Kenji kwam goed uit de startblokken: 4-0 en 8-4 voor. Toen liet hij zich
echter iets te gemakkelijk naar achter drukken en hij verloor alsnog de eerste game.
Zou het dan toch weer niet gaan lukken?
Nou, in deze wedstrijd ging het echt wel lukken. In game 2, 3 en 4 ging zijn
tegenstander over de knie: 11-5, 11-5 en 11-1. Het was een uitstekende wedstrijd,
Waarschijnlijk de beste van dit seizoen. En op een goed moment. Hiermee was de
halve finale bereikt en dat betekende in ieder geval al dat deelname aan het Atoernooi van zondag afgedwongen was. Even blij, maar daarna snel een nieuw doel
stellen: kampioen worden!
De halve finale was ook een fraaie
wedstrijd. Tegen Silas, die heel snel
om zijn backhand heen loopt en
dan en harde forehand topspin
speelt, moest het gat op de
forehand goed gebruikt worden.
Kenji wist mooie ‘bloks’ in het gat te
spelen. Maar daarnaast joeg hij zelf
ook fraaie en scherpe topspinballen
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naar de forehand van zijn tegenstander. De eerste game werd met ruim verschil
gewonnen. In de tweede game werd de valkuil van iets te passief spel weer zichtbaar
en verloor Kenji nipt met 11-13. In het begin van derde game ging het ook weer gelijk
op. In het tweede deel van de game wist Kenji echter weer iets meer druk te
ontwikkelen en won de game met 11-7. In de vierde game leek de weerstand van
Silas gebroken. Kenji won met 11-5 en plaatste zich voor de finale.

In de finale was het in het begin even zoeken. Tegenstander Joshua speelde een
lager tempo dan de tegenstanders in de kwart- en halve finale. Het aanpassen lukt
echter prima: 11-7 en 11-3 waren duidelijke cijfers in de eerste twee games. In de
derde game maakte Kenji wat meer fouten en zijn tegenstander had zijn spel ook wel
wat aangepast: 5-11. In het begin van de vierde game ging het ook niet best: 0-6.
Coach Livvy koos niet voor een time-out en dat pakte best goed uit. Met een paar
lastige backspinballen wist Kenji terug te komen tot 4-6. Op dat moment nam zijn
tegenstander de time-out. Daarin kon ook Kenji een goede tip meenemen. Deze tip
wist hij vervolgens goed ter hand te nemen, nam weer iets meer initiatief en gaf zijn
tegenstander lastigere ballen. Hij dichtte het gat en op 10-9 kwam hij voor de eerste
keer in deze game op voorsprong. Aan één matchpoint had hij genoeg. Een glimlach
van oor tot oor!
Daar waar het door het jaar heen meestal net niet lukte, lukte het tijdens het
Nederlands Kampioenschap wel. Kenji werd de terechte en overtuigende
Nederlands Kampioen bij de jongens welpen D.
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Een dag later mocht Kenji samen met zus Kyra bij de A-licenties meedoen. Kyra
speelde bij de meisjes pupillen A. Net als bij het eerdere A-ranglijsttoernooi is
duidelijk dat het gat naar de absolute top in Nederland nog wel aanwezig is. In de
eerste wedstrijd tegen Anna Peters (nummer één van Nederland) was dit duidelijk
zichtbaar: puntjes sprokkelen. Vooral op vastheid zijn dit soort speelsters enkele
stappen verder. Ook tegen Suze kwam Kyra niet in de buurt van een overwinning
ondanks de winst van een game. De laatste wedstrijd tegen Romy zou waarschijnlijk
voor meer spanning zorgen. De vorige twee ontmoetingen met haar leverde twee
nederlagen met minimaal verschil op. Ook nu ging het weer gelijk op. Na een flinke
achterstand in de vierde game dwong Kyra toch nog een vijfde game af. Hierin kwam
ze op 9-8 voor. Toen sloeg de spanning toe en verstijft sloeg ze de drie volgende
ballen mis. Jammer. Een winstpartij had er zeker ingezeten.
In het dubbel was ze samen met Dido Giesen uit Tegelen niet in staat om de eerste
ronde te overleven.
Kenji speelde in zijn poule tegen de nummer 2 van Nederland. Waar hij in de
meerkampen nog ballen had mogen rapen, wist hij er nu een echte wedstrijd van te
maken. In de tweede game miste hij net de winst, waardoor het toch 3-0 werd. De
tweede wedstrijd tegen Wanne zat het voor het eerst in het weekend niet echt mee.
De eerste twee games werden net verloren. De derde werd vervolgens ruim
gewonnen. In de vierde game kreeg Kenji boven de tien twee net/randballen tegen.
Die werden hem net fataal. De laatste poulewedstrijd tegen Seth ging ook gelijk op.
Echter werden ook hier de drie games allemaal net verloren. Het blijkt dat het niveau
hoger even gewenning nodig heeft. Kenji speelde echter prima en liet zien absoluut
bij de A-spelers thuis te horen. Het leverde hem nu nog geen overwinning op, maar
wel heel veel complimenten.
In het dubbel won hij met Seth de eerste ronde. Dat was zeker een mooie opsteker.
In de halve finale gingen ze onderuit tegen de latere winnaars. De nederlaag van 3-1
was een prima afsluiting van een erg geslaagd weekend.

OPEN VRIJDAGAVOND
Vrijdag 4 mei is er weer een open vrijdagavond. Iedereen die zin heeft om te
tafeltennissen (lid of geen lid) is welkom vanaf 19.00 uur.

RECREANTENTRAINING
De laatste training is vrijdag 4 mei. Bij voldoende interesse spelen we een 40 punten
toernooi. Na afloop van de training zetten we samen de tafels klaar voor de
Rommelmarkt. Vele handen maken licht werk.
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ROMMELMARKT
Vanaf vrijdag aanstaande starten de activiteiten in Stapvast. Tafeltennissen doen we
een weekje niet. We gaan sjouwen, sorteren, stapelen en verkopen!

KANTINE
Kantinedienst
Er staan geen kantinediensten meer ingepland.

AGENDA
Vrijdag 4 mei: Open vrijdag
Zaterdag 5 mei – woensdag 9 mei: opbouwen rommelmarkt
Zondag 6 mei: gezamenlijke welpentraining in Wessem
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt
Zondag 13 mei: Jeugd Challenge 5 (Geleen)
Zondag 27 mei: LJM finale (Geleen)
Zaterdag 9 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Zaterdag 10 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Zaterdag 7 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)
Zondag 7 juli: NTTB Jeugdcup (Papendal)

PING EN PONG
Ping: Genieten in Nijmegen!
Pong: Kenji van Enckevort Nederlands Kampioen jongens welpen D
Ping: Hoe ver moeten we terug in de tijd … Een jaartje of vijftien?
Pong: In 2004 stond Sophie Janssen nog op het podium (3e plaats) bij de meisjes
welpen. En een jaar of twee daarvoor stond zus Hilde ook op het podium. Volgens
mij zelfs zowel bij de meisjes welpen D als daags erna bij de welpen A. Maar of daar
een titel bij was?
Ping: Even de geschiedenisboeken of het archief induiken lijkt mij.
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TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen?
• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van
15.15 – 16.45 uur
• Recreatief tafeltennis: iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
• 55+ tafeltennis: iedere dinsdag- en donderdagochtend vanaf 9.30 uur.
Loop gerust eens binnen!
Voor meer informatie over trainingstijden en speelmogelijkheden kun je contact
opnemen met secretariaat@ttvseta.nl of bel 077-4673977. Of kijk op de website
www.ttvseta.nl.

