
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 14 - woensdag 3 april 2019

Deze week in ’t Klökske … kampioensraces … nog volop spanning! 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 30 maart: 

Senioren: 

SETA 1 – Megacles 3 8-2 

SETA 2 – Kerkrade ’68 2 3-7 

Jeugd: 

Westa 4 – SETA 1 2-8 

SETA 2 – Kluis 1 4-6 

SETA 3 en 4 waren vrij 

Uitslag zondag 31 maart: 

Jeugd: 

SETA 1 – Red Stars 3 8-2 !! 

Jeugd: SETA 1 neemt koppositie weer over. 

Een zeer belangrijk weekend voor SETA 1. Op zaterdag de lastige uitwedstrijd in 
Wessem en zondag de topper tegen Red Stars. Tegen Westa ging het op zaterdag 
prima. Twee krappe nederlagen werden ruimschoots gecompenseerd door 8 goede 
overwinningen waarvan maar liefst zes met een ruime 3-0. Een 8-2 overwinning dus, 
waarmee eigenlijk vooral Westa goed wegkwam. Kenji en Kyra bleven ongeslagen. 
Daphne won er één en ook het dubbel werd gewonnen. Ondanks de ruime 
overwinning liep de achterstand op Red Stars op tot twee punten. 

Daags er na was de topper tegen datzelfde Red Stars. Zeer gedreven kwamen de 
jongens uit Venray naar Stapvast om deze inhaalwedstrijd op zondag te spelen. 
SETA kwam moeizaam uit de startblokken (spanning?). Daphne verloor en Kenji wist 
ter nauwer nood in vijf games te winnen. Maar toch, 1-1. Na een ‘peptalkje’ van de 
coaches veranderde het beeld van de wedstrijd. Kyra won haar enkelpartij en samen 
met Kenji werd ook het dubbel gewonnen en daarmee kwam SETA 3-1 voor. Een 
eerste tikje voor de tegenstanders was een feit. Een gemakkelijke overwinning en 
een nederlaag in vier games van Daphne bracht de stand op 4-2. Toen deelde Kyra 
een mentale dreun uit door Luc, de ‘kopman’ van Red Stars te kloppen in een 
spannende pot. Toen Kenji ook nog won (het was een zeer lastig potje) stond er 
maar liefst een 6-2 voorsprong op het scorebord.  
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Kyra hield haar goede niveau van het weekend vast en won de spannendste 
wedstrijd van de dag met 12-10 in de vijfde game. Ze had zich ondertussen niet laten 
afleiden door een soort van toneelspel op de tafel naast haar. Daphne kwam op een 
2-1 voorsprong en daarop gaf haar tegenstander op. Mentaal gebroken konden de 
jongens met een 2-8 nederlaag naar Venray! 

Met dit uitstekende resultaat heeft SETA 1 de koppositie terug veroverd. Met een 
voorsprong van vier punten gaan ze de laatste drie wedstrijden van de competitie 
met vertrouwen tegemoet. 

SETA 2 speelde een goede wedstrijd tegen Kluis. Helaas net geen gelijk spel: 4-6. 
Lin won 2x. Milan en Louka pakte ook allebei één punt. 

Senioren: SETA 1 verkleint de achterstand op koploper Venlo 

Een prima resultaat tegen Megacles: 8-2 winst. Piet bleef ongeslagen en Eric en 
Grad wonnen ook 2x. Daarmee ook nog eens de achterstand op koploper Venlo met 
een puntje verkleind. Nog altijd vier punten, maar je weet het niet … Het programma 
van Venlo is in ieder geval op papier iets zwaarder en het onderlinge duel staat ook 
nog op de rol. 

SETA 2 speelde een spannende wedstrijd tegen nummer 2 Kerkrade en verloor 
uiteindelijk met 3-7. Gerard won 2x en Peter 1x. Priscilla, de laatste weken goed op 
dreef, bleef deze keer op de nul. 

Programma zaterdag 6 april: 

Senioren: 

SETA 1 – Brunssum 4 14.00 uur 

SETA 2 – Elsloo ’72 4 14.00 uur 

Jeugd: 

SETA 1 – Heerlen 1 14.00 uur 

TTC 3 – SETA 2 10.30 uur 

SETA 3 – Kluis 2 14.00 uur 

Red Stars 6 – SETA 4 12.30 uur 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 12: 

Fortus 1 – SETA 1 7-3 

Noad 1 – SETA 2 7-3 

Armada 4 – SETA 3 4-6 
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SETA 6 – Zwalocom 4 8-2 

SETA 7 – Venlo 4 4-6 

Koningslust 2 – SETA 9 6-4 

Ingezonden verslag Armada 4 – SETA 3: 4-6 

Op maandagavond naar Horst gaan en dat nog wel op de fiets! Dat was wel het plan, 
maar dat werd wel in de ijskast geschoven. Rik Clephas deed weer eens mee in ons 
team en was vandaag van onschatbare waarde. Hij haalde iedereen met zijn 
geavanceerde bedrijfsauto thuis op en over de verdere bijdrage later meer. In Horst 
spelen is altijd heel gezellig, maar hoe lang nog? Armada 4 staat namelijk stijf 
onderaan in de 4-de klasse en van punten kado doen daar zijn wij niet van. 

Sjaak opende tegen Emmy Pouwels en had daar de handen aan vol. Het zeer 
flitsende forehand-spel van Emmy moest Sjaak zien te ontregelen. Verwoestend kan 
die griet uithalen. Het werd zeer spannend en Sjaak wist met hangen en wurgen de 
eerste 2 games binnen te slepen. De 3-de game was voor Emmy en in de 4-de game 
wist Sjaak het toch sterke spel van Emmy aan banden te leggen. Emmy werd 
voorzichtiger en toen sloeg Sjaak genadeloos toe. Hij pakte de 4-de game en won 
dus. Jammer Emmy, helaas geen Award. 

De wedstrijd Bianca tegen Pieternel van Neerven werd de langste (5 games dus) en 
de spannendste wedstrijd van de avond. De eerste 2 games vielen royaal naar de 
kant van Bianca. Maar toen? Toen kwam Pieternel als een duveltje uit een doosje. Zij 
begon opeens door te krijgen hoe ze Bianca een hak kon zetten. Ook zij won, 
weliswaar met minimaal verschil, 2 games op rij. In de 5-de game werd er door deze 
2 vrouwen gevochten als 2 leeuwinnen in een arena. Zij beten zich in elkaar vast en 
gaven geen krimp. Toch deelde Pieternel de dodelijke klap uit aan Bianca, die helaas 
met blosjes als tomaten de arena moest verlaten. Jammer Bianca, toch gevochten 
als een leeuwin! 

Gerard mocht tegen Thijs Janssen (aanstaande bruidegom op 24 mei) zijn kunstjes 
vertonen. Een game wist Gerard te winnen en dat is natuurlijk te weinig om de pot te 
winnen. Jammer Gerard, Thijs was wel heel erg goed! 

Rik, die nog wel geregeld op zaterdag speelt, kreeg Pim Janssen als eerst 
tegenstander en deed dat zeer verdienstelijk. Onze informatoloog liet er geen gras 
over groeien en won straight in 3 games. Wauw, wat een binnenkomer. Proficiat Rik. 

De dubbels gingen vanavond beiden de mist in. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) was 
langs het dramatische af. Er werd wel 1 gamepje gewonnen maar dat was meer 
geluk dan wijsheid. Het was niet goed genoeg vanavond en verloren dus. Het CD-
dubbel (Rik/Bianca) was nog erger. De Horstenaren hadden hier alle geluk van de 
wereld. Een paar sorryballen is oké, maar ze moeten niet aan de gang blijven. En dat 
deden ze wel. Helaas verloren Rik en Bianca helemaal hun broodnodige concentratie 
en dus ook de wedstrijd. Oef, dat was dus een tegenvaller. Met 4-2 stonden we 
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achter. Winst zat er niet meer in! Of toch nog? Dan moeten we de resterende 4 
wedstrijden maar winnen. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, maar we deden het toch. Gerard won van Emmy, 
Rik won van Pieternel, Sjaak won van Thijs en Bianca won van Pim. Hoe moeilijk kan 
het zijn, zullen jullie zeggen. Nou, het is wel bereikt met de nodige zweetdruppeltjes. 

Einduitslag was dus: 6-4 winst voor ons! De hoera stemming kwam er bij ons dus 
goed in en dat werd in de kantine bekroond met een paar mooie schalen bitterballen 
en een paar lekkere consumpties.  

Groetjes van Seta 3: Gerard, Bianca, Rik, Sjaak 

Resterende programma week 14: 

SETA 1 – Armada 1, donderdag 4 april 20.00 uur 

Zwalocom 2 – SETA 5, donderdag 4 april 20.30 uur (Gr’vorst) 

Programma week 15: 

SETA 2 – Fortus 2, dinsdag 9 april 20.00 uur 

Red Stars 1 – SETA 1, donderdag 11 april 20.00 uur in Sevenum! 

Venlo 3 – SETA 3, maandag 8 april 20.15 uur 

SETA 6 – Zwalocom 3, dinsdag 9 april 20.00 uur 

Zwalocom 4 – SETA 7, dinsdag 9 april 20.15 uur (Lottum) 

Zwalocom 5 – SETA 8, donderdag 11 april 20.30 uur (Gr’vorst) 

Leudal 3 – SETA 9, maandag 8 april 20.15 uur 

Programma week 16: 

Wap in 2 – SETA 2, donderdag 18 april 20.15 uur 

SETA 3 – Fortus 4, donderdag 18 april 20.00 uur 

Fortus 6 – SETA 6, dinsdag 16 april 20.15 uur 

SETA 8 – Koningslust 2, donderdag 18 april 20.00 uur 

Twee thuiswedstrijden op donderdag! 

AGENDA 

Zondag 7 april: Limburgse Jeugdmasters 4 (Valkenburg) 

Zaterdag 20 april: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 12 mei: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen) 

Vrijdag 17 – zondag 19 mei: Jeugdkamp 
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Zondag 19 mei: Finale Limburgse Jeugdmasters (Swalmen) 

Zondag 26 mei: Jeugd Challenge 5 (Geleen) 

Zaterdag 8 en zondag 9 juni: Finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen) 

PING EN PONG 

Ping: Twee teams koploper, drie teams op het vinkentouw. 

Pong: SETA 8 (recreanten) deed goede zaken zonder te spelen, dat is ook een 
kunst. 

Ping: SETA 6 (recreanten) lijkt op een te lang vinkentouw te zitten: 5 punten 
achterstand met nog maar twee wedstrijden te gaan. 

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU! 

Heb jij ook zin om te tafeltennissen? 

• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van 
14.45 – 16.15 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.
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