
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 49 - woensdag 4 december 2019

Deze week in ’t Klökske … Toch nog een kansje op kampioenschap senioren 1 en 
goede prestaties tijdens Nationale Jeugdmeerkampen in Almere. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 30 november: 

Senioren: 

Brunssum 3 – SETA 2 2-8 

Falco 2 – SETA 2 4-6 

Jeugd: 

SETA 1 – Quick ‘72 1 5-5 

SETA 2 – Fortus 1 4-6 

SETA 3 – Fortus 3 0-5 

Toch nog titelkansen voor SETA 1 

Vorige week meldden we dat er geen spanning meer in de seniorencompetitie te 
verwachten was. Echter, door een onverwachte nederlaag van koploper Megacles 
(4-6) heeft SETA 1 ineens toch nog een kans op het kampioenschap. Zelf wonnen 
Piet (3x), Hay (2x) en Grad (2x) met ruime cijfers van Brunssum (8-2) en daarmee 
werd de achterstand op Megacles verkleind tot ‘slechts’ 3 punten. Een 
rekensommetjes leert dat een 7-3 overwinning in de laatste wedstrijd, zaterdag in 
Stapvast, tegen koploper Megacles volstaat voor het kampioenschap. 

SETA 2 deed het ook prima. In Valkenburg werd Falco met 6-4 verslagen. Priscilla 
won alle enkelspelen. Peter scoorde er twee en Rik sleepte het laatste puntje binnen. 
SETA 2 sluit de competitie zaterdag af tegen koploper Armada. Helpen zij buur 
Armada aan het kampioenschap of lichten ze deze juist pootje? 

Jeugdteams eindigen allemaal in de middenmoot  

SETA 1 sloot de competitie af met een verdienstelijk gelijkspel tegen nummer 3 
Quick ’72. Kenji en Kyra wonnen allebei twee enkelspelen en ook samen het 
dubbelspel. Zo’n beetje een kopie van vorige week. Dat geldt ook voor Daphne, die 
helaas geen potje kon winnen. 

SETA 2 verloor met 4-6 van Fortus: Zonder kopman Milan kwamen Jesse, Lin en 
Rick net te kort. Alle drie wonnen ze een enkel en ook het dubbel werd gewonnen. 

SETA 3 had spannende wedstrijden. Echter, de Sevenumse ‘musketiers’ Finn, Jules 
en Rik, wisten geen wedstrijd in winst om te zetten. Een 0-5 nederlaag was het 
logische gevolg. 
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SETA 1 sluit de competitie af op plaats 5, SETA 2 en 3 worden vierde. 

Programma zaterdag 7 december: 

Senioren: 

SETA 1 – Megacles 2 14.00 uur 

SETA 2 – Armada 1 14.00 uur 

Jeugd: 

Geen wedstrijden. 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 48: 

SETA 1 – Noad 1 8-2 

SETA 2 – Wap in 2 6-4 

Batave 1 – SETA 3 8-2 

TTC 2 – SETA 7 9-1 

SETA 8 – Armada 6 7-3 

SETA 9 – Leudal 4 3-7 

SETA 1: Lang verwacht debuut van Michael levert een klinkende overwinning op 

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver. De aanwinst als gevolg van 
SETA’s activiteiten op de ‘transfermarkt’ in de zomerperiode, Michael Kaminski mocht 
zijn eerste wedstrijd voor SETA spelen. En Noad heeft dat mogen ervaren. Onder zijn 
aanvoering kwam er een 8-2 uitslag op het scorebord te staan. 

Michael won (eenvoudig) twee enkelspelen en samen met Guus het dubbel. Het AB-
koppel behaalde alle vijf de punten, want ook Guus won zijn enkelspelen. De eerste 
overtuigend en gemakkelijk, de tweede met hangen en wurgen. 

Ron ‘mocht’ als gevolg van de komst van Michael naar CD verhuizen. Dat leverde 
daar ook meteen twee enkelspelen en samen met Dave het dubbelspel op. Helaas 
kon Dave nog niet helemaal aanpikken bij het niveau van zijn teamgenoten en 
daardoor kon Noad toch twee punten mee naar huis nemen. 

Voor de stand levert dit gelijk een wat mooier beeld op. Volgende week nog tegen 
Wap in en dan is de competitie al weer halverwege. 
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Ingezonden verslag Batave 1 - Seta 3: 8-2 

Vandaag tegen de koploper Batave. Een zeer ingespeeld team mag je wel zeggen, 
want er zijn spelers bij die al ruim 50 jaar tafeltennissen. De types Hay van Enckevort 
van Baarlo, zullen we maar zeggen. Van onderschatting vooraf was dus geen 
sprake. 

Bianca mocht de avond openen tegen Frans Renkens. Dat ging helemaal niet 
verkeerd, want Bianca bleef goed in het spoor van Frans. Zij wist zelfs een game te 
winnen, maar verloor helaas toch met wat pech. Hans tegen Heinz Verheijden was 
geen slechte partij van Hans, maar van Heinz winnen is maar weinigen gegeven en 
dat gold ook voor Hans. Helaas. 

Sjaak deed het tegen Piet van Knippenberg helemaal niet slecht. Hij kwam zelfs met 
2-1 voor te staan in games. Toen begon Piet met zijn effectvolle services te klooien, 
waar Sjaak niet echt kijk op kreeg waardoor Piet naar winst kon uitlopen. Peter tegen 
Marjon Lücker zou je zeggen: dat moet kunnen. Toch kon het niet voor Peter, want hij 
verloor redelijk kansloos in 3 games.  

De dubbels gingen beide niet goed en daardoor stonden we met 6-0 achter. Het was 
dus een dramatisch verloop. Maar toen kwam de kentering. Sjaak wist met volle inzet 
van Frans te winnen en dat vond hij zelf een prestatie van formaat. Tegen Piet greep 
hij net naast de winst, maar nu was het prijs voor hem. Wow! Maar daarna kwam er 
weer een verrassing, namelijk Peter rammelde Heinz in 3 games van de tafel. Heinz 
kreeg in die 3 games maar 13 punten. Prima Peter. 

Bianca tegen Piet was helaas een kat-en-muis-spelletje. Piet sloeg er alles doorheen 
bij Bianca en zij had totaal geen kans. Hans deed het tegen Marjon heel goed en kon 
net niet de beslissing forceren in de 4-de game. Dat betekende dus een beslissende 
5-de game, maar daar moest Hans helaas van afzien door een lichamelijk 
ongemakje. Jammer Hans. Volgende keer beter! 

Dat betekende dus een 8-2 verlies tegen de koploper. Wij konden daar goed mee 
leven. Door dit resultaat staan we nog steeds in de middenmoot van de 4-de klasse. 
Over enkele weken de laatste wedstrijd tegen Leudal van deze competitiehelft. Een 
tegenstander waar we (denken we) meer punten tegen kunnen pakken. 

Groetjes Seta 3: Bianca, Hans, Peter, Sjaak. 

Resterende programma week 49: 

Meppers 1 – SETA 8 woensdag 4 december 20.30 uur 

Programma week 50: 

Wap in 1 – SETA 1 donderdag 12 december 20.15 uur 

SETA 4 – Destatec 4 dinsdag 10 december 20.00 uur 

Batave 3 – SETA 6 donderdag 12 december 19.15 uur 
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SETA 8 – TTC 2 donderdag 12 december 20.00 uur 

Programma week 51: 

SETA 3 – Leudal 3 donderdag 19 december 20.00 uur 

SETA 5 – Armada 5 dinsdag 17 december 20.00 uur 

SETA 6 – Meppers 1 dinsdag 17 december 20.00 uur 

Zwalocom 4 – SETA 9 donderdag 19 december 20.30 uur (Gr’vorst) 

NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN - KWARTFINALE 

Afgelopen zondag mochten vijf Setanen deelnemen aan de landelijk kwartfinale van 
de Nationale Jeugdmeerkampen. Via één of meerder voorrondes hadden Milan, 
Louis, Rick, Kenji en Kyra zich geplaatst voor het evenement in het Topsportcentrum 
in Almere. 

Vooraf was de verwachting dat er drie deelnemers een goede kans zouden maken 
op de halve finales in februari in Nijmegen. Iedereen speelt tijdens de kwartfinale een 
zeskamp en daarvan gaan de beste drie naar de halve finales. 

Louis en Milan zouden het heel zwaar krijgen en dat bleek ook. Ervaring opdoen was 
dus belangrijker dan de score. Milan kwam nog twee keer heel dicht in de buurt van 
een overwinning, maar beide jongens kwamen bij de pupillen niet verder dan de 
zesde plaats. 

Kenji speelde ook bij de jongens pupillen. Na een wat moeizame overwinning in de 
eerste wedstrijd won hij de belangrijke tweede wedstrijd met 3-0 en was toen 
eigenlijk al zo goed als zeker van een plek bij de eerste drie. Vervolgens won hij nog 
twee maal en verloor hij zijn laatste partij. Met een tweede plaats plaatste hij zich 
zonder al te veel problemen voor de halve finales! 

Rick is nog een jaartje jonger en speelde daarom bij de welpen. Ook hij won zijn 
eerste twee partijen, beide met 3-0 en ook daarmee kwam hij op de drempel van 
plaatsing. De volgende wedstrijd verloor hij nipt, maar door een overwinning in de 
vierde ronde was plaatsing bij de eerst drie zeker. Een hele krappe nederlaag in de 
laatste ronde betekende een derde plaats en dus mooi naar de halve finales! Goed 
om te zien dat hij ook tegen de hoger geëindigde spelers kans maakte om te winnen. 

Tenslotte Kyra, spelend bij de meisjes kadetten. Doordat er een speelster uitviel 
bleven en slechts vijf over. Daarmee was de opdracht iets gemakkelijk. En Kyra 
maakte zich het ook heel gemakkelijk door de eerste twee wedstrijden meteen 
overtuigend te winnen en daarmee was ze al door. Ook de volgende wedstrijd werd 
gemakkelijk gewonnen. In de laatste partij, om de eerste plaats in de poule, kwam 
Kyra met 2-0 in games en 6-4 in de 3e game voor. De verrassende eerste plaats was 
binnen handbereik. Helaas raakte ze het spoor vanaf dat moment bijster en ze 
verloor de wedstrijd toch nog. Een goede tweede plaats was het resultaat. 
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Al met al een goed resultaat voor SETA. Rick, Kenji en Kyra door naar de halve 
finales! 

TRAINING 

De komende tijd gaat er een en ander veranderen tijdens de training op maandag 
avond. Dit is het gevolg van een nieuw op te zetten trainingsprogramma voor 
getalenteerde spelers/speelsters in Limburg. In de opstartfase zal er gebruik worden 
gemaakt van Stapvast als trainingslocatie. 

In het programma zijn vooralsnog drie Setanen opgenomen: Kyra, Kenji en Rick. 
Uiteindelijk zullen zij samen met spelers en speelster van meerdere verenigingen op 
wisselende locaties gaan trainen. Het trainingsprogramma bestaat uit twee delen: 
dagtrainingen op zaterdag, zondag en vakantiedagen en avondtrainingen (voorlopig 
op maandagavond). 

Het zal nog enige tijd duren voordat alle andere spelers aansluiten. Tot die tijd 
worden de trainingen op maandagavond sowieso in Stapvast gegeven. Daarvoor is 
momenteel voldoende ruimte in de zaal.  

De bestaande jeugdtraining blijft van 18.30 tot 19.45 uur. Gelijktijdig traint de 
talentgroep van 18.30 tot 20.15 uur (2 of 3 tafels).De seniorentraining blijft ook van 
19.45 tot 21.15 uur. 

AGENDA 

Zaterdag 7 december: training Talentgroep Limburg (Stapvast) 

Zaterdag 8 december: Jeugd Challenge 2 (Sevenum) 

Zaterdag 14 december: B-Jeugdranglijsttoernooi (Assen) 

Zaterdag 21 december: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 22 december: Table Stars the Battle (Stapvast) 

Vrijdag 27 december: Kersttoernooi Armada (Horst) 

Zaterdag 4 januari: KaKa (clubkampioenschappen) en opening jubileumjaar! 

Zaterdag 11 januari: Limburgse Kampioenschappen Senioren (Panningen) 

Zondag 12 januari: Limburgse Kampioenschappen Jeugd (Panningen) 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 
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PING EN PONG 

Ping: Is er met de verrekijker toch nog een kampioenschap te zien? 

Pong: Misschien, het schijnt dat concurrent Megacles van SETA 1 een volle 
ziekenboeg heeft. 

Ping: Ha, gelukkig zijn onze mannen topfit! 

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. (september tot en met 
mei) 

• 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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