
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 6 - woensdag 6 februari 2019

Deze week in ’t Klökske … prima prestatie Kenji tijdens halve finale Nationale 
Jeugdmeerkampen en strijd om de gelijke spelen in de recreantencompetitie. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De eerste ronde van de competitie zit er weer op. 

Uitslagen zaterdag 2 februari: 

Senioren: 

SETA 1 – Minor 1 7-3 

SETA 2 – Heerlen 4 8-2 

Jeugd: 

Falco 2 – SETA 1 5-5 

SETA 2 – Sittard 1 1-9 

Destatec 2 – SETA 3 1-4 

SETA 4 – Megacles 2 3-7 

Prima start seniorenteams 

Zowel SETA 1 als SETA 2 startte de competitie met een mooie overwinning. De 7-3 
winst van SETA mag gerust als verrassing genoemd worden. Minor 1 met o.a. Frans 
Houben werd geklopt. Eric was de ‘held’ van de dag. Hij bleef ongeslagen en won 
dus ook in een spannende en goede wedstrijd van Frans. Hay en Piet wonnen 
allebei ook twee wedstrijden. 

SETA 2 liet Heerlen met bijna lege handen naar huis gaan. De 8-2 overwinning kwam 
tot stand door drie overwinningen van Priscilla en Gerard. Bianca won er twee. De 
dubbel werd, een beetje vreemd, verloren. 

SETA 3 verrast! 

Rick en Jop speelden de eerste wedstrijd in Swalmen tegen Destatec, die tijdens de 
najaarscompetitie kampioen waren geworden in hun klasse. Beide teams zijn 
gepromoveerd en het toeval wilde dat ze meteen weer tegen elkaar moesten. Daar 
waar in het najaar nog werd verloren, werden de Swalmenaren nu met 4-1 aan de 
kant gezet! Rick won beide enkelspelen. Jop won er eentje en samen wonnen ze ook 
nog het dubbel. 

SETA 1 en SETA 2 spelen dit jaar in de triocompetitie (drie tegen drie). SETA 1 deed 
het tegen kampioenskandidaat Falco goed. In Valkenbrug werd het 5-5. Kyra had 
een soort van off-day. Daphne en Kenji wisten dit echter te compenseren. Kenji won 
er drie, Daphne twee. 
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Milan, Jesse en Louka (SETA 2) hadden een zware opening van de competitie. 
Titelkandidaat Sittard kwam op bezoek. Uiteindelijk werd het slechts 1-9. Er had 
zeker een punt of twee meer ingezeten. Louka redde de eer. 

SETA 4 speelde een leuke en spannende wedstrijd in de starterscompetitie. Dat 
Megacles met 7-3 won, ach dat was niet zo erg. Veel belangrijker, de eerste 
overwinning voor zowel Daan als Koen werden met veel enthousiasme 
binnengehaald. Ook Jules won een wedstrijd. Finn bleef deze keer met lege handen, 
maar dat gaat de komende wedstrijden ongetwijfeld veranderen. 

Programma zaterdag 9 februari: 

Senioren: 

Megacles 3 – SETA 1 14.30 uur 

Kerkrade ’68 2 – SETA 2 14.30 uur 

Jeugd: 

SETA 1 – Westa 3 14.00 uur 

Kluis 1 – SETA 2 11.00 uur 

SETA 3 – TTCN ‘72 1 14.00 uur 

SETA 4 is vrij 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 5: 

Wap in 1 – SETA 1 5-5 

Westa 1 – SETA 2 3-7 

Armada 6 – SETA 7 2-8 

SETA 3 – Destatec 4 5-5 

SETA 4 – Destatec 3 6-4 

SETA 8 – TTC 3 8-2 

SETA 9 – Destatec 5 9-1 

SETA 1 speelt knap gelijk in Wanssum 

Altijd lastig, Wap in uit … speelzaal gedateerd, vloer glad en balverblindend (is 
waarschijnlijk geen goed woord), deels witte muren en balletjes van inferieure 
kwaliteit. Daarnaast oog nog een sterk team, de nummer twee uit de stand. 
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De eerste wedstrijden leverde een 2-2 tussenstand op. Guus won met goed spel van 
Jimmy en Gijs won van Juul. Ron en Dave hadden niet veel in te brengen tegen 
respectievelijk Jack en Leon. 

De dubbels, altijd leuk en spannend, brachten de stand op 3-3. Dave en Gijs konden 
niet in het ritme komen. Guus en Ron wonnen daarentegen verrassend. Voor zover 
bekend wonnen ze immers niet eerder van dit koppel. 

Na de dubbels verloor Gijs van Leon. Dat tweede-positie-backhand-spelletje van 
hem blijft erg lastig te ontregelen. Ron zorgde toch wel voor een stuntje en bracht 
daarmee de stand na een spannende vijfgamer weer in evenwicht: 4-4. Ondanks zijn 
armblessure, waardoor hij eigenlijk alles met z’n forehand moet spelen, wist hij 
Jimmy helemaal vast te zetten op zijn eigen noppen. Inderdaad, alles op de zwakke 
kant spelen … 

Dave kwam in zijn laatste wedstrijd met 2-0 voor, maar wist het karwei niet af te 
maken. Na 2-2 werd het een zeer spannende vijfde game. Deze werd met twee 
punten verschil … helaas verloren. Guus gaf in zijn laatste wedstrijd even gas. Zijn 
tegenstander zag het toen al niet meer zitten. Een 3-0 overwinning was het logische 
gevolg. De 5-5 eindstand is al net zo logisch. 

De douche achteraf … gezien de uitslag niet koud, maar qua temperatuur op zijn 
minst wisselend. Daarnaast kreeg SETA 1 het gevoel dat ze toch te weinig punten 
hadden gescoord aangezien het in het kleedlokaal leek op de watersnoodramp van 
1953. Even uitleggen … Vorige week werd de tweede wereld oorlog in herinnering 
geroepen toen het aantal punten van 40 naar 45 ging. Nu ging het puntenaantal van 
45 naar 50. Voor 53 was een 8-2 overwinning nodig geweest. 

Ingezonden verslag SETA 3 – Destatec 4: 5-5 

Vorige wedstrijd was al tegen de koploper Zwalocom, vanavond alweer tegen de 
nieuwe koploper Destatec 4. Het blijft dus stuivertje wisselen daar aan de top! Met 
frisse moed startten we de wedstrijd tegen onze Swalmense vrienden. 

Gerard opende de avond tegen “materiaalspeler” Ruben Lampe met een bliksemstart 
van 11-3. Dat beloofd wat, maar de 2-de game was het al bijna andersom 7-11 
verlies. Daarna herpakte Gerard zich en won toch weer solide 1 game. Maar dan, de 
beslissende 5-de game. Gerard stond met maar liefst 10-6 voor en dus 4 
matchpoints! Het werd een zenuwslopend slot. Alle deze 4 matchpoints gingen in 
rook op! Maar het ging verder. Dan stond Ruben weer op matchpoint en dan weer 
Gerard. Toch trok Gerard aan het kortste eind en verloor uiteindelijk met 22-20. Wat 
een deceptie voor Gerard! Balen, balen en nog eens balen. 

Peter maakte het ook al heel spannend tegen Maurice Hendrikx en dat werd ook al in 
de 5-de game beslist. Ondanks de aanmoedigingen van zijn vader Jan Pekx, verloor 
Peter schlemielig met 11-8. Jammer Peter. Sjaak speelde tegen de haastig 
nagekomen Marco Vogelaar een zeer gedegen partij en kon deze zelfs snel in zijn 
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voordeel beslissen in 3 games. Bianca tegen Linda Cox was ook al weer een zéér 
spannende wedstrijd. Dus uiteraard weer een 5-gamer. Bianca verloor de eerste 2 
games, maar draaide daarna de zaak volledig om. Ze won zelfs vrij gemakkelijk 2 
games. In de beslissende 5-de game ging het helaas toch nog fout voor Bianca. 
Teveel en te snel willen scoren, dat is toch wel een aandachtpuntje voor Bianca. De 
enige die daar blij mee was, was Linda en haar teamgenoten. 

Tussenstand 3-1 achterstand. Dan maar er tegenaan bij de dubbels! En dat lukte. 
Beide dubbels werden in ons voordeel beslist. Wauw ineens was het dus weer 3-3. 
Zou er dan toch nog een stuntje inzitten. 

Gerard ging door en pakte Marco ook in en voegde dus weer een winstpuntje toe 
aan ons totaal. Peter kon ook al stunten tegen Linda Cox. In de 5-de game won 
Peter met de overtuigende cijfers 11-7. Jan Pekx veerde op van zijn stoel en was 
maar wat trots op zijn  zoon. Echter de wedstrijd Sjaak tegen Ruben Lampe is altijd 
een drama. Sjaak heeft totaal geen vat op de ku.rubber van Ruben. In 3 games werd 
Sjaak zwaar ontgoocheld  naar de douche gestuurd. Maar voor Bianca ging het al 
niet anders. Zij werd ook in 3 games door Maurice van de tafel getikt. 

Einduitslag was dus 5-5, ons 6-de gelijkspel in deze competitie! Volgende week 
vrijdag reizen we af naar Swalmen om tegen Destatec 3 te spelen. Misschien kunnen 
we daar weer stunten!  

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

Resterende programma week 6: 

SETA 1 – VETA 1, donderdag 7 februari 20.00 uur 

Destatec 3 – SETA 3 , vrijdag 8 februari 20.30 uur 

Destatec 4 – SETA 4 , vrijdag 8 februari 20.30 uur 

Destatec 5 – SETA 8 , woensdag 6 februari 20.30 uur 

Programma week 7: 

SETA 2 – Destatec 2, dinsdag 12 februari 20.00 uur 

SETA 5 – TTC 2, dinsdag 12 februari 20.00 uur 

Venlo 4 – SETA 6 , maandag 11 februari 20.15 uur 

SETA 7 – Batave 3, donderdag 14 februari 20.00 uur 

Programma week 8: 

SETA 1 – Venlo 1, donderdag 21 februari 20.00 uur 

SETA 4 – Zwalocom 1, dinsdag 19 februari 20.00 uur 

Koningslust 1 – SETA 3 , maandag 18 februari 20.45 uur 

Fortus 5 – SETA 5 , maandag 18 februari 20.00 uur 
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SETA 6 – Armada 6, dinsdag 19 februari 20.00 uur 

Meppers 1 – SETA 7 , woensdag 20 februari 20.30 uur 

SETA 8 – Batave 4, donderdag 21 februari 20.00 uur 

HALVE FINALE JEUGDMEERKAMPEN 

Zondag 2 februari was het zo ver, de halve finales van de nationale 
jeugdmeerkampen. Kenji moest proberen om bij de beste twaalf spelers bij de 
jongens welpen te komen. De afgelopen twee jaren was dat net niet gelukt, maar 
ondertussen staat er wel al een stuk meer ervaring achter de tafel. 

In Nijmegen ging Kenji prima van start. Ties werd in de eerste wedstrijd eenvoudig 
met 3-0 aan de kant gezet. De tweede wedstrijd werd ook met 3-0 gewonnen van 
Boaz met de alles zeggende gamestanden: 11-3, 11-4 en 11-0. Daarmee stond Kenji 
eigenlijk al met anderhalf been in de finaleronde. In de volgende wedstrijd moest hij 
echter een game lang wennen aan het trage spel van zijn tegenstander. Toen hij daar 
het juiste antwoord op gevonden had won hij vrij eenvoudig met 3-1. De finaleplaats 
was daarmee zeker. 

Kenji helemaal gefocust op de bal 

De laatste twee wedstrijden tegen de twee sterkste tegenstanders gingen daarmee 
vooral voor de eer en het goede gevoel. Tegen topfavoriet Seth speelde Kenji zijn 
beste partij van de dag. Het werd een prachtige wedstrijd. Na een nipte 11-9 winst in 
de eerste game won Kenji ook de tweede game zelfs met ruim verschil. Bij zijn 
tegenstander was de vertwijfeling te zien. Toch wist deze zich heel knap te 
herstellen. Door wat agressiever te gaan spelen won Seth game 3 en 4. In de 
beslissende game wist Kenji echter weer het initiatief te pakken. Op 7-3 leek de winst 
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en verrassing binnen handbereik. Wat het was? Het gevoel te kunnen winnen? Het 
blijft een vreemd spelletje. Acht punten later was het 11-7 voor zijn tegenstander. 
Ondanks deze nederlaag blijft vooral het goede gevoel bij dat ook tegen de 
allersterkste welpen kansen zijn. 

In de laatste wedstrijd liet Kenji zien goed met de teleurstelling van de nederlaag om 
te kunnen gaan. Jayno werd in de laatste wedstrijd met 3-0 aan de kant gezet. 
Eerder dit jaar had Kenji nog van hem verloren op een ranglijsttoernooi. Prima 
prestatie dus. 

Met vier overwinningen en een zeer krappe nederlaag plaatste Kenji zich overtuigend 
voor de finale in juni in Panningen. Dan spelen de beste twaalf jongens van 
Nederland in de leeftijdscategorie tot en met 11 jaar over twee dagen verspreid in 
een twaalfkamp tegen elkaar. 

AGENDA 

Zondag 10 februari: Limburgse Jeugd Masters (Maasbracht) 

Zaterdag 16 februari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 17 februari: B-ranglijsttoernooi (Soest) 

Zondag 24 februari: Table Stars the Battle (Stapvast) 

Zaterdag 2 maart: Jeugdklassentoernooi (Zwolle) 

PING EN PONG 

Ping: Na de 5-5 van maandag moet SETA 1 gedacht hebben de strijd om de meeste 
gelijke spelen aan te kunnen gaan met SETA 3.  

Pong: Maar donderdag ‘won’ SETA 3 met een nieuwe 5-5. 

Ping: Volgens mij hebben ze er alles aan gedaan om niet te winnen. Ik geloof dat ze 
wel vier keer in vijf games hebben verloren. Tot 22-20 in de vijfde game aan toe. 

Pong: Matchfixing? 

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! 
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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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