Seta nieuws in ‘t Klökske - week 49 - woensdag 6 december 2017

Deze week in ’t Klökske … Uitstekende prestaties jeugd tijdens Nationale
Jeugdmeerkampen en Johanna Keizers in Memoriam.

IN MEMORIAM: JOHANNA KEIZERS
Op 24 november jl. is ons erelid Johanna Keizers
op 70-jarige leeftijd rustig ingeslapen. Een
bewuste en begrijpelijke keuze van Johanna na
een aantal jaren de slopende ziekte gedragen te
hebben.
Dat Johanna er niet meer is, is bij SETA wel als
een bom ingeslagen. Iedereen binnen de club was
wel een beetje van slag af, toen ze het
verschrikkelijke nieuws hoorden. Bij de
uitvaartdienst in de Wingerd waren dan ook zeer
veel Setanen aanwezig om onze geliefde Johanna
de laatste eer te bewijzen. Deze eer komt Johanna
ook voor meer dan 100% toe.
Johanna heeft een gigantische reputatie binnen SETA neer gezet. Ze heeft zich
jarenlang ingezet in diverse bestuurs- en commissie-functies. Vele jaren is Johanna
de secretaris van onze vereniging geweest en ze heeft heel actief gewerkt in diverse
commissies o.a. poets & kantine commissie en rommelmarktcommissie. Zij deed het
werk altijd met veel passie, liefde en inzet. Johanna draaide haar hand nergens voor
om. Nee, klagen deed Johanna nooit. “Niet lullen maar poetsen”, was haar motto. Als
secretaris hield Johanna werkelijk altijd alles nauwlettend in de gaten. Of het nu ging
over vergaderagendapunten, recepties van andere verenigingen, attenties of kaartjes
naar onze leden, niets ontging Johanna!
Ook tijdens de bouwperiode van Stapvast was Johanna er nagenoeg altijd om mee
te helpen of te ondersteunen en bracht ze ook vaak overheerlijk slagroomsoesjes
voor bij de koffie mee. Geweldig toch!
In de commissies verrichtte Johanna ongelooflijk veel werk. Na de jaarlijkse
rommelmarkt poetste zij daags erna, weliswaar met enige andere hulp, weer ons
hele clubgebouw. Ze zorgde er ook altijd voor, dat de verwarmingsthermostaat op tijd
omlaag werd gedraaid. Een klein beetje zuinig was ze wel, maar dit allemaal ten
voordele van onze club.
Maar boven dat alles, was Johanna altijd een heel gezellige, ongelooflijk aardige
vrouw! Tijdens trainingen en wedstrijden was zij ook altijd actief, maar dat stond bij
haar niet op de eerste plaats. Saamhorigheid, gezelligheid en interesse in een ander,
die waren bij Johanna veel voornamer! Johanna was altijd sfeer verhogend!
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Zij heeft niet voor niks de troetelnaam “Moeke van SETA” gekregen. En ze is erelid
van SETA en dat is natuurlijk ook dik en dik verdiend! Ze heeft altijd voor alles en
iedereen klaar gestaan!
Johanna, we kunnen alleen maar zeggen, heel erg bedankt voor alles wat je voor
SETA hebt gedaan! Top!
De titel “Mister SETA” is voor Hay van Enckevort, maar jij krijgt van ons de eretitel
“Miss SETA”!
Bestuur en alle leden van Tafeltennisvereniging SETA

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 2 december:
Senioren:
SETA 1 – Kerkrade’68 1

3-7

SETA 2 – Elsloo’72 3

2-8

Jeugd:
Geen wedstrijden

Seniorenteams verliezen laatste wedstrijd
Zowel SETA 1 als 2 verloren de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie. Het
eerste team ging met 3-7 ten onder tegen Kerkrade. Piet won 2x en Eric 1x. Hay wist
er geen te winnen. SETA 2 verloor nog net iets ruimer: 2-8. Elsloo was duidelijk een
maatje te groot. Gerard en Priscilla wonnen allebei één enkel. Rik bleef op nul
steken.
SETA 1 sloot de competitie af als nummer drie. SETA 2 werd vijfde.

Programma zaterdag 9 december:
Senioren:
Geen wedstrijden
Jeugd:
SETA 1 – TTCN’72 1

13.00 uur

TTC 3 – SETA 2

11.00 uur

Falco 6 – SETA 3

13.00 uur

SETA 4 – Fortus 5

13.00 uur
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SETA 1 speelt in Sevenum. 2e wedstrijd ca. 14.30/15.00 uur.
SETA 2 speelt in Tegelen. 2e wedstrijd ca. 12.30/13.00 uur.
SETA 3 speelt in Valkenbrug. 2e wedstrijd ca. 14.30/15.00 uur
SETA 4 speelt in Sevenum. 2e wedstrijd ca. 14.30/15.00 uur.
SETA 2 en SETA 4 spelen de play-offs om het kampioenschap in respectievelijk de
3e klasse A en 5e klasse A.
SETA 1 en SETA 3 spelen de play-downs van respectievelijk de 3e klasse A en 4e
klasse A.
Succes!

Recreantencompetitie
Uitslagen week 47:
Armada 1 – SETA 2

8-2

SETA 3 – Destatec 4

6-4

Destatec 5 – SETA 6

10-0

SETA 9 – Zwalocom 5

3-7

Uitslagen week 48:
Leudal 1 – SETA 1

8-2

Armada 4 – SETA 4

8-2

Armada 6 – SETA 7

4-6

De twee kleine overwinningen van SETA 3 en 7 vormen de kleine lichtpuntjes in de
donkere dagen voor Sinterklaas.

Ingezonden verslag SETA 3 – Destatec 4: 6-4
Vandaag was onze kopman Gerard helaas verhinderd, maar gelukkig hadden we
Peter Brouwers (Seta 4) bereid gevonden om bij ons in te vallen. Tegenstander was
het nog ongeslagen Destatec 4 uit Swalmen. Dat zal wel een zware dobber worden,
was het verhaal vooraf. Invaller Peter Brouwers zou in verband met zijn werk ook
nog wat later komen. Hopelijk niet te vermoeid!
Sjaak mocht zijn openingswedstrijd beginnen tegen Femke Huibers. Flinke kluif
dacht Sjaak vooraf, maar het viel allemaal toch wel mee voor hem. Femke is ook een
snelle contra speelster en daar moet je wel je tactiek op aanpassen en dat deed
Sjaak dan ook. In 3 games was het klusje geklaard voor Sjaak. Rik deed het tegen
Mark Heijman ook heel goed en wist er in 4 games van te winnen. Peter Pekx had
het tegen Raoul Heijman veel moeilijker. De 3-de game verliep voor Peter dramatisch
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en verloor deze zelfs met 11-2. Toch wist Peter uit deze grote nederlaag moed te
putten en er een grote schep bovenop te doen. Met succes overigens want Peter
wist Raoul een van zijn eerste seizoensnederlagen toe te brengen. Peter was blij,
maar Raoul “not at all”! Peter Brouwers (onze invaller) mocht tegen Astrid Cruchten
proberen een puntje voor ons binnen te slepen. Echter dit lukte niet helemaal. Peter
verloor namelijk vrij kansloos in 3 games. Kon me niet zo goed concentreren en ik
was te ongeduldig was zijn verhaal. Jammer Peter.
De altijd beslissende dubbels, waren ook nu weer van wisselende kwaliteit. Het ABdubbel (Peter P./Sjaak) ging heel goed. Met name Peter speelde heel goed. Sjaak
maakte teveel onnodige fouten, maar dat wist Peter toch weer met zijn super “klatsen flats-ballen” te corrigeren. Uiteindelijk leverde dit de winst op.
Het CD-dubbel (Rik/Peter B.) ging helaas niet zo goed. Wellicht waren zij ook niet zo
goed op elkaar ingespeeld. Tussenstand 4-2 voor ons.
Dat kon nog alle kanten op. Sjaak speelde tegen de zeer sterke Raoul zeer goed. Hij
wist dat hij zeer goed geconcentreerd moest blijven en slim moest spelen. Er waren
zeer mooie rally’s bij, maar eentje was wel van wereldklasse. Sjaak trok in de 4-de
game de winst over de streep en dat was voor Raoul dus de 2-de nederlaag op één
avond. Rik verloor helaas in de 5-de game op het nippertje van Astrid. Oei, kunnen
we nu nog wel winnen vanavond? Peter Brouwers niet, want die verloor ook zijn
enkelpartij van Mark Heijman. Maar Peter Pekx wist nog wel te winnen van de
enigszins wisselvallig spelende Femke. Peter maakte er korte metten mee en de
beslissende 3-de game was zelfs 11-3 voor Peter. Klasse gedaan Peter.
Dat was dus weer een overwinning voor ons en de 1-ste nederlaag voor Destatec 4
dit seizoen. Hiermee blijven we stevig op de 2-de plaats in de competitie staan.
Super toch!
Jan Rijs was er de gehele avond om ons te supporteren en gezelschap te houden.
Jan bedankt. Jouw tijd komt ook wel weer! Peter Brouwers, ondanks de nul
winstpunten, toch bedankt voor het invallen!
Groetjes Seta 3: Peter Pekx, Rik Clephas, Peter Brouwers, Jan Rijs, Sjaak van
Enckevort.

Resterende programma week 49:
Noad 3 – SETA 6, donderdag 7 december 20.15 uur
SETA 8 – Wap in 3, donderdag 7 december 20.00 uur
Programma week 50:
Fortus 2 – SETA 1, dinsdag 12 december 20.00 uur
SETA 3 –Armada 4, donderdag 14 december 20.00 uur
SETA 5 – Destatec 5, dinsdag 12 december 20.00 uur
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SETA 6 – Armada 5, dinsdag 12 december 20.00 uur
Destatec 6– SETA 9, woensdag 13 december 20.30 uur
Programma week 51:
SETA 2 – Leudal 2, dinsdag 19 december 20.00 uur
SETA 7 – Batave 3, dinsdag 19 december 20.00 uur
SETA 8 – Armada 6, donderdag 21 december 20.00 uur

KAKA
Zaterdag 6 januari 2018 vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven op
prikbord of via de website.

KWARTFINALE JEUGDMEERKAMPEN
Afgelopen zondag werden de kwartfinales van de nationale jeugdmeerkampen
gespeeld. Dit jaar werd er op drie verschillende locatie gespeeld. SETA mocht niet
klagen met de locaties Arnhem en Nijmegen. Behalve dan het feit dat de locatie
Arnhem niet passend was bij het niveau van de spelers! In Arnhem speelden Stan en
Kyra. Milan en Kenji gingen naar Nijmegen.
Stan was als reserve toegelaten bij de jongens pupillen. Dan weet je van te voren dat
het zwaar gaat worden. Maar uiteindelijk was het nog zwaarder dan gedacht. Stan
wist geen partij te winnen, werd daarmee zesde in de poule en daarmee hield het
avontuur voor hem op.
Kyra, spelend bij de meisjes pupillen, ging prima van start. De eerste twee
wedstrijden won ze met groot verschil. De tegenstanders werden van tafel
geserveerd en gespind! Toen ze ook de derde wedstrijd met 3-0 won was ze al zeker
van een plek in de halve finale over twee maanden in Assen. De sterkste drie van
alle vijf- of zeskampen plaatsen zich voor deze halve finales. Uiteindelijk werd Kyra
tweede in haar poule. De laatste wedstrijd was ze tegen de met afstand sterkste
speelster in de hele meisjes pupillen klasse, mét Chinese roots, kansloos. Dit mocht
echter de pret niet drukken. Mooie prestatie Kyra.
Eigenlijk jammer dat je zo goed speelde. Daardoor werd het niet spannend ;) Dit in
tegenstelling tot de spanning bij de jongens welpen. Lees en huiver …
Kenji had het niet getroffen met de indeling: een sterke poule. Hij was hierin
weliswaar als eerste geplaatst, maar de eerste wedstrijd kwam hij meteen in de
problemen tegen de (op papier) nummer vijf. Twee krappe games werden verloren,
waarna de achteraf heel belangrijke derde game werd gewonnen. De wedstrijd ging
daarna wel verloren, maar een 1-3 nederlaag of een 0-3 nederlaag kan in een relatief
kleine meerkamp heel veel verschil maken. Zo bleek later … Na een eenvoudige
overwinning was de volgende kluif een hele lastige. Van de tegenstander was enkele
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weken geleden nog verloren tijdens een ander toernooi. En deze wedstrijd moest
gewonnen worden én het liefst met 3-1 of 3-0. Na een voortvarende eerste game
kwam Kenji met 6-3 achter in de tweede game. Een goed gekozen time-out (deze
game moest immers niet verloren worden) keerde het tij: 7-6 voor. Time-out van de
tegenstander. Ook sterk gekozen: 7-10 achter. Ai, maar toch … 10-10 en even later
14-12 overwinning. De derde game werd verloren. De vierde game was weer
superspannend. Na een 7-9 achterstand werd de partij echter toch gewonnen met
3-1. Door alle onderlinge resultaten, en die ene game in de eerste wedstrijd, was dit
al voldoende voor een plaats bij de beste drie. Een overwinning in de laatste
wedstrijd tegen de nog ongeslagen Luca zou nog de eerste plaats op kunnen
leveren. Kenji liet hierin zien, dat als hij de spanningen zoals tijdens de eerste
wedstrijd de baas kan blijven, al heel aardig kan tafeltennissen. Hij veegde Luca van
de tafel! Een toch wel ietwat moeizame, maar vooral mooie eerste plaats voor Kenji.
En dus een tweede ‘ticket’ naar Assen.
En Milan … Vooraf vroegen we ons af of Milan al toe was aan wedstrijden op dit
niveau. Zijn ijver tijdens de trainingen overtuigden ons er van om hem in oktober mee
te laten doen aan de voorronde. Daar plaatste hij zich voor de kwartfinale. Zonder
verwachting en (uiterlijk) erg ontspannen ging bij de strijd aan. De eerste wedstrijd …
3-0 overwinning. Oké, toegegeven de tegenstander was ook niet zo sterk. In
wedstrijd twee en drie leerde Milan twee toppers bij de jongens welpen kennen.
Twee nederlagen, maar zeker de tweede partij prima gespeeld. De laatste wedstrijd
zou de beslissing moeten brengen of Milan als nummer drie zich zou kunnen
plaatsen voor de halve finale. De tegenstander kon best ingewikkeld serveren en de
ballen met de forehand hard inslaan of spinnen. Milan wist dat spel echter aardig te
ontregelen en liet zijn tegenstander flink lopen. En dat was niet het sterkste punt van
die jongen. Het werd een gelijk opgaande partij over vijf games. Halverwege de
vijfde game pakte Milan een kleine voorsprong. Na de wissel bouwde hij die keurig
uit. Hij stond als een ervaren speler achter de tafel en liet zich niet intimideren door
het geschreeuw en de protesten van zijn tegenstander. Ook een time-out haalde
Milan niet uit zijn ritme en hij won de partij. Een super prestatie! En dus ook naar
Assen! Ticket drie.
Een heel bijzondere en prachtige prestatie van de SETA jeugd tijdens deze
kwartfinales. De trainingsijver wordt beloond!

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdag 13 januari 2018 worden de Limburgse Kampioenschappen voor de
senioren (18+) gespeeld. De jeugd is een dag later, zondag 14 januari 2018, aan de
beurt. Deze week krijgen de leden per E-mail een uitnodiging met alle informatie.
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KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 7 december: Math Schouten
Vrijdag 8 december: Jan Huijs
Zaterdag 9 december: ouders jeugdteam
Dinsdag 12 december: Tim Clephas
Donderdag 14 december: Ron van Enckevort
Vrijdag 15 december: John van der Coelen
Zaterdag 16 december: geen wedstrijden
Dinsdag 19 december: Peter Wetjens

AGENDA
Zondag 10 december: Jeugd Challenge (Panningen)
Zaterdag 16 december: brengochtend rommelmarkt
Zaterdag 16 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Ranglijsttoernooi Assen
Vrijdag 5 januari: Open Vrijdagavond
Zaterdag 6 januari: KaKa (clubkampioenschappen)
Zaterdag 13 januari: Limburgse Kampioenschappen (18+)
Zondag 14 januari: Limburgse Kampioenschappen (jeugd)
Zaterdag 20 januari: brengochtend rommelmarkt
Zondag 21 januari: Table Stars the Battle (ovb)
Zondag 3 februari: halve finale jeugdmeerkampen

PING EN PONG
Ping: De verkiezing sportman/vrouw van het jaar komt er weer. Ook iets voor ons?
Pong: Nou, laten wij het houden bij “prestatie van de week”.
Ping: De prestatie van de week, goed, wie zullen we nomineren?
Pong: Het duo Sjaak en Peter, vijf punten op AB tegen Destatec.
Ping: Milan, verrassing in Nijmegen
Pong: Lastig om te kiezen.
Ping: Gelukkig hoeven wij niet te kiezen.
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TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen? Neem dan even contact op met
secretariaat@ttvseta.nl of bel 077-4673977 voor meer informatie over trainingstijden
en speelmogelijkheden.
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