Seta nieuws in ‘t Klökske - week 6 - woensdag 7 februari 2018

Deze week in ’t Klökske … halve finales Nationale Jeugdmeerkampen, volop
competitiewedstrijden en dan even carnaval.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 3 februari:
Senioren:
Red Stars 4 – SETA 1

6-4

Sibbe MC 2 – SETA2

6-4

Jeugd:
SETA 1 – Westa 5

2-3

SETA 2 – Quick ’72

3-2

SETA 2 – Maastricht 1

5-0

Red Stars 7 – SETA 3

4-1

SETA 4 is vrij

Kleine nederlagen seniorenteams
Zowel SETA 1 als SETA 2 verloren met 6-4. Voor SETA 1 was dit eigenlijk best een
goed resultaat. Red Stars is een van de titelkandidaten en dan is vier punten een
prima resultaat. Piet won er twee, Hay en Grad allebei één.
Wat de vier punten voor SETA 2 aan het einde van de competitie waard zijn is nog
niet geheel duidelijk. Er zijn een aantal duidelijk sterkere teams in de poule en SETA
2 zal met Sibbe (waarvan het nu de uitwedstrijd verloor) en Heerlen strijden tegen
degradatie. Priscilla won twee wedstrijden in Valkenburg. Peter en Gerard allebei
één.

SETA jeugd ‘geteisterd’ door griepgolf
Het was vrijdagavond en zaterdagochtend vooral organiseren wie er konden spelen
in de diverse teams. Uiteindelijk hoefde er toch geen wedstrijden uitgesteld te
worden.
SETA 1 verloor ietwat verrassend van Westa. De schade (2-3) viel mee. Stan won
een enkel en samen met Kenji het dubbel. Kenji was zeker nog niet geheel fit na een
weekje ziek te zijn geweest.
SETA 2 had twee wedstrijden op het programma. Omdat Kyra nog niet zo fit was
speelde Stan in de eerste wedstrijd in haar plaats. Tegen Quick ’72 uit Schimmert
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werd met 3-2 gewonnen. Daphne won twee enkelpartijen en Stan één. Er had
wellicht een puntje meer ingezeten. De tweede wedstrijd tegen Maastricht werd een
eenvoudige 5-0 overwinningen. Kyra en Daphne verloren af en toe een game, maar
wonnen ook veel games met groot verschil.
Kyan viel in bij SETA 3. Samen met Jill boden ze goed tegenstand tegen Red Stars.
Kyan won één partij. Uitslag derhalve 1-4.

Programma 10 februari:
Geen wedstrijden i.v.m. carnaval

Recreantencompetitie
Uitslagen week 4:
Wap in 1 – SETA 1

7-3

Red Stars 2 – SETA 2

6-4

SETA 3 – ’t Belke 2

3-7

SETA 4 – Venlo 3

3-7

Batave 2 – SETA 5

6-4

SETA 7 – Venlo 4

4-6

SETA 8 – Fortus 6

7-3

SETA 9 – Zwalocom 4

6-4

Uitslagen week 5:
Koningslust 1 – SETA 6 6-4

SETA 1 sprokkelt punten in Wanssum
De uitwedstrijd tegen Wap in staat nooit met feestletters in de agenda. In toch zeker
een van de slechtste tafeltenniszalen van Limburg mocht SETA 1 aantreden met
deze keer Grad als invaller. Daarbij was Ron alles behalve fit, maar hij speelde wel
mee.
Op AB was de oogst dan ook mager. Guus won van Jac Lenssen en daarmee is
eigenlijk ook alles verteld. Behalve dan het continu zoeken van het balletje. Het
balletje was steeds weer kwijt. Of beter gezegd … onzichtbaar. Heel lichte, bijna witte
vlakken, in de wand (in dit geval een deur) … het zou verboden moeten worden!
Op CD ging het prima met Gijs. Hij werd de “:man of the match” aan Sevenumse
kant. Wel even belangrijk om te vermelden. “man of the match” is geleend van SETA
3 want die gebruiken deze term vaker en we willen voorkomen dat we aangeklaagd
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worden voor plagiaat. Maar dat doet niet af van de twee overwinningen van Gijs!
Grad kon daar net geen puntje aan toevoegen. De tweede wedstrijd was hij wel
dichtbij.
Al met al … 3-7 nederlaag. Helemaal niet zo verkeerd. Nu snel het vizier op de
wedstrijd van aanstaande donderdag tegen VETA. Een overwinning op de nummer
laatst zou het degradatiespook voorgoed verjagen.

Ingezonden verslag SETA 3 – ’t Belke 2: 3-7
Koploper ‘t Belke 2 uit Belfeld kwam vanavond hun koppositie in de 4-de klasse
tegen ons verdedigen. Wij als Seta 3 staan op de 2-de plaats, met 10 punten
achterstand (wel 1 wedstrijd minder gespeeld). De gasten waren zoals verwacht in
hun sterkste opstelling gekomen met de dames Edith Ernst, José Smets, Jeannette
Bisschop en Twan Ernst.
Helaas is Rik de gehele maand februari op donderdagavond verhinderd, maar
konden we wel een beroep doen op zijn oudere broer Tim (trotse vader van Emmy).
Verder was Sjaak er ook weer bij, alhoewel hij nog een lichte knieklacht heeft.
Gerard mocht starten tegen de dit seizoen onverstoorbare en onverwoestbare José.
Gerard deed wat in zijn vermogen lag, maar kon niet op tegen het supersnelle spel
van José. In 3 games ging de strijd voor Gerard verloren. Peter deed het tegen
Jeannette veel beter en het werd zelfs een zeer spannende strijd die in de 5-de
game in het voordeel van Peter werd beslist. De beslissende overwinningsfase werd
nog door vader Jan Pekx goedkeurend gade geslagen. Top Peter. Sjaak, die de
heenwedstrijd tegen Edith nog gewonnen had, speelde nog erg onzeker. Of dit
onderbewust toch met zijn knieklacht te maken had, zullen we waarschijnlijk nooit
weten. Edith was ook gebrand op een sportieve revanche en won in 3 games op
haar “apesloffen”. Invaller Tim deed tegen Twan echt goed zijn best en won ook een
game. Maar 1 game winnen is niet voldoende om de wedstrijd te winnen. Helaas Tim
verloor! Jammer!
Om nog enigszins zicht op een goed resultaat te behouden, zouden we de dubbels
moeten winnen. Maar dit ging niet zoals gehoopt. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) ging
niet top en dat van ‘t Belke wel! Resultaat was, verlies in 4 games. Het CDgelegenheidsdubbel (Tim/Peter) was niet goed op elkaar ingespeeld en verloor ook
al in 4 games. Tussenstand was een dramatische achterstand van 5-1.
Gerard fokte zich tegen Edith zo op dat hij briesend achter de tafel stond. En met
succes, want Gerard won in 3 games! Super Gerard! Peter, zette zijn gloriereeks ook
voort tegen tegenstander Twan. Spannende pot, maar Peter won toch in 4 games.
Super Peter! Sjaak kreeg weer een zware partij tegen José. Het ging niet slecht met
Sjaak, won zelfs 1 game maar hij verloor er wel 3 met krappe cijfers. Jammer. Ook
Tim kon, net als Sjaak, vandaag niet voor overwinningspunten zorgen. Hij verloor van
Jeannette in 4 games en daarmee kwam de einduitslag op 7-3 verlies te staan.
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De heenwedstrijd hadden wij met 7-3 gewonnen en nu was het andersom. Dat was
natuurlijk eventjes balen, maar we blijven voorlopig toch op de verdienstelijke 2-de
plaats in de 4-de klasse staan.
Tim bedankt voor het invallen en heel veel succes met Seta 4 in de degradatiestrijd!
Groetjes van Seta 3: Gerard, Peter, invaller Tim, Sjaak

Resterende programma week 6:
SETA 1 – VETA 1, donderdag 8 februari 20.00 uur
SETA 3 – Venlo 3, donderdag 8 februari 20.00 uur
Batave 3 – SETA 8, donderdag 8 februari 19.15 uur
Let op! Twee thuiswedstrijden op donderdagavond.
Programma week 7:
Geen wedstrijden
Programma week 8:
’t Belke 2 – SETA 4, dinsdag 20 februari 20.45 uur
TTC 3 – SETA 9, dinsdag 20 februari 20.00 uur

HALVE FINALES NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
Al weken leefden Milan, Kyra en Kenji toe naar de halve finale van de nationale
jeugdmeerkampen in Assen. Tijdens de vorige rondes hadden ze prima gepresteerd
en daarmee een plaats in de halve finale afgedwongen.
Op woensdag sloeg echter de griepepidemie toe, ook in Sevenum en omstreken. Alle
drie de deelnemers lagen ziek in bed. Op donderdag leken ze geen van alle op tijd fit
te zijn voor de wedstrijden van zondag. Op vrijdag veel twijfels en op zaterdag werd
duidelijk dat Milan zeker niet zou spelen in Assen. Kenji en Kyra speelden hun
competitiewedstrijd. Eigenlijk een test of ze een beetje fit waren. Ze waren voldoende
fit om zondag toch af te reizen naar Assen.
Op zondagochtend eerst twee uur in de auto. Keurig op tijd in Assen, even inspelen
en toen konden de wedstrijden beginnen. Bij Kyra werd net voordat zij haar eerste
wedstrijd moest spelen het speelschema aangepast. Er waren een aantal late
afmeldingen waardoor zij in een ander poule kwam te spelen. Ze speelde nu slechts
een vijfkamp, waarvan de beste vier door mochten naar de finales.
Maar daarmee was de opdracht nog niet heel eenvoudig. Tegen de nummers drie en
zes van Nederland was ze eigenlijk bij voorbaat kansloos. In die wedstrijden kwam
ze er ook niet echt aan te pas. Tegen de nummer drie ging het eigenlijk best goed.
Daarnaast moest ze de eerste wedstrijd tegen Dido uit Tegelen. Een speelster van
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wie ze meestal verliest. In twee van de drie games kwam ze goed mee, alleen wist
ze ook die games niet te winnen. De laatste wedstrijd moest dus gewonnen worden.
Tegen Maud kwam ze gelukkig geen moment in de problemen. Ze won met 3-0 en
werd daarmee netjes vierde. En dat betekent dat Kyra voor het tweede jaar op rij
naar de landelijke finale (in Panningen mag). Ze speelt dan met de beste 12 meisjes
uit haar leeftijdsklasse!
Kenji had ook het doel om de finale te halen. Daarvoor moest hij echter wel derde
worden van de zes. De eerste plek was bij voorbaat al ‘vergeven’. Nummer één van
Nederland, Robin Vos, stond in de poule. Het niveau van de absolute top mocht Kenji
in zijn laatste wedstrijd ervaren. Daarvoor had hij twee goede winstpartijen
afgewisseld met twee krappe nederlagen. Achter bleek de allereerste partij tegen
Ruben de beslissende te zijn geweest. Kenji kwam tegen Ruben met 2-1 achter in
games. Bij een 9-5 voorsprong in de vierde games was hij echter even helemaal de
weg kwijt. Zelfs een time out bij 9-7 mocht niet baten. De game en de wedstrijd werd
verloren. Uiteindelijk bleek Ruben daarmee 3e te worden en Kenji helaas net 4e.
Hiermee mist hij net de finale. Jammer. Blijft de vraag hoe het afgelopen zou zijn als
hij de week voorafgaand fitter was gebleven. Niet te lang over nadenken. Volgend
jaar een nieuwe kans.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 8 februari: Math Schouten
Vrijdag 9 februari: Roger Jeurninck
Zaterdag 10 februari: geen wedstrijden
Dinsdag 13 februari: carnaval
Donderdag 15 februari: Ron van Enckevort
Vrijdag 16 februari: Heidi Vervoort
Zaterdag 17 februari: ouders Louka Sijbers
Dinsdag 20 februari: geen wedstrijden

AGENDA
Zaterdag 17 februari: brengochtend rommelmarkt
Zondag 18 februari: B-Ranglijsttoernooi Soest
Zondag 25 februari: Jeugd Challenge (Tegelen)
Vrijdag 2 maart: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 11 maart: LJM 3 (Swalmen)
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Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Een week met een mix van ziekte en toch spannende wedstrijden achter de rug
Pong: Die spannende wedstrijden mogen blijven
Ping: Als de ziekte maar achter de rug is, toch?

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 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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