Seta nieuws in ‘t Klökske - week 41 - woensdag 10 oktober 2018

Deze week in ’t Klökske … donderdag 11 oktober clinics Bettine Vriesekoop, zondag
14 oktober Open Dag en veel competitie, uitslagen en verslagen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 6 oktober:
Senioren
Fortus 1 – SETA 1

2-8

SETA 2 – Megacles 4

4-6

Jeugd
SETA 1 – Red Stars 4

4-1

SETA 2 – TTC 2

1-4

Fortus 2 – SETA 3

1-4

Destatec 4 – SETA 4

3-2 (10-11)

Destatec 4 – SETA 5

5-0 (15-1)

Mooie overwinning SETA 1
SETA 1 deed prima zaken in Panningen. Fortus werd met maar liefst 8-2 verslagen.
Piet en Eric bleven ongeslagen. Hay had niet zijn sterkste dag.
Door deze ruime overwinning is het gat met de nummers 5 en 6 in de poule
aanzienlijk. Als het aantal gespeelde wedstrijden de komende weken gelijk getrokken
wordt zal waarschijnlijk een plaats in de subtop het resultaat zijn.
SETA 2 verloor ook deze week met 6-4, ditmaal van Megacles. Gerard speelde
prima: 3 overwinningen. Priscilla pakte het vierde punt. Peter heeft het vooralsnog
zwaar.
Het is spannend in de klasse. De teams liggen qua sterkte en qua punten dicht bij
elkaar. Elke wedstrijd is belangrijk!
SETA 1 zet grootte stap naar play-offs
Door Red Stars kansloos met 4-1 terug naar Venray te sturen hebben Kenji en Stan
een flinke stap gezet naar de play-offs (beste vier teams). Tegen de (grote) meiden
van Red Stars bleef Kenji ongeslagen. Stan won er één en ook de dubbel werd
gewonnen.
Bij een goed resultaat komende zaterdag tegen Quick ’72 kan een plaats bij de beste
vier wellicht al veilig gesteld worden.
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Helaas heeft SETA 2 de belangrijke wedstrijd tegen TTC met 1-4 verloren. Kyra won
één enkel. Daphne verloor er eentje net. Desondanks is er nog altijd kans op een
plaats bij de beste vier. Daarvoor moet er wel twee keer gewonnen worden de
komende weken.
SETA 3 deed daarentegen juist weer hele goed zaken. Fortus werd in Panningen met
4-1 aan de kant gezet. In een klasse waarin de onderlinge verschillen minimaal zijn
tikt een 4-1 overwinning heerlijk aan. Alle kansen nog op de play-offs. Komende
zaterdag tegen TTC maar meteen een overwinning pakken, toch?
De starterteams, SETA 4 en 5 speelden allebei tegen Destatec. In Swalmen werd het
bij SETA 4 2-3 (winstpartijen voor Jop en Amy, allebei één), maar het game resultaat
was 11-10 voor SETA en dat telt uiteindelijk voor de stand. Een mooie en spannende
wedstrijd.
SETA 5 had het wat zwaarder. Zij wisten geen partijen te winnen. Finn wist wel een
game te winnen.

Programma 13 oktober:
Senioren
Zowel SETA 1 als SETA 2 zijn vrij.
Jeugd
SETA 1 – Quick ’72 2

14.00 uur

SETA 2 is vrij (wedstrijd is verplaatst)
SETA 3 – TTC 4

14.00 uur

SETA 4 – SETA 5 wordt op een ander moment gespeeld

Recreantencompetitie
Uitslagen week 40:
SETA 1 – Destatec 1

6-4

SETA 2 – Westa 1

7-3

Destatec 4 – SETA 3

5-5

Destatec 3 – SETA 4

6-4

SETA 7 – Armada 6

7-3

TTC 3 – SETA 8

6-4

Destatec 5 – SETA 9

5-5
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SETA 1 wint ook van Destatec
SETA 1 kent een prima start van de competitie. Afgelopen week kwam het versterkte
Destatec op bezoek. Friedhelm, inderdaad afkomstig uit Duitsland, speelt weer in
Sjwaame. Met die wetenschap en dat ze al twee keer gewonnen hadden werd op
een puntje of vier, vijf gehoopt.
Guus kreeg in zijn eerste wedstrijd niet echt kans om aan het (afbraak)spel van
Friedhelm te wennen. Het was voorbij voordat het pijn deed: een combi van noppen,
anti topspin en een bijzondere plank … Gelukkig wist Dave in ongeveer hetzelfde
tijdsbestek ook het eerste punt voor SETA binnen te slaan. Een prima en degelijke
partij. Toen volgde de strijd tegen de familie Crommentuijn. Gijs speelde tegen
dochter Suzanne, Ron tegen moeder Marlie. Allebei gespecialiseerd in schuiven en
het lastig maken van de tegenstander, daarbij gebruik makend van noppenrubber.
Gijs verloor in een gelijk opgaande partij de derde game met 12-14 en kwam die tik
niet meer te boven in de vierde game. Ron kende alleen in de eerste game moeite
met zijn tegenstandster (en zijn eigen pols) en won in vier games. Met een 2-2 stand
konden de dubbels van start gaan.
En net als tegen Leudal werden beide dubbels gewonnen. Het dubbel van Guus en
Ron op AB zag er na een zwakke start prima uit. Dat vonden ze zelf tenminste. Met
een lekkere 4-2 voorsprong werd er toch ‘stiekem’ aan een overwinning gedacht.
Dave was echter vrij kansloos in zijn tweede partij. Guus legde in een spannende
vijfsetter echter de verdere basis voor een overwinning. Met 12-10 won hij de
beslissende game en zorgde daarmee voor de 5-3. Gijs had het zeker niet
gemakkelijk in zijn laatste partij. Maar desondanks wist hij hem toch in vier games
binnen te slepen: 6-3. Ron mocht voor de kers op de taart zorgen. Maar helaas werd
het een taart zonder kers. In twee van de drie games ging het lang gelijk op tegen
Friedhelm. Maar enkele momenten van onoplettendheid zijn tegen hem (blijkbaar)
fataal.
De 6-4 overwinning was echter een prima resultaat. Na afloop werd dit gevierd met
de Erdingers (deels alcoholvrij tegenwoordig).

Ingezonden verslag: Destatec 4 – SETA 3 5-5
Afgelopen vrijdag was onze 2-de wedstrijd van deze recreantencompetitie. Over de
1-ste wedstrijd (6-4 verlies) willen we het helemaal niet meer hebben, want dit werd
door omstandigheden een drama! Door dit drama stonden we zelfs stijf onderaan in
de 4-de klasse. Vandaag de uitwedstrijd tegen Destatec 4 uit Swalmen. Peter haalde
iedereen (Sjaak, Gerard, Bianca) zéér tijdig thuis op, die zouden moeten spelen.
Echter toen we in Swalmen waren gearriveerd, belde Rik met Gerard en vroeg hem
hoe laat hij opgehaald zou worden. Oeps, foutje bedankt. Gerard was vanavond de
reserve en niet Rik. Shit! Dat werd dus 1000 x sorry, maar terug rijden naar Sevenum
was geen optie. Jammer Rik.
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Sjaak opende de avond tegen “dunbil” Ruben Lampe. Dat dit zeer moeilijk zou
worden wist Sjaak al bij voorbaat. Ruben is namelijk een “rubberfucker”. Hij speelt
met lange noppen en drijft iedere tegenstander tot wanhoop. Toch pakte Sjaak de 1ste game BIJNA van hem af, maar verloor die toch met 12-10. De 2-de en 3-de game
was Sjaak echter helemaal niet opgewassen tegen het zeer moeilijke spel van
Ruben. Jammer. Peter deed het tegen Maurice Hendrickx veel beter. Peter, die vanaf
april geen batje meer aangeraakt had, wist de wedstrijd in 4 games in zijn voordeel te
beslissen. Knap Peter en zeker na zo’n moeilijke privé periode. Gerard deed het
tegen Marco Vogelaar ook al heel goed. De 1-ste game was wel zeer spannend met
een eindstand van 17-15 voor Gerard, maar daarna stelde Gerard in de volgende 2
games orde op zaken. Gerard won dus! Bianca mocht deze tussenvoorsprong verder
uitbouwen tegen Linda Cox. Helaas lukte dit niet! Bianca is namelijk één brok
dynamiet, die denkt op bijna elke bal te moeten scoren. Toch werkt dit altijd zo in
deze recreantencompetitie. Sjaak adviseerde haar om iets terughoudender te blijven,
maar ze verviel toch weer te vaak in haar overmatige enthousiasme. Slaan met die
ballen. Toch was het verschil minimaal in de games. Jammer Bianca.
Tussenstand was dus 2-2. Niet slecht! De dubbels zouden weer belangrijk zijn
vandaag. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) kreeg het zeer moeilijk tegen Ruben/Marco.
Met name Ruben (met zijn lange noppen) bedierf het feestje voor hen en ze verloren
met 3-1. Het CD-dubbel (Bianca/Peter) deed het prima en zij wonnen straight in 3
games! Proficiat.
Daarna Gerard tegen de moeilijk bespeelbare Ruben. Toch wist Gerard het zeer
spannend te maken en sleepte er zelfs een 5-de game uit. In de 5-de game stond
Gerard echter in een mum van tijd met 6-0 achter. Dit leek onoverkoombaar en dat
werd het ook. Helaas verlies voor Gerard. De 2-de partij van Bianca tegen Maurice
Hendrickx ging helaas ook fout. Maurice bracht de balletjes alleen maar terug en liet
Bianca de fouten maken. Deze tactiek slaagde helaas voor Maurice. Jammer Bianca,
volgende keer beter. Sjaak wist zijn tegenstander Marco Vogelaar in 3 games er
onder te trekken en was daar zeer blij mee. Peter kon tegen Linda Cox de eindstand
naar 5-5 tillen. Dit werd een wedstrijd tegen zijn laatste adem en het werd ook nog
een zenuwenpartij. Het werd beslist in de 5-de game en de winner was: Peter!
Hierdoor had Peter al zijn partijen inclusief het dubbelspel gewonnen en was
daarmee de eerste “Man-of-the-Match” van dit nieuwe seizoen! Proficiat Peter!
Groetjes Seta 3: Gerard Bodelier, Bianca Drissen, Peter Pekx, Sjaak van Enckevort

Resterende programma week 41:
Destatec 2 – SETA 2, vrijdag 12 oktober 20.30 uur
SETA 3 – Destatec 3, donderdag 11 oktober 20.00 uur
Batave 3 – SETA 7, donderdag 11 oktober 19.15 uur
SETA 8 – Destatec 5, donderdag 11 oktober 20.00 uur
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Programma week 42:
SETA 1 – Wap in 1, donderdag 18 oktober 20.00 uur
Programma week 43:
Venlo 1 – SETA 1, maandag 22 oktober 20.15 uur
Zwalocom 1 – SETA 4, dinsdag 22 oktober 20.15 uur (Lottum)
SETA 3 – Koningslust 1, donderdag 25 oktober 20.00 uur
Batave 4 – SETA 8, donderdag 25 oktober 19.15 uur

BETTINE VRIESEKOOP
Ter gelegenheid van het 10 jarige lustrum van KBO Tafeltennis in Sevenum komt
Nederlands beste tafeltennisster ooit naar Sevenum.
Op donderdag 11 oktober geeft zij een tweetal clinics en een lezing in Stapvast.

OPEN DAG
Aanstaande zondag 14 oktober is de Open Dag in Stapvast. Meer informatie staat
elders in ’t Klökske (persbericht).
Iedereen is van harte welkom van 11.00 tot 14.00 uur.

NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
Afgelopen zondag speelden Milan, Daphne en Rick de plaatsingsronde van de
Nationale Jeugdmeerkampen in Geleen.
Rick had een hele sterke poule bij de jongens welpen: drie spelers die in de top 20
van Nederland staan. Dat hij tegen deze jongens geen kans had was op voorhand
bekend. Wel heeft hij in deze wedstrijden veel geleerd. Doordat er weinig
inschrijvingen waren bij de jongens welpen en de afdeling Limburg veel
rechtplaatsen heeft voor de landelijke rondes (vanaf de kwartfinale) zal Rick wel mee
mogen doen met die landelijke kwartfinale. De wedstrijden in Geleen golden in die
klasse alleen als plaatsing.
Milan speelde bij de jongens pupillen. Een zevenkamp met als doel een plek bij de
beste twee of hopen open restplaatsen als hij 3e, 4e of 5e zou worden. De eerste
wedstrijden waren meteen de zwaarste. Milan verloor zijn eerste wedstrijd (een tikje
onnodig) van de uiteindelijke winnaar met 2-3. Vervolgens speelde hij tegen Tim, wat
als een van de beslissende wedstrijden werd ingeschat. Bij 1-1 in games en een 8-4
voorsprong in de 3e game was Milan even helemaal de weg kwijt. Hij verloor de
game en de partij. Doordat hij ook zijn 3e wedstrijd verloor tegen Pieter, die 2e werd,
was de vierde plaatst het hoogst haalbare. Daarvoor moesten de laatste drie
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wedstrijden gewonnen worden. En daarvoor zorgde Milan. Heel degelijk liet hij de
tegenstanders de hele tafel zien en hij won drie keer met 3-0. Prima gedaan.
Inderdaad met de vierde plaats als resultaat. Alleen de nummers één en twee zijn
zeker van een plaats in de kwartfinale.
Daphne had de opdracht om bij de beste vier te komen bij de meisjes kadetten. Haar
eerste twee partijen speelde ze best goed. Alleen kwam ze te kort tegen de
uiteindelijke nummers één en twee. Het goede spel zette ze in de resterende drie
partijen voort. Met twee keer 3-0 en een keer 3-1 (tegen een hogere licentie) werd ze
uiteindelijk overtuigend derde! Daarmee is zij ook geplaatst voor de kwartfinale in
Almere.
In Almere zal SETA in ieder geval met vier personen aan mogen treden. Naast
Daphne en Rick zijn Kyra en Kenji daar op basis van hun licentie ook voor geplaatst.
Voor Milan wordt het nog even afwachten.

AGENDA
Donderdag 11 oktober: Clinic Bettine Vriesekoop (Stapvast)
Zondag 14 oktober: Open Dag (Stapvast)
Zondag 21 oktober: B-Jeugdranglijsttoernooi (Hoorn)
Vrijdag 26 oktober: recreantentoernooi (Blerick)
Zondag 28 oktober: Jeugd Challenge Noord 1
Zaterdag 10 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zondag 11 november: A-Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zaterdag 17 november: Zaerum Kwist (Stapvast)
Zondag 18 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray)
Zondag 18 november: Kids Actief (Venray)
Zondag 2 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (Almere)

PING EN PONG
Ping: 55+?
Pong: Doe mee aan de clinic op donderdag 11 oktober in Stapvast.
Ping: clinic? Door wie wordt dit gegeven?
Pong: Bettine Vriesekoop!
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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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