Seta nieuws in ‘t Klökske - week 41 - woensdag 11 oktober 2017

Deze week in ’t Klökske …onder meer aankondigingen voor ouder-kind toernooi en
recreantentoernooi in Blerick.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 7 oktober:
Senioren:
SETA 1 – Sittard 5

3-7

SETA 2 – Vijlen ’72 2

2-8

Jeugd:
Fortus 3 – SETA 1

2-3

Armada 1 – SETA 2

2-3

SETA 3 – Red Stars 7 0-5
Fortus 4 – SETA 4

1-4

SETA 3 (jeugd) moet koppositie afstaan.
Vorige week was het nog hosanna, deze week kreeg SETA 3 een 5-0 nederlaag te
slikken. De jongens van Red Stars waren te sterk voor Lin en Jill. Het zal nu nog
hard werken worden voor de play-offs. Er komen een aantal zware wedstrijden aan.
SETA 1 deed het goed tegen Fortus. Met de 3-2 overwinning van Kyra en Daphne
mocht eigenlijk vooral de tegenstander erg blij zijn. Onze meiden verloren immers
allebei een partij met 11-9 in de vijfde game. De overwinningen kwamen heel wat
makkelijker tot stand.
SETA 2 won ook met 3-2. Kyan en Kenji verloren allebei één enkelspel. Net als
SETA 1 (ze spelen in dezelfde poule) blijven ze hierdoor in de race voor de play-offs.
SETA 4 won wederom met ruime cijfers. Deze keer was Fortus het slachtoffer. Jesse
won twee enkelspelen. Milan won een enkel en samen met Amy het dubbel. Amy kon
in haar eerste competitiewedstrijd haar enkel net niet winnen. Wel goed gespeeld.
Nederlagen voor senioren
SETA 1 ging met 7-3 ten onder tegen Sittard. Alleen Piet Janssen kon twee
enkelspelen in winst omzetten. Het dubbel leverde het derde punt op. Eric en Hay
bleven op nul steken.
Bij SETA 2 wonnen Gerard en Priscilla allebei een wedstrijd. Rik scoorde helaas een
nulletje. De 8-2 nederlaag tegen Vijlen was behoorlijk geflatteerd. Er gingen veel
wedstrijden met klein verschil verloren.
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Programma zaterdag 14 oktober:
Geen wedstrijden

Recreantencompetitie
Uitslagen week 40:
SETA 1 – Wap in 1

5-5

SETA 2 – Red Stars 2 5-5
‘t Belke 2 – SETA 3

3-7

Venlo 3 – SETA 4

3-7

SETA 5 – Batave 2

10-0

Venlo 4 – SETA 7

9-1

Fortus 6 – SETA 8

4-6

Ingezonden verslag: ’t Belke 2 – Seta 3: 3-7
De 1-ste wedstrijd royaal gewonnen, de 2-de royaal verloren en wat zouden we deze
wedstrijd ervan maken, vroegen we ons af toen we naar Belfeld reden! Als we 5-5
spelen zei Gerard, dan teken ik daarvoor! We moesten tegen een bijna compleet
damesteam uit de 4-de klasse. Maar liefst 3 dames staan er in dit team. En wat voor
dames? Het zijn alle 3 toptalenten of gewezen toptalenten. Edith Ernst, José Smets
en Jeannette Bisschop. Ga er maar aan staan, dachten we bij binnenkomst in de
zaal van Belfeld.
Sjaak nam het in de 1-ste partij op tegen Edith en dat ging eigenlijk wonderwel goed.
Sjaak speelde zoals altijd degelijk en geraffineerd, maar Edith maakte toch de nodige
onnodige foutjes. Zijn we van haar eigenlijk niet gewend. Sjaak won in 4 games en
dat was wel een opsteker. Rik mocht zijn openingswedstrijd beginnen tegen Twan
Ernst (juist, de partner van Edith), maar hij kwam er in de kleedkamer achter dat hij
zijn zaalschoenen was vergeten. Deze week aan een nieuwe baan begonnen en dus
een beetje uit zijn normale doen, zal wel de oorzaak zijn geweest. Gelukkig had hij
wel gewone trendy schoenen met witte zolen aan en kon daar toch mee spelen. Rik
begon goed, maar of de schoenen hem parten speelde weten we niet, hij verloor
echter wel in 4 games. Gerard opende de avond tegen José en deed dat zeer
verdienstelijk. De 2-de game maakte Gerard het nog wel spannend door toch nog net
met 14-12 te winnen, maar de andere 2 games kreeg José nog geen 11 punten bij
elkaar. José kreeg totaal geen vat op de effectballen en de vele loopings van Gerard.
Klasse Gerard. Peter trad tegen Jeannette met stoute plannen in de arena en
maakte er een waar spektakelstuk van. De beslissing viel in de 5-de game, in het
voordeel voor Peter uit (11-9) . Er klonk een luid hoera in de zaal van Peter.
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Toen kwamen de belangrijke dubbels weer. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) tegen
Edith en José. Dit werd ook een zeer spannende strijd, die ook weer in 5 games
beslist werd. We moeten er wel bij zeggen, dat deze dames wel veel beter in hun
spel kwamen. In de 5-de game sloegen ze derhalve in de eindfase vernietigend toe
en pakten de winst met 11-8. Ze lieten Gerard en Sjaak vertwijfeld achter de tafel
achter. Proficiat dames! Het CD-dubbel (Peter/Rik) deed het veel beter. Zij wonnen in
3 games van Jeannette en Twan. Er moet wel bij gezegd worden, dat Jeannette door
een “bijna-struikeling” haar bilspier danig had verrekt, waardoor soepel bewegen
voor haar er niet meer bij was.
Tussenstand 4-2! We schrokken er zelf een beetje van! Daarna ging onze
zegekaravaan toch verder. Gerard won in een waanzinnige partij van Edith. De
game-standen waren waanzinnig. 11-2 verlies voor Gerard in de 1-ste game, maar
ook 11-1 winst-game voor hem. De 5-de game was nog zeer spannend, maar Gerard
won toch met 11-7. Klasse gedaan Gerard! Peter speelde in zijn 2-de partij zeer
uitgekookt tegen Twan. Hij won in 3 games , maar de game-standen waren wel zeer
close. Het woord wat Twan slaakte, toen Peter de eindoverwinning binnen haalde, is
niet voor herhaling vatbaar. Met de 2 single overwinningen en de dubbeloverwinning
is Peter hiermee vandaag de “Man-of-the-Match! Proficiat Peter met deze eretitel!
Rik mocht in zijn laatste partij de gymschoenen van Peter lenen en dit werd ook al
weer een succes. Ze zitten als gegoten, zei Rik. Tegen Jeannette wist Rik, op de
schoenen van Peter dus, met 11-7 in de 5-de game te winnen! Heel goed Rik! Sjaak
kon de eindstand op 8-2 of op of op 7-3 brengen. José had echter geen zin om de
schade nog verder te laten oplopen. Ze speelde overigens steeds beter als in het
begin van de avond (of is dit een smoesje?). In 3 games was het afgelopen en
konden we om ca. 10.30 uur pas gaan douchen. Met een eindoverwinning van 7-3
smaakt de consumptie in de kantine natuurlijk wel heel erg lekker!
Groetjes Gerard, Peter, Rik, Sjaak

Resterend programma week 41:
SETA 8 – Batave 3, donderdag 12 oktober 20.00 uur
Programma week 42:
SETA 4 – ’t Belke 2, dinsdag 17 oktober 20.00 uur
TTC 2 – SETA 5, dinsdag 17 oktober 20.00 uur
SETA 7 – Fortus 6, dinsdag 17 oktober 20.00 uur
Programma week 43:
Venlo 1 – SETA 1, maandag 23 oktober 20.15 uur
SETA 2 – Wap in 2, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
Fortus 4 – SETA 4, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
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SETA 5 – Zwalocom 2, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
Meppers 1 – SETA 7, woensdag 25 oktober 20.30 uur
SETA 8 – Fortus 5, donderdag 26 oktober 20.00 uur
SETA 9 – Batave 4, dinsdag 24 oktober 20.00 uur

RECREANTENTOERNOOI BLERICK
Op vrijdag 27 oktober vindt het eerstvolgende recreantentoernooi plaats in Blerick.
TTC Asterix organiseert het toernooi.
Aanvang: 19.00 uur
Inschrijfkosten: € 4,00
Aanmelden voor 20 oktober via Gerard Bodelier

OUDERKIND TOERNOOI
Op zondag 5 november vindt het jaarlijkse ouder-kind-toernooi plaats in Stapvast. De
jeugdleden spelen dan samen met hun papa of mama. Ze spelen allemaal
dubbelwedstrijden tegen elkaar. We beginnen om 10.00 uur en zullen rond 13.00 uur
weten wie dit jaar de kampioenen worden.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 12 oktober: Math Schouten
Vrijdag 13 oktober: John van der Coelen
Zaterdag 14 oktober: geen wedstrijden
Dinsdag 17 oktober: Guus Roosen
Donderdag 19 oktober: Ron van Enckevort
Vrijdag 20 oktober: Piet Janssen
Zaterdag 21 oktober: geen wedstrijden
Dinsdag 24 oktober: Grad Vullings

AGENDA
Zondag 15 oktober: B-ranglijsttoernooi in Hoorn
Zondag 22 oktober: voorronde Nationale Jeugdmeerkampen (Venray)
Vrijdag 27 oktober: recreantentoernooi Asterix (Blerick)
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Zondag 29 oktober: Jeugd Challenge
Zondag 5 november: Ouder-Kind toernooi (Stapvast)
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe

PING EN PONG
Ping: Weer een leuk en levendig verslag van recreanten 3
Pong: Ze waren duidelijk in hun nopjes met de uitslag. In Belfeld dachten ze daar
anders over.
Ping: Hoezo?
Pong: Op de website van ’t Belke verscheen een afbeelding van een zwarte
bladzijde!

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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