Seta nieuws in ‘t Klökske - week 7 - woensdag 14 februari 2018

Deze week in ’t Klökske … SETA 1 (door de week) doet goede zaken en verder meer
opvallende resultaten in de recreantencompetitie.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Programma 17 februari:
Senioren:
Geen wedstrijden
Jeugd:
SETA 1 – SETA 3

14.00 uur

Wedstrijd SETA 2 is verplaatst. SETA 4 is (ook) vrij

Recreantencompetitie
Uitslagen week 5:
SETA 1 – VETA 2

8-2

SETA 2 – ’t Belke 1

0-10

SETA 3 – Venlo 3

3-7

SETA 5 – TTC 2

9-1

Koningslust 1 – SETA 6 6-4
Fortus 6 – SETA 7

3-7

Batave 3 – SETA 8

3-7

SETA 1 speelt zich ‘veilig’
SETA wist dat de thuiswedstrijd tegen VETA een ideale mogelijkheid was om het
degradatiespook te verjagen. De voorsprong op VETA, de nummer laatst bedroeg
vooraf 13 punten, waarbij VETA nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. Het
grootste deel van de voorsprong werd destijds in Velden bij elkaar gespeeld door bij
VETA met 8-2 te winnen. Hay was de invaller voor deze week. Tegenstander VETA
kwam laat aan in Stapvast en niet in de sterkste opstelling. Zouden ze de zakdoek al
geworpen hebben?
SETA ging prima van start. Guus won relatief eenvoudig van Twan. Daar waar zij
meestal een spannende vijfsetter spelen won Guus nu eenvoudig in drie games. Ron
had in het begin nog een beetje moeite met het kamikaze spel van Cor maar kwam
in de loop van de partij er steeds beter in. Met ook een overwinning in straight games
als gevolg. Gijs won, na ook een ietwat moeizaam begin in vier games van Joep.
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Hay speelde een spannende en goede wedstrijd tegen Paul. In een gelijk opgaande
partij werd hij helaas niet beloond. Hij verloor met 11-9 in de vijfde game. Met een
3-1 voorsprong werd aan de dubbels begonnen.
De dubbels gingen niet zoals bedoeld. Bij Gijs en Hay leidde dit zelfs tot een
nederlaag. Guus en Ron speelden drie prima games, maar wisselden dit af met twee
zeer slechte games, waardoor het lang spannend bleef. Uiteindelijk toch winst in vijf
games.
Na de dubbel ging de turbo er op aan Sevenumse kant. Hay won van Joep en pakte
daarmee ook deze keer weer een punt mee als invaller. Gijs won ook van Paul,
waardoor Gijs voor de tweede week op rij ongeslagen bleef in het enkelspel. Guus
won zeer eenvoudig van Cor. Een goede service is echt wel een wapen! De mooiste
partij van de dag werd tot het laatst bewaard. Ron en Twan maakte er een mooie
wedstrijd van. Twan kwam het beste uit de startblokken, maar Ron wist toch in vier
games te zegevieren.
Hiermee kwam er wederom een 8-2 overwinning tot stand. De voorsprong op VETA
is gegroeid tot maar liefst 19 punten en dat is met één wedstrijd minder niet zo
gemakkelijk meer in te halen. Over een paar weekjes kan met een gerust hart aan de
volgende wedstrijd, thuis tegen Venlo, worden begonnen.

Ingezonden verslag SETA 3 – Venlo 4: 3-7
Vandaag hadden we weer een probleem om een team op de been te krijgen. Jan
Rijs nog niet speelklaar, Rik verhinderd en op het laatste moment ook nog Peter
Pekx verhinderd. Nou, dat kan bijna niet gekker worden! Gelukkig wisten we 2 goede
vervangers te regelen in de vorm van Engelbert Leijsten en Bianca Drissen. Top!
Gerard opende de avond tegen Xander Stoot. Sterke speler, die volgens eigen
zeggen, minstens 4 keer in de week tafeltennist. Hoe fanatiek kun je zijn?! Maar
Gerard deed het erg goed tegen hem. Hij won namelijk 3 games met 11-7. Klasse
Gerard. Invalster Bianca deed het verrassend goed tegen de “zwaargewicht” Rick
van Ninhuys uit Venlo. Bianca maakte er een spannende partij van en wist zelfs in de
5-game nog vrij royaal te winnen met 11-5 ook! Dat had Bianca zelf niet eens
verwacht. Zo zie je maar, de klasse-verschillen zijn echt niet zo heel groot. Heel goed
gedaan Bianca! Trots op jou! Sjaak mocht zijn 1-ste partij beginnen tegen de Pool
Gregor Olejnik. Lastige speler voor Sjaak, want die Gregor heeft zeer vervelende
effectballen. Sjaak kon nog wel de openingsgame winnen, maar daarna was het
“finito”! Hij verloor de daarop volgende 3 games. De 2-de invaller Engelbert van de
avond mocht tegen Ruud Coenders. Engelbert pakte zijn tegenstander meteen goed
bij zijn strot en klopte hem verrassend snel in 3 games met zijn snoeiharde smashes.
Klasse Engel! Hiermee kwamen we op een wel zeer luxe voorsprong van 3-1!
Maar ja hoe gaat gezegde ook alweer: Eerste gewin, is katt............! De dubbels
zouden de beslissing moeten gaan brengen. Echter de beide dubbels gingen helaas
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niet goed. Beiden gingen verloren. Het AB-dibbel (Gerard/Sjaak) sleepte er nog wel
als troostprijs een game uit, maar de rest was onvoldoende. Het gelegenheidsdubbel
CD-dubbel (Bianca/Engelbert) waren te weinig aan elkaar vertrouwd om het Venloos
duo aan de kant te schuiven.
Daarna moest Gerard tegen de Pool Gregor zijn kunnen tonen. Deze mooie partij
werd helaas in de 5-game nipt verloren (12-10) voor Gerard. Jammer Gerard, toch
goed gespeeld! Bianca tegen Ruud was ook al zo’n mooie pot. Bianca won de eerste
2 games vrij overtuigend en had de 3-de game voor het grijpen. Ze had zich
vanavond voor ons onsterfelijk kunnen maken, echter Ruud verhinderde dit en won
deze cruciale game. De 4-de en 5-de game gingen ook naar Ruud en daarmee dus
toch nog verlies voor Bianca. Heel jammer! Sjaak kon tegen Xander geen potten
breken en verloor in 3 games. Engelbert had ook heel veel moeite met zijn
tegenstander Rick. Rick gaf ook veel zijspinballen, waar Engelbert teveel moeite mee
had en helaas verloor. Hiermee was de einduitslag voor ons op een 7-3 verlies
gekomen. Jammer, maar helaas.
Toen kwam de wijsheid van de opa van Bianca even ter sprake die luidt: Eerste
gewin is kattengespin, laatste gewin dat gaat de zak in! Een waarheid als een koe
vanavond! Bianca en Engelbert, bedankt voor jullie succesvolle invalbeurt.
Groetjes van Seta 3: Gerard, Engelbert, Bianca, Sjaak.

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
Programma week 9:
SETA 1 – Venlo 1, donderdag 1 maart 20.00 uur
Leudal 2 – SETA 2, maandag 26 februari 20.15 uur
Zwalocom 1 – SETA 3, dinsdag 27 februari 20.15 uur (Lottum)
SETA 4 – Fortus 4, dinsdag 27 februari 20.00 uur
SETA 6 – Batave 2, dinsdag 27 februari 20.00 uur
SETA 7 – Meppers 1, dinsdag 27 februari 20.00 uur
Fortus 5 – SETA 8, maandag 26 februari 20.00 uur
Batave 4 – SETA 9, donderdag 1 maart februari 19.15 uur
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KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 15 februari: Ron van Enckevort
Vrijdag 16 februari: Heidi Vervoort
Zaterdag 17 februari: ouders Louka Sijbers
Dinsdag 20 februari: geen wedstrijden
Donderdag 22 februari: nnb
Vrijdag 23 februari: Jan Huijs
Zaterdag 24 februari: geen wedstrijden
Dinsdag 27 februari: Peter Wetjens

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)
Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Rustig aan.
Pong: Het is/was carnaval!

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!
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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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