
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 03 - woensdag 15 januari 2020

Deze week in ’t Klökske … SETA grossiert in Limburgse titels!! 

Waar normaal het SETA nieuws geopend wordt met de competitie, moeten we deze 
keer wel starten met een verslag van de uitstekende prestaties van de Setanen 
tijdens de Limburgse Kampioenschappen. 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN: 4 TITELS VOOR SETA !!! 

Het jubileumjaar 2020 is net van start en sportief is er al meteen een absoluut 
hoogtepunt. 

Afgelopen weekend werden in Panningen de Limburgse Kampioenschappen 
gespeeld. Op zaterdag de senioren en op zondag de jeugd. 

Michael wint de eerste klasse senioren 

SETA’s kersverse clubkampioen speelde in Panningen in de op één na hoogste 
seniorenklasse. In de poule werd hij eerste na een twee keer met 3-0 te winnen en 
een hele spannende 3-2 winstpartij op Peter Maas van Brunssum. In de halve finale 
poule liet Michael zijn tegenstanders alle hoeken van de tafel zien en maakte hij 
indruk met zijn noppenspel. De finale was een mooie tegen Tom Kasperski uit 
Sittard. Ook qua affiche: Kaminski tegen Kasperski. Na een 2-1 achterstand in 
games wist Michael de wedstrijd toch nog in zijn voordeel te kantelen. Zijn 
tegenstander kon geen antwoord meer vinden op zijn goed geplaatste ballen en 
natuurlijk ook de noppen. Een sterk optreden van Michael. In het dubbelspel reikte hij 
ook nog tot de halve finale maar daarin ging het net mis. 

Roger en Grad namen ook deel aan het seniorentoernooi. Beide spelers overleefden 
de poule (in de 2e klasse), maar daarna was het over. In het dubbelspel van de 
eerste klasse misten ze op een haar na het hoofdtoernooi. In de poule speelden ze 
tegen de latere finalisten. Een daarvan versloegen ze zelfs. De drie koppels 
eindigden gelijk, maar door een negatief gamesaldo in de onderlinge duels vlogen 
Roger en Grad er helaas uit. 

3 van de 12 jeugdtitels naar SETA! 

Gesterkt door de goede prestaties van de senioren gingen acht jeugdleden van 
SETA op zondag aan de slag. 

Waar, hoe en met wie moet je beginnen? Een prachtige opeenstapeling van 
hoogtepunten. Zo speelden bijvoorbeeld alle Setanen de halve finale van het 
dubbelspel (hoofd of troostronde). Uiteindelijk acht prijzen met acht deelnemers. Drie 
titels in het enkelspel en ook nog eens twee tweede plaatsen. En nog een titel in het 
dubbelspel. Wat een weelde. 
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Mano Janssen debuteerde met een mooie en verrassende tweede plaats bij de 
welpen starters. In de poule van vijf werd hij keurig tweede. In de halve finale 
versloeg hij Koen Hekkens uit Geleen in vier sets. In de finale speelde hij tegen Juul 
Ploemen uit Sittard, waarvan hij in de poule net had verloren. De eerst game wist 
Mano te winnen, maar daarna wist Juul een antwoord te vinden op de service en 
forehand van Mano. In vier games ging ook nu de winst en de titel naar Sittard. 

Bij de jongens welpen had SETA 2 ijzers in het vuur. Jules Elias kon in de poule net 
geen wedstrijd winnen. In het troosttoernooi won hij de met mooi spel zijn eerst 
wedstrijd. Daarna was het helaas voorbij. Rick Bussemakers werd zonder een game 
te verliezen eerste in zijn poule. De halve finale werd ook eenvoudig gewonnen en 
daarmee wacht Flint van Lier op hem in de (vooraf verwachte) finale. In een 
spannende wedstrijd kon Rick deze keer net niet zijn grote technische vooruitgang 
van de afgelopen maanden omzetten in de winst. De tweede plaats was zijn deel. 

Bij de jongens junioren mocht Jesse Timmermans aantreden. De gemengde klasse 
van B- en D-licenties was op voorhand heel zwaar. In de poule werd Jesse vierde. 
Geen kans, maar wel goed gespeeld. Dat goede spel en de juiste instelling nam hij 
mee naar de troostronde. Eerst won hij van de Venlose Wouter, waarvan hij in de 
najaarscompetitie nog verloren had. In de halve finale stuntte Jesse tegen Mark 
Douwe Wierda uit Heerlen (je zou eerder Friesland denken). Zijn tegenstander had 
een meer dan driehonderd punten hogere ELO rating. Jesse speelde echter gedurfd 
en geconcentreerd en won met 3-1. Dat de finale van het troosttoernooi verloren ging 
zal de pret niet gedrukt hebben. Deze tweede plaats voelde uitstekend. 

Milan van den Beuken en Louis Leijsten speelden allebei bij de jongens pupillen D. 
Louis was in de poule al iets te veel bezig met de vervolgronde. (Laat dat een les 
voor de volgende keer zijn.) Hij verloor een wedstrijd en dat bleek even later net te 
veel te zijn en daarmee moest hij verder in het troosttoernooi. Daarin reikte hij tot de 
finale. Daarin moest hij net de winst aan zijn tegenstander laten. Milan won in zijn 
poule alle wedstrijden in straight sets. In de kwartfinale won hij met 3-1. De halve 
finale was bloedstollend spannend. Na een 2-0 achterstand in games knokte Milan 
zich fantastisch terug en won de wedstrijd alsnog van Jip Coonen (Sittard). Zo zwaar 
als de halve finale was, zo gemakkelijk ging het in de finale. Kai Kengen uit 
Valkenburg had niets in te brengen: 11-4,11-3 en 11-9. Milan Limburgs Kampioen! 

Kenji van Enckevort speelde bij de jongens pupillen AB. In het toernooi speelden ze 
samen met de kadetten B. Ze speelden een achtkamp, waarbij alle resultaten 
meetelden voor de afzonderlijke titels bij de pupillen respectievelijk de kadetten. 
Tegen de twee andere pupillen won Kenji met duidelijke cijfers (3-0 en 3-1). Ook de 
eerste drie kadetten gingen er met 3-0 van af. Daarmee was de titel bij de jongens 
pupillen al een feit! Vervolgens speelde hij de laatste twee wedstrijden tegen de 
nummers 1 en 2 van de kadetten (hoger leeftijdscategorie). Van Jens werd verloren 
en van Gijs werd een prima wedstrijd gewonnen. Alle drie wonnen ze daarmee zes 
van de zeven wedstrijden Op gamesaldo was de volgorde: Gijs, Jens, Kenji. Voor de 
titel bij de pupillen had dit geen gevolgen. 
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De derde Limburgse titel voor SETA kwam op naam van Kyra van Enckevort. Bij 
de meisjes kadetten liet zij (bij afwezigheid van concurrente Dido Giesen) zien veruit 
het sterkste te zijn. In de poule werden alle vier de wedstrijden met 3-0 gewonnen. In 
de halve finale was ook Isa Engels (Red Stars) volledig kansloos. De finale werd 
door een blessure van haar tegenstandster niet gespeeld. (Tegenstandster Jasmijn 
Soree was in poule overigens al met 3-0 verslagen.) 

Naast het enkel speelden alle acht Setanen ook nog het dubbel. Ook dat leverde nog 
een titel op. In de 2e klasse won Jesse met gelegenheidspartner Vincent Steegh uit 
Tegelen overtuigend de titel. Links en rechts werd er een game gemorst, maar ze 
kwamen geen moment in de problemen. In de 3e klasse reikten Mano en Jules tot de 
halve finale van de troostronde. In de 1e klasse kwamen Louis en Milan tot de finale 
van de troostronde. Rick deed het met zijn maatje Lars Clephas (Red Stars) heel 
goed in diezelfde 1e klasse. In de poule wonnen ze verrassend van de latere 
winnaressen uit Venray. Zelf sneuvelden ze in de halve finale waar ze verloren van 
twee jongens uit Geleen. Kenji en Kyra speelden in de hoogste klasse (topklasse). In 
de poule werden ze tweede waardoor ze in de kwartfinale een zeer sterk dubbel 
tegen kregen: Wick (waar Kenji in zijn enkelpartijen tegen speelden) en Jim (de 
nummer 14 van Nederland bij de jongens junioren). Toch wisten ze deze partij knap 
te winnen. In de halve finale werd met minimaal verschil verloren van twee junioren B 
uit Brunssum. 

Al met al een prachtige oogst aan titels en prijzen. De coaches hadden een hele 
drukke dag, waarbij ze van de eerste tot de laatste partij van de dag volop aan de 
bak mochten. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De teams zijn samengesteld. Het programma is ook al bekend. Op zaterdag 25 
januari worden de eerste wedstrijden gespeeld. 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 2: 

Venlo 1 – SETA 1 4-6 

Fortus 2 – SETA 2 9-1 

SETA 3 – SETA 4 5-5 

SETA 5 – Fortus 5 5-5 

SETA 7 – SETA 8 4-6 
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Uitslagen week 3: 

Fortus 4 – SETA 3 2-8 

Armada 6 – SETA 7 3-7 

Ingezonden verslag SETA 3 – SETA 4: 5-5 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus ook het vervolg van de 
recreantencompetitie. Iedereen natuurlijk weer met de beste voornemens. Haha. 
Zeker op tafeltennisgebied, want iedereen wil natuurlijk weer van iedereen winnen. 
Maar ja, dat kan natuurlijk niet. 

Sjaak opende tegen John van der Coelen en dat was weer meteen de spannendste 
wedstrijd van de avond. Om beurten werd er een game gewonnen en dan krijg je 
natuurlijk de beslissende 5-de game. John speelde hierin ontketend en maakte het 
Sjaak zeer moeilijk met zijn prachtige backhand smashes. Uiteindelijk werd het 11-8 
voor John en voor hem kon de avond niet meer stuk. 

Bianca speelde tegen invaller Engelbert Leijsten de eerste wedstrijd. Engelbert is 
een geliefd invaller voor zowel Seta 3 als Seta 4. In de heenronde viel Engelbert nog 
in voor Seta 3 en nu dus andersom. Toch pakte Bianca meteen Engelbert bij zijn 
lurven en wist zelfs nog royaal in 3 games van hem te winnen. Top Bianca! 

Rik tegen Priscilla Houwen was ook weer een zeer spannende pot. Priscilla wist de 
eerste 2 games te winnen, maar begon zich daarna flink te ergeren nadat ze de 3-
game nipt verloren had. Hier maakte Rik gretig gebruik van en won de wedstrijd 
uiteindelijk met 3-2. 

Peter kon, ondanks het supporteren van vader Jan, tegen Heidi Vervoort niet tot 
winst komen. Maar er moet wel bij gezegd worden, dat Heidi de laatste tijd steeds 
sterker wordt. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze geregeld de 
jeugdtraining mee verzorgd. Klasse werk Heidi! 

De belangrijke dubbels vielen voor ons vandaag zeer slecht uit. Het AB-dubbel (Rik/
Sjaak) kreeg in de 2-de game een enorme dreun, nadat de 1-ste game toch lekker 
gewonnen werd. In de 2-de game werd een ruime voorsprong min of meer weg 
gegeven. Te riskant spel en misschien ook wel een beetje nonchalance. Deze 2-de 
game ging dus alsnog voor ons verloren en hieruit putte het koppel Priscilla/John de 
nodige moed en wonnen ook de daaropvolgende 2 games. Hier baalden Rik en 
Sjaak wel flink van. Het CD-dubbel (Bianca/Peter) begon ook goed, maar verloor 
eveneens de daaropvolgende 3 games. Shit, staan we toch ineens met 4-2 achter 
mopperde onze vrije man, supporter en coach Hans Cl.. Kom ik hiervoor kijken? 

Hij pepte iedereen nog wat op en dat hielp ook nog. Sjaak wist van Priscilla te 
winnen, Rik won van John en Peter klopte Engelbert. Alleen Bianca maakte een 
lelijke uitglijder tegen lachebekje Heidi. 
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Hierdoor kwam de eindstand op 5-5. Dezelfde uitslag als de heenwedstrijd, maar het 
voelde vandaag als een overwinning na de dramatische start. Reden genoeg om 
barman Rik, vanavond de playing barman, de bitterballen maar weer eens te laten 
aanrukken. Nou dat was toch weer een verrukkelijk avondje! Doei. 

Groetjes van Seta 3: Bianca, Rik, Peter, Hans, Sjaak. 

Resterende programma week 3: 

SETA 1 – Fortus 1 donderdag 16 januari 20.00 uur 

Batave 2 – SETA 5 donderdag 16 januari 19.15 uur 

Programma week 4: 

SETA 4 – Batave 1 dinsdag 21 januari 20.00 uur 

SETA 7 – Meppers 1 donderdag 23 januari 20.00 uur 

SETA 9 – Destatec 5 dinsdag 21 januari 20.00 uur 

Programma week 5: 

SETA 1 – Leudal 1 donderdag 30 januari 20.00 uur 

SETA 2 – Destatec 2 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

Zwalocom 1 – SETA 4 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

Wap in 3 – SETA 5 maandag 27 januari 20.15 uur 

SETA 7 – SETA 6 donderdag 30 januari 20.00 uur 

SETA 8 – Fortus 6 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

AGENDA 

Zaterdag 18 januari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zaterdag 25 januari: start zaterdagcompetitie 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

Zondag 2 februari: Kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen) 

Zondag 9 februari: Limburgse Jeugdmasters (Valkenburg) 

Zaterdag 15 februari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 16 februari: B-ranglijsttoernooi (Soest) 

Zondag 29 februari: Jeugdklassentoernooi (Zwolle) 
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PING EN PONG 

Ping: Vorige week werd Heidi al clubkampioen. Deze week versloeg ze weer twee 
Setanen in de onderlinge competitiewedstrijd. 

Pong: En dan denken ze bij SETA 3 dat het komt door het verzorgen van trainingen. 

Ping: Daar moeten we dan toch een kleine nuance aanbrengen. 

Pong: Je wordt niet beter van het verzorgen van trainingen, maar door zelf te trainen, 
toch? 

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. (september tot en met 
mei) 

• 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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