Seta nieuws in ‘t Klökske - week 46 - woensdag 15 november 2017

Deze week in ’t Klökske … Flyeren voor de SETA-leden en in memoriam Karel
Thijssen.

IN MEMORIAM: KAREL THIJSSEN
Afgelopen weekeinde ontvingen we de mededeling, dat ons oud lid Karel Thijssen
zaterdag j.l. is overleden.
Karel kwam in het voorjaar van 1960 bij de oprichting als lid bij onze club en speelde
met name in de – sportief gezien - turbulente beginjaren een cruciale rol. Hij startte in
de herfst van 1960 met Jac Munten en Hay van Enckevort in het jeugdteam maar
ging al diezelfde herfst Wim van de Goor vervangen in het 1e team. Het
daaropvolgende jaar al werd hij herenigd met zijn eerste teamgenoten en haalde
na een legendarische laatste wedstrijd van het seizoen in Kessel in het voorjaar van
1962 de eerste titel van een seniorenteam naar Sevenum (3e klasse). Twee jaar later
al volgde promotie naar de 1e klasse; dit werd gevierd met een onvergetelijke
receptie met koffietafel in het clublokaal bij Piet Verhaag in de Steeg. Weer twee jaar
later behoedde hij persoonlijk het 1e team voor degradatie door in een halve
kompetitie met twee andere teams voor 1 degradatieplek tweemaal 2 wedstrijden te
winnen.
Karel trad later ook toe tot het bestuur , was enkele jaren penningmeester, maar kon
later vanwege lichamelijk ongemak zijn geliefde sport niet meer beoefenen zoals hij
graag wilde. Ergens beginjaren 80 zegde hij de tafeltennissport (voorlopig) vaarwel.
Wel gaf hij nog acte de présence tijdens toernooien in het kader van diverse jubilea
en bij de opening van Stapvast, onze huidige locatie.
Karel was een klassieke verdediger , nam weinig tot geen risico’s in zijn speelstijl;
ook niet veel later toen hij via de KBO zijn zo geliefde sport weer oppakte. De
tweejaarlijkse uitwisselingen tussen de KBO en de vereniging Return in Oss werden
“berucht”, omdat die altijd uitliepen als Karel erbij was. De laatste jaren was hij er
opnieuw vanwege lichamelijk ongemak niet meer bij.
Afgelopen dinsdag in Oss moesten we de mensen die Karel kenden laten weten dat
het heel slecht met hem ging.
We bedanken Karel voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan en heeft
betekend. We wensen zijn familie en naasten veel sterkte met het verlies van Karel.
Bestuur en leden tafeltennisvereniging Seta.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 11 november:
Senioren:
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SETA 1 – Sibbe MC 1

4-6

SETA 2 – TTC 4

10-0

Jeugd:
Westa 5 – SETA 3

3-2

SETA 1, 2 en 4 waren vrij.

SETA 1 kan niet winnen van Sibbe
SETA 1 kon ook de tweede ontmoeting met Sibbe niet winnen. Deze keer werd het
een nipte 4-6 nederlaag. Grad pakte twee winstpartijen, Eric en Piet beide één. De
wedstrijd tegen Falco van aanstaande zaterdag zal gewonnen moeten worden om
nog zicht te houden op plaats drie.
SETA 2 veegde de vloer aan en stuurde TTC met 10-0 naar huis. TTC is daarmee zo
goed als gedegradeerd. SETA speelt aanstaande zaterdag in en tegen Heerlen voor
plaats vier.
Bij de jeugd verloor SETA 3 met klein verschil van Westa: 2-3. Lin won één enkel en
ook het dubbel werd gewonnen. De kans op de play-offs lijkt elke week iets kleiner te
worden. Misschien een stuntje aanstaande zaterdag tegen Elsloo?

Programma zaterdag 18 november:
Senioren:
Falco 2 –SETA 1

17.00 uur

Heerlen 6 – SETA 2

13.00 uur

Jeugd:
Fortus 3 – SETA 2

10.30 uur

SETA 3 – Elsloo’72 3

14.00 uur

Fortus 5 – SETA 4

10.30 uur

SETA 1 is vrij.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 45:
Westa 1 – SETA 2

3-7

Destatec 3 – SETA 3

5-5

Zwalocom 1 – SETA 4

7-3
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SETA 5 – Armada 5

4-6

SETA 6 – TTC 2

5-5

Fortus 5 – SETA 7

6-4

Zwalocom 3 – SETA 8

4-6

Uitslagen week 46:
Fortus 4 – SETA 3

2-8

Ingezonden verslag: Destatec 3 - SETA 3: 5-5
Aan de vooravond van het carnaval seizoen, 10-11-2017, reden wij naar De
Swalmense TafelTennis Club (Destatec 3) om er een leuke wedstrijd te
tafeltennissen. Peter Pekx had vandaag wèl zijn Seta-tenue bij zich en zelfs ook nog
een extra rood reserve shirt. Nou dat beloofd wat voor vanavond. Vorige keer was
Peter nog de grote “looser” (alles verloren), wellicht mede doordat hij geheel in het
zwart gekleed was.
Sjaak opende vandaag tegen Pedro Kessels en begon zelfs goed door de 1-ste
game te winnen. De daarop volgende 3 games verloor hij echter, omdat Sjaak
onvoldoende raad wist met de topspin-ballen van Pedro. Peter ging furieus van start
tegen Michel Vogelaar. In 3 games hengelde Peter de overwinning al binnen. Een
goed begin, is het halve werk moet Peter gedacht hebben. Super Peter. Gerard
startte tegen Leo Hanssen ook al heel goed. Een game moest hij inleveren, maar als
je er dan 3 wint dan heb je toch maar mooi gewonnen. Top Gerard. Rik moest tegen
Jan Hendriks, die wel 3x zo oud is als Rik, maar deed dit ook heel verdienstelijk. Het
werd een heel spannende wedstrijd, die pas in de 5-de game beslist werd met 13-11
winst voor Rik. Was het beslissende punt een sorry bal? Doet er ook niet toe, maar
Jan wist wel te vertellen dat het er lang niet zoveel waren als tegen Panningen
verleden week. Bijna allemaal 5-gamers met héél véél sorry-ballen tegen! Toch top
gedaan Rik.
Met 3-1 voorsprong begonnen we aan de dubbels. De dubbels werden allebei 5gamers, maar we konden er helaas maar 1 winnen. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak)
ging helaas met 11-9 verloren, maar gelukkig wist ons CD-dubbel (Peter/Rik) de
wedstrijd wèl te winnen.
Na de dubbels kwamen we een beetje in een “wak” terecht. Gerard verloor net als
Sjaak ook al van Pedro en Rik verloor in de 5-de game van Michel Vogelaar.
Jammer. Peter had met de “Old Man” Jan Hendriks weinig moeite en won zelfs vrij
gemakkelijk in 4 games. Hierdoor had Peter, al zijn wedstrijden gewonnen! Dit is nog
eens een revanche van hem op de vorige “zwarte” partij! Hiermee was Peter
vandaag duidelijk de “Man-of-the-Match”! Proficiat Peter.
Sjaak maakte er in zijn laatste wedstrijd een super spannende partij van, die ook al
weer in de 5-de game beslist werd. Zou het 6-4 winst worden of toch nog een
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gelijkspel met 5-5? Met een voorsprong van 11-10 in de beslissende game voor
Sjaak, prikte hij, met een totaal uitgespeelde Leo, de eventueel winnende bal slechts
enkele millimeters langs de tafel. Wat volgde was een deceptie! Sjaak baalde er zo
van, dat hij mede hierdoor verloor met 13-11! Jammer, jammer! Maandag (13-11) kan
hij zich revancheren tegen Fortus 4 (Panningen).
Groetjes Seta 3 Gerard, Rik, Peter, Sjaak.

Resterende programma week 46:
SETA 1 – Fortus 1, donderdag 16 november 20.00 uur
Meppers 1 – SETA 8, woensdag 15 november 20.30 uur
Programma week 47:
Koningslust 1 – SETA 5, maandag 20 november 20.45 uur
Destatec 5 – SETA 6, vrijdag 24 november 20.30 uur
Programma week 48:
Leudal 1– SETA 1, maandag 27 november 20.15 uur
Armada 1 – SETA 2, woensdag 29 november 20.15 uur
SETA 3 – Destatec 4, donderdag 30 november 20.00 uur
SETA 9 – Zwalocom 5, dinsdag 28 november 20.00 uur

KAKA
Zaterdag 6 januari 2018 vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven (op
prikbord en digitaal) kan vanaf volgende week.

KIDS ACTIEF
Onder deze nieuwe naam gaat de vervanger van het welpenteamtoernooi op 19
november van start in Venray. Speciaal voor alle kinderen, geboren in 2007 of later,
met nog niet veel wedstrijdervaring wordt er een mix gemaakt van wedstrijden,
spelletjes en (loop)oefeningetjes. Er doen vijf jeugdleden van SETA mee. Verdere
info (vertrek, vervoer, e.d.) is per E-mail verstuurd.

LJM
Op dezelfde dag en op dezelfde locatie spelen vier andere jeugdleden de eerste
ronde van de Limburgse Jeugdmasters. Ook hier is de informatie omtrent vervoer en
vertrek per E-mail verstuurd.
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RANGLIJSTTOERNOOI TILBURG
Afgelopen zaterdag speelden Daphne, Stan en Kenji in Tilburg op het
Jeugdranglijsttoernooi.
Daphne, spelend bij de meisjes kadetten, begon met enkele krappe nederlagen. De
laatste twee poule wedstrijden wist ze te winnen, waardoor ze vierde werd. Vooral
heel goed gespeeld en stiekem had er bijna een plekje bij de eerste twee ingezeten.
In haar poulewedstrijd tegen de latere winnares was ze zeker niet kansloos!
Stan komt uit bij de jongens pupillen. Hij had helaas, door enkele afzeggingen op het
laatste moment, maar een vijfkamp. Twee krappe nederlagen en een kansloze
nederlaag werden gevolgd door een prima overwinning. Ook Stan liet goed spel zien
en kon, ondanks de vierde plaats in de poule, terugkijken op een goed optreden.
Kenji speelt bij de jongens welpen. Tijdens het vorige ranglijsttoernooi (in Hoorn) had
hij de halve finale gehaald en daarmee had hij de lat voor hem zelf best hoog gelegd.
Tijdens de eerste twee wedstrijden was dat ook merkbaar. Een krappe overwinning
en een nederlaag was het gevolg. Kenji dacht daarmee als zo goed als kansloos te
zijn voor een plek in de halve finales. Toen hij echter ontspannen ging spelen reeg hij
de winstpartijen aan elkaar. De laatste poulewedstrijd moest hij echter wel winnen.
Hij moest tegen de tegenstander waar hij in Hoorn van verloor. Nu wist hij na een wat
stroeve start een goed niveau te halen en de wedstrijd in vijf games te winnen.
Daarmee werd hij zelfs nog eerste in de poule.
In een zeer spannende halve finale miste hij in de derde game op gamepoint, bij één
– één in games, een smash/aanvalsbal. Vervolgens verloor hij de game. Achteraf
een cruciaal moment. Ook in de vierde game verloor hij met twee punten verschil.
Dus was ook nu weer de halve finale het eindstation. Het deelnemersveld was echter
veel sterker deze keer. Dus ook Kenji kan zeer tevreden terugkijken op het toernooi.
Conclusie: Drie deelnemers, allemaal goed gespeeld en gepresteerd. Mooi om te
zien hoe ze met de tips van de coaches omgingen en lieten zien dat wedstrijden
gekanteld kunnen worden. Met hun motivatie en gedrag zijn ze een voorbeeld voor
andere spelers. (Zeker richting enkele spelers die op het toernooi volop tranen,
wegwerp gebaren en vliegende batjes lieten zien.)

FLYERS
SETA gaat deze week flyers huis-aan-huis verspreiden. Een tweetal flyers:

Inzamelochtenden rommelmarkt
Vanaf december wordt er op een zaterdagen ’s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur
ingezameld. Op die ochtenden kunnen er spullen gebracht worden: Speelgoed,
spellen, puzzels, boeken,, schilderijen, LP’s, pannen en ander keukengerei, kleding
en (sport)schoenen, opladers, mobieltjes en gereedschap.
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De brengochtenden zijn op:
16 december 2017
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
21 april 2018

Vrijdagavond, inloopavond
Elke eerste vrijdag van de maand is Stapvast voor iedereen geopend vanaf 19.00
uur. Iedereen kan dan komen tafeltennissen. Leden mogen ook hun familie,
kennissen, vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
De volgende vrijdag zijn “open vrijdagen”:
1 december 2017
5 januari 2018
2 februari 2018
2 maart 2018
6 april 2018
4 mei 2018

Rondbrengen flyers
De leden wordt gevraagd een aantal flyers rond te brengen. Hiervoor zijn routes
gemaakt en de leden worden hierover deze week geïnformeerd.
Er is gekozen om beide flyers gelijktijdig rond te brengen. Dat scheelt tenslotte een
‘wandelronde’.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 16 november: Bianca Drissen
Vrijdag 17 november: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 18 november: SETA 3
Dinsdag 21 november: geen wedstrijden
Donderdag 23 november: Huub Peeters
Vrijdag 24 november: Hans Cloostermans
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Zaterdag 25 november: ouders jeugdteams
Dinsdag 28 november: SETA 9

AGENDA
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe
Zondag 19 november: LJM 1 (Venray)
Zondag 19 november: Kids Actief (Venray)
Vrijdag 1 december: Open Vrijdagavond
Zondag 3 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (drie locaties)
Zondag 10 december: Jeugd Challenge (locatie nog niet bekend)
Zaterdag 16 december: brengochtend rommelmarkt
Zaterdag 16 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Table Stars the Battle
Vrijdag 5 januari: Open Vrijdagavond
Zaterdag 6 januari: KaKa (clubkampioenschappen)
Zaterdag 20 januari: brengochtend rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Heb jij de flyers al thuis?
Pong: Ik heb ze net gekregen. Ik ga ze in het weekend rondbrengen. Hopend op een
lekker zonnetje.
Ping: Kom je ook naar de open vrijdagavond?
Pong: Ja zeker. Ik neem Pang en Peng mee.
Ping: Leuk! Dan vraag in Pung ook.

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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