
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 3 - woensdag 16 januari 2019

Deze week in ’t Klökske … Prima prestaties SETA tijdens Limburgse 
Kampioenschappen. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De voorjaarscompetitie start op 2 februari 2019. 

De indelingen zijn wel al allemaal bekend. Kijk hiervoor nu al op de website 
www.nttblimburg.nl. Ook kun je hier al het speelschema terug vinden. 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 2: 

SETA 3 – SETA 4 5-5 

Batave 2 – SETA 5 2-8 

SETA 6 – SETA 7 8-2 

SETA 9 – SETA 8 3-7 

Uitslagen week 3: 

Leudal 2 – SETA 2 5-5 

Resterende programma week 3: 

SETA 1 – Leudal 1, donderdag 17 januari 20.00 uur 

Meppers 1 – SETA 6, woensdag 16 januari 20.30 uur 

SETA 8 – Red Stars 4, donderdag 17 januari 20.00 uur 

Programma week 4: 

Destatec 1 – SETA 1 , maandag 21 januari 20.30 uur 

SETA 7 – Zwalocom 3, donderdag 24 januari 20.00 uur 

Programma week 5: 

Wap in 1 – SETA 1, donderdag 31 januari 20.15 uur 

Westa 1 – SETA 2 , maandag 28 januari 20.30 uur 

SETA 3 – Destatec 4, donderdag 31 januari 20.00 uur 

SETA 4 – Destatec 3, dinsdag 29 januari 20.00 uur 

Armada 6 – SETA 7 , maandag 28 januari 20.30 uur 

SETA 8 – TTC 3, donderdag 31 januari 20.00 uur 
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SETA 9 – Destatec 5, dinsdag 29 januari 20.00 uur 

Ingezonden verslag SETA 3 – SETA 4: 5-5 

De returns van deze recreanten competitie is weer begonnen. Vandaag was de enige 
wedstrijd in Stapvast: Seta 3 tegen Seta 4. Iedereen was goed gemotiveerd om er in 
2019 weer vol tegenaan te gaan. Maar dit gold ook voor Seta 4, want Priscilla 
Houwen, Peter Brouwers, John v.d. Coelen en Heidi Vervoort voelen de hete adem 
van het degradatiespook in hun nek. Kortom alle ingrediëntenwaren aanwezig om er 
een leuke wedstrijd van te maken. Aan belangstelling geen gebrek, want Jan Pekx 
(vader van Peter Pekx) en Anne (de vriendin van Peter Brouwers) waren ook 
aanwezig! 

Gerard opende tegen “Angstgegner” Priscilla en deed dat niet goed. Priscilla tikte 
hem vrij gemakkelijk van de tafel. Peter Pekx deed het tegen Heidi veel beter en won 
op zijn beurt vrij gemakkelijk. Sjaak tegen Peter Brouwers was de 1-ste thriller van dit 
nieuwe jaar. Het werd beslist in de 5-de game. Sjaak stond in deze wedstrijd wel 
vaak voor, maar kon niet de genadeklap geven. Peter bleef, gesteund door zijn 
vriendin door knokken en trok uiteindelijk met 11-8 aan het langste eind en won. 
Sjaak baalde als een stekker, want voor zijn gevoel had hij de wedstrijd weg 
gegeven! Bianca deed het tegen John heel goed en maakte het wel heel erg 
spannend. Eerst 2 games verliezen, maar dan toch heel knap 3 keer met 11-4 
winnen. Super Bianca!  

Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) ging boven verwachting goed. In 3 games werd er met 
grote cijfers gewonnen. Het CD-dubbel (Peter/Bianca) ging helaas niet goed. Zij 
verloren in 3 games. Het eerste dubbel dat ze in deze competitie verliezen! Dat was 
dus eventjes balen. Tussenstand was dus 3-3. Spannend!  

Gerard mocht toen zijn geluk proberen tegen Peter Brouwers. Dat werd ook weer 
een topwedstrijd. Gerard won de eerste 2 games, maar verloor daarop de volgende 2 
games. Beslissing dus in de  5-de game. En daarin was Gerard de meest gelukkige 
en de aanmoedigingen van vriendin Anne bereikten Peter onvoldoende! Gerard won 
(door het oog van de naald) en het Peter Brouwers kamp baalde. Proficiat Gerard! 
Peter Pekx won ook zijn 2-de wedstrijd tegen John en in de beslissende game was 
het zelfs 11-1! Goed bezig in 2019 Peter! Top! Sjaak maakte er tegen Priscilla weer 
een thriller van. Ook weer een 5-gamer. En wat een game standen! (9-11, 16-14, 
7-11, 11-4 en de beslissing 11-13) Winst voor Priscilla en zij was dolblij met deze 
overwinning. Voor Sjaak was het voor de 2-de keer deze avond super balen. Twee 
heel spannende wedstrijden en dan allebei verliezen, dat is toch wel balen. Ook 
Bianca had het niet meer tegen Heidi. Ook zij werd in de 5-de game afgetroefd door 
Heidi en verloor. 

Hierdoor kwam de einduitslag op 5-5 en dat was het 5-de gelijkspel in deze 
competitie! We worden geen algemeen kampioen in deze competitieronde, maar we 
worden wel vrijwel zeker de “kampioen van de gelijke spelen”. Ook een eretitel! 
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Toch? Daarna volgde nog een gezellig samenzijn en werden de witte bitterballen 
(niet geschikt voor airfryer) weer uit de airfryer getrokken, want ze zullen toch een 
keer op moeten! 

Volgende week dinsdag volgt de wedstrijd tegen koploper Zwalocom uit Lottum. We 
zullen proberen ze te laten struikelen!  

Groetjes en de Beste Wensen voor 2019 van: Gerard, Peter, Bianca, Sjaak. 

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Dit weekend werden de Limburgse Kampioenschappen in Panningen gespeeld. Op 
zaterdag speelden de senioren. SETA was hierbij slechts door twee spelers 
vertegenwoordigd. Grad en Eric deden hun best, maar dat leidde niet tot opvallende 
prestaties. Grad (3e klasse) en Eric (2e klasse) haalde beide niet de hoofdronde. In 
de troostronde vonden ze ook vrij snel hun Waterloo. 

Een dag later liet de jeugd zien dat de SETA jeugd (wel) de toekomst heeft. 

Rick Bussemakers Limburgs Kampioen 

Rick Bussemakers en Jules Elias speelden bij de welpen starters. Starters spelen 
nog niet zo lang en daarvoor is tegenwoordig een aparte klasse op de Limburgse 
Kampioenschappen. Jules verraste met een tweede plaats in de poule. Door in het 
hoofdtoernooi te blijven winnen reikte hij zelfs tot de halve finale. Daar moest hij zijn 
meerdere erkennen in Fiene van Westa. Van dit meisje had Rick in de poule net met 
twee punten verschil in de vijfde game verloren, maar doordat er meerdere spelers 
van elkaar wonnen was Rick toch eerste in de poule geworden. Hij won in het 
hoofdtoernooi ook zijn wedstrijden en kwam vervolgens in de finale Fiene weer 
tegen. Rick wilde natuurlijk revanche nemen. Ook nu werd het weer een spannende 
wedstrijd die in de vijfde game beslist moest worden. Rick pakte in de game snel een 
voorsprongen en bouwde die verder uit. Met maar liefst 11-3 haalde hij de Limburgse 
Titel binnen! En neem maar van ons aan Rick, sommige overwinningen zijn mooier 
dan andere. TOP! 

Kenji van Enckevort Limburgs Kampioen 

Kenji was op papier weliswaar favoriet, maar concurrentie was er volop. In de poule 
bij de jongens welpen liet hij in de eerste wedstrijd meteen zien dat hij in vorm was. 
Flint, vaker een lastige tegenstander voor Kenji, werd in de eerste wedstrijd volledige 
gedeclasseerd: 11-3, 11-4, 11-5. Ook de andere wedstrijden leverde geen grote 
problemen op. De enige die weerstand kon bieden was Anson uit Tegelen. Kenji won 
die wedstrijd in vier games. In de halve finales werd ook Ties uit Schimmert aan de 
kant geschoven. In de finale kwam Anson weer op het pad. Waar het in de poule nog 
een wedstrijd was, was daar in de finale geen enkel moment sprake van. Met een 
sterke service en mooie topspinballen werd Anson volledig kansloos gelaten. Hij 
kwam tot slechts 11 punten in drie games. De winst van Kenji was niet wat het 
meeste opviel, de manier waarop wel. Knap gespeeld! 
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Bij de meisjes Junioren kon Louka het in de poule niet bolwerken. In de troostronde 
won ze knap een leuke en spannende wedstrijd, maar daar hield het op. In de halve 
finale wist ze nog wel een game te winnen van een sterke speelster. 

Jesse speelde goede wedstrijden in de poule bij de jongens Kadetten. Maar de 
tegenstanders waren te sterk. In de troostronde gold dat ook.  

Milan werd tweede in zijn poule en dat was goed. In de kwartfinale ging het echter 
mis. Tijdens misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de dag leek het of hij niet 
helemaal bij de les was. Jammer, volgende keer beter. 

Kyra won haar poule bij de meisje pupillen. In de halve finale mocht ze tegen Tara, 
waar ze al menig spannende wedstrijd tegen gespeeld heeft. Het is een 
tegenstandster die haar niet echt ligt. Al is het alleen al het gigantische getreuzel van 
haar. Het is hierdoor bijna onmogelijk om in een ritme te komen. Ook nu werd het 
weer heel spannend. Helaas sloeg Kyra de bal bij 10-9 achterstand in de vijfde game 
over de tafel en haalde ze dus net niet de finale. 

Prima prestaties in het dubbelspel 

Vier dubbels … drie finales en één halve finale! 

Rick en Jules troffen in de poule van de 4e klasse het winnende dubbel van de dag 
en gingen dus verder in de troostronde. Hier reikte ze tot de finale. Vier spannende 
games zorgde voor een 2-2 tussenstand. In de vijfde game raakte hun tegenstanders 
echter alle ballen goed en dus restte een mooie tweede plaats. 

Jesse en Milan speelden in de 3e klasse. Met een aantal eenvoudige overwinningen 
kwamen ze tot de halve finale. Daarin werden ze verslagen door een Venloos duo. Er 
waren wel wat mensen die dachten dat er meer ingezeten had. De jongens waren 
toch wel vermoeid na een inspannende dag met veel wedstrijden. 

Louka speelde met Isa (van Red Stars) en zij overleefden de poule in de 3e klasse. 
Het onderling resultaat van allemaal vijfgamers liet hun door naar de hoofdronde. 
Ook daar namen ze diverse hobbels en uiteindelijk reikte zij wel tot de finale. Een 
superspannende wedstrijdstrijd, tegen het Venloos duo dat van Milan en Jesse 
gewonnen had, was het vervolg. Helaas wisten ze net niet de overwinning te pakken. 
Samen hebben ze een leuk en goed toernooi gespeeld. 

Kenji en Kyra speelde in de 2e klasse. In de poule ging het gemakkelijk: tweemaal 
3-0. Ook in de vervolgrondes ging het heel goed en zo werd ook de finale bereikt. 
Tegenstanders Daan en Daniel van Westa waren zeker favoriet (op Elo). De eerste 
twee games waren een gigantisch service duel. Best opvallend voor in het dubbel. 
De eerste game werd met 17-15 gewonnen. De tweede met 11-7. Het leek alsof de 
Setanen iets meer grip kregen op de service van de Westanen (dat zal zo wel niet 
heten). En inderdaad de lijn werd doorgetrokken naar de derde game: 11-4. En 
daarmee haalde Kenji en Kyra de Limburgse titel binnen. 
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AGENDA 

Zaterdag 19 januari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Vrijdag 25 januari: recreantentoernooi Fortus (Panningen) 

Zondag 27 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

Zondag 3 februari: Halve Finale Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen) 

Zaterdag 16 februari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

PING EN PONG 

Ping: Vorige week vermelden we al het rijtje KaKa, LK en NK. 

Pong: Opvallend … clubkampioen jeugd B wordt Limburgs Kampioen Welpen 
Starters. 

Ping: Opvallend … clubkampioen jeugd A wordt Limburgs Kampioen Jongens 
Welpen. 

Pong: Hebben de clubkampioenen bij de senioren kansen laten liggen? 

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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