Seta nieuws in ‘t Klökske - week 3 - woensdag 17 januari 2018

Deze week in ’t Klökske … Limburgse Kampioenschappen en start zaterdag
competitie.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Programma 20 januari:
Senioren:
SETA 1 – Armada 1

14.00 uur

SETA is vrij
Jeugd:
SETA 1 – Megacles 2

14.00 uur

Fortus 3 – SETA 2

13.30 uur

Destatec 2 – SETA 3

10.30 uur

SETA 4 – TTC 4

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 2:
SETA 4 – SETA 3

2-8

SETA 6 – SETA 5

5-5

SETA 7 – SETA 8

3-7

Leudal 3 – SETA 9

5.5

Uitslagen week 3:
Destatec 1 – SETA 4

4-6

SETA 1 tankt zelfvertrouwen in Swalmen
Met slechts één team onder zich in de stand halverwege de competitie zal het eerste
team goed op moeten passen. Hiervan lijken ze zelf ook bewust. De uitwedstrijd
tegen Destatec werd in ieder geval goed begonnen.
Guus won de eerste partij overtuigend met 3-0 van Marlie Crommentuijn (Meteen
een pluspunt t.o.v. de heenwedstrijd in september.) Helaas verloor Gijs in een
spannende wedstrijd in vijf games van dochter Suzanne Crommentuijn. De 10-5
voorsprong in game 2, die Gijs toch niet kon verzilveren, zal nog even nadreunen.
Ron won vervolgens eenvoudig van de Chinese tint bij Destatec door 3 games niets
te doen en de tegenstander 33 fouten te laten produceren.

www.ttvseta.nl

Seta nieuws in ‘t Klökske - week 3 - woensdag 17 januari 2018

Vandaag was Grad de invaller voor de nog altijd geblesseerde Dave. Dave,
beterschap! Het herstel van de gebroken voet verloopt helaas niet erg voorspoedig,
dus zal er nog vaker op een speler van het tweede team gedaan moeten worden.
Grad speelde zoals altijd gedreven en wist een 2-0 achterstand in games om te
buigen. In de vijfde game had hij het geluk aan zijn zijde en daarmee had zijn
tegenstander veel moeite. Dit leverde een mooie 3-1 voorsprong op voordat de
dubbels begonnen.
Over het dubbel van Guus en Ron zullen we maar niet al te veel vertellen. Dan wordt
het pijnlijk voor Guus. Het dubbel werd dik verloren. Gijs en Grad deden het een stuk
beter. Het werd weer een spannende pot, waarin zij uiteindelijk weer aan het langste
eind trokken. Tussenstand: 4-2 voorsprong.
Ron ging daarna de strijd aan met Marlie. In een zeer matige wedstrijd stond Ron in
de vierde game met 8-5 achter en met 2-1 in games. Het liep allemaal niet. Toen
kreeg hij een ingeving (van boven?). Hij ging alles met de backhand spelen, inclusief
backhand contra service, en er gebeurde een klein mirakel. Zijn tegenstandster had
zichtbaar moeite met de omschakeling. Hij won de vierde game alsnog. In de vijfde
game was hij in het begin weer vergeten hoe het moest. Blijkbaar moest hij eerst
achterstaan. Halverwege de game ging het weer allemaal vanuit zijn backhand en
daarmee won hij uiteindelijk met 11-9 in deze beslissende game. Grad speelde zijn
tweede partij tegen Suzanne. Moest hij nu op haar backhand of forehand spelen?
Twee en een halve game daar over nagedacht en vooral op de backhand gespeeld.
Toen nog gewisseld naar de forehand, maar ook dat kon de wedstrijd niet meer
keren. Met een 5-3 voorsprong begonnen de laatste twee wedstrijden. Guus kwam
niet in de wedstrijd, maar de vraag was of dat nodig was. Tegen Ron had de Chinese
Swalmenaar tenslotte ook volop fouten gemaakt. Hij laat de tegenstander ook niet in
het spel komen door heel veel risico te nemen. Het wisselde per game en daarmee is
al duidelijk dat het vijf games werden. Guus bracht deze game veilig over de streep
en won daarmee ook twee wedstrijden. Gijs had in zijn laatste partij elke game
kansen, maar wist geen game te winnen. Op de beslissende momenten was de rust
niet aanwezig.
Eindstand 6-4 in het voordeel van Ron en de drie G’s. Belangrijk in de stand. T.o.v.
de heenwedstrijd een plus van 2 punten, want in Sevenum werd nog met 6-4
verloren van Destatec. Met de wetenschap dat nummer laatst in de stand VETA met
8-2 verloor geeft dat wat meer ruimte. Die ruimte is wellicht ook wel nodig. De
komende twee wedstrijden speelt SETA tegen de nummers 1 en 3 uit de stand.

Ingezonden verslag: SETA 4 – SETA 3: 2-8
Op dinsdagavond 9-1-2018 was het weer bomvol in Stapvast en nu alleen van
Setanen . Maar liefst 6 Seta-teams streden onderling tegen elkaar in de terugronde
van de recreantencompetitie. Het leek wel een beetje op de KaKa van zaterdag
6-1-2018. KaKa 2.0 zullen we maar zeggen.
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Voor ons als Seta 3 (Gerard, Sjaak, Peter, Rik) stond de wedstrijd tegen Seta 4 (Tim,
Peter, John, Rik) op het programma. De heenwedstrijd tegen Seta 4 hadden we
destijds met 8-2 gewonnen, maar dat was behoorlijk geflatteerd vonden we toen.
Toch probeerden we er vandaag weer een goed resultaat uit te slepen.
Sjaak mocht tegen Tim Clephas, de kersverse vader van Emmy, aantreden. Tim, die
de laatste maanden toch weinig heeft kunnen trainen, miste een beetje de
vastigheid. Schitterende ballen kan die Tim slaan, maar hij miste toch ook nog wat
routine. Tim verloor in 3 games van Sjaak. Rik Clephas deed het tegen John van der
Coelen ook al heel goed en won ook in 3 games, alhoewel de 3-de game met 16-14
voor Rik zeer spannend was. Gerard tegen Peter Wetjens was de eerste zeer
spannende pot. Peter speelt een zeer gedegen spel met de nodige effectballen en
een moeilijke service. Hij dreef Gerard geregeld tot wanhoop. Uiteindelijk besliste
Peter in de 5-de game met 11-8 de wedstrijd in zijn voordeel. Jammer Gerard. Peter
Pekx, helaas zonder zijn supporterde vader Jan, trof Rik Wijnands als 1-ste
tegenstander. Rik die nog maar 2 wedstrijden in de heenronde gewonnen had, was
natuurlijk wel gebrand op een nieuwe overwinning. Peter won nog wel de 1-ste
game, maar de daaropvolgende 3 games gingen naar Rik W. die daar maar wat blij
mee was. En terecht Rik! Tussenstand: 2-2! Wordt dus spannend vandaag!
Beide dubbels verliepen vandaag niet spannend maar super-spannend. Ze werden
allebei in de 5-de game beslist en allebei ook nog met 11-9 in het voordeel van Seta
3. Had net zo goed andersom kunnen zijn! Dat was natuurlijk heel goed voor Seta 3
en balen voor Seta 4. Shit happens!
Gerard speelde zijn 2-de wedstrijd tegen Tim en kwam hier beter uit de voeten. Hij
moest wel alles op alles zetten, maar won toch in 4 games. Top Gerard. Peter Pekx
herhaalde dezelfde stunt tegen John. Peter won ook al in 4 games. Heel goed Peter.
Sjaak kreeg in zijn 2-de wedstrijd een hele kluif aan Peter Wetjens. Lastige speler
voor Sjaak, die veel fouten maakte op de service van Peter. Het werd toch een
boeiend gevecht, waar Sjaak toch aan het langste einde trok. Alles zat vanavond
mee voor Seta 3. Dan nog de strijd tussen de 2 Rikken. Rik Wijnands had het zoet
van weer eens een overwinning geproefd en wilde natuurlijk nog meer. Onze Rik
Clephas was het daar niet geheel mee eens en deed er nog een schepte bovenop en
won uiteindelijk in 4 games.
Einduitslag was vanavond 8-2 in het voordeel van Seta 3. Net als de vorige keer dus
en ook weer een geflatteerde uitslag. Hopelijk gaat dit Seta 4 niet opbreken in de
degradatiestrijd. Jongens succes verder!
Rik en Sjaak hadden vanavond alle wedstrijden gewonnen en zijn daarmee de
eersten met de titel “Man-of-the-Match” van dit nieuwe 2018 jaar. Op dit nieuwe jaar
2018 werd nog even na geborreld in de gezellig gevulde kantine van Stapvast. Gijs
bedankt voor de goede bediening en lekkere hapjes!
Allen nog de Beste Wensen voor 2018!
Groetjes Seta 3: Gerard, Peter, Rik, Sjaak
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Resterende programma week 3:
SETA 3 – Venlo 3, donderdag 18 januari 20.00 uur
SETA 5 – Noad 3, donderdag 18 januari 20.00 uur
Zwalocom 2 – SETA 6, donderdag 18 januari 20.30 uur (Grubbenvorst)
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
Programma week 4:
SETA 1 – Red Stars 1, donderdag 25 januari 20.00 uur
SETA 8 – Venlo 4, donderdag 25 januari 20.00 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
Programma week 5:
Wap in 1 – SETA 1, donderdag 1 februari 20.15 uur (Wanssum)
Red Stars 2 – SETA 2, vrijdag 2 februari 20.00 uur
SETA 3 – ’t Belke 2, donderdag 1 februari 20.00 uur
SETA 4 – Venlo 3, dinsdag 30 januari 20.00 uur
Batave 2 – SETA 5, donderdag 1 februari 19.15 uur
SETA 7 – Venlo 4, dinsdag 30 januari 20.00 uur
SETA 8 – Fortus 6, donderdag 1 februari 20.00 uur
SETA 9 – Zwalocom 4, dinsdag 30 januari 20.00 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
Op zaterdag gingen (slechts) vier senioren aan de slag. Er werd gespeeld in twee
klassen: ratingklasse en open klasse. In de open klasse kwam Guus na de
voorronde in de A-klasse terecht waarin hij zijn Waterloo vond tegen Cas van Oost.
Één van de grootste talenten van Nederland. Geen schande dus. Grad en Piet
kwalificeerde zich voor de B-klasse. Piet won nog wel twee wedstrijden maar verder
kwamen zij niet. Eric, kwam in de C-klasse terecht, overleefde enkele ronden, maar
ook geen eremetaal voor hem deze keer.
In de eigen klasse belanden Eric, Piet en Grad in de troostronde van de 2e klasse.
De overwinning van Grad op Piet was Grads hoogtepunt van de dag. Hij sneuvelde
uiteindelijk in de halve finale.
Guus deed het beter en kwam in de hoofdronde van de 2e klasse terecht. Een aantal
goede overwinningen brachten hem ook tot de halve finale. Daarin redde hij het
helaas niet.
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Daags erna ging de jeugd aan het werk. Ook hier een “eigen” klasse op leeftijd en
een open klasse. De voorronde van de open klasse verliepen zeer merkwaardig. Een
voorbeeld van hoe creëer ik chaos. Uiteindelijk speelden alle Setanen hun
wedstrijden hetgeen resulteerde in de B-klasse voor Kenji, de C-klasse voor Louka,
Jesse en Kyra en de D-klasse voor Stan, Milan en Kyan. Voor Kenji en Jesse
eindigde dit bij de eerste ronde. Kyan kwam een ronde verder en voor Louka en
Milan was de kwartfinale het eindstation. Stan en Kyra speelden allebei lang door.
Stan wist zich door een mooie 3-0 op Tim (uit Heerlen) in de halve finale te plaatsen
voor de eindstrijd. In de finale was zijn energie toch echt op verloor hij kansloos van
Narik. Deze Narik was ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Milan
geweest. Detail … Louka zorgde er in de voorronde voor dat Narik in de D-klasse uit
kwam. Zij versloeg hem. Stan zal ongetwijfeld nog enige tijd nagenieten van deze
fraaie 2e plaats.
Ook Kyra wist de finale te halen. Onderweg naar de finale behaalde zij mooie
overwinningen. Vooral die in de halve finale tegen Tara kon met trots bijgeschreven
worden. De finale ging lange tijd de goede kant op. Na een 2-0 voorsprong in games
ging de 3e game gelijk op. Helaas ging deze game met 12-10 nipt verloren. In de
vierde game was Kyra kansloos maar ze herstelde zich goed in de vijfde game. Tot
de zes ging het gelijk op. Daarna wist ze echter niet meer de goede dingen te doen
en daardoor verloor ze de wedstrijd uiteindelijk toch. Maar de 2e plaats in de Cklasse is een mooie prestatie!
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In de eigen klasse was er voor de meeste Setanen geen succes weg gelegd. Louka
(junioren D), Jesse (kadetten D), Milan (jongens welpen) en Kyan (jongens welpen)
werden allen in de poule uitgeschakeld. In het troosttoernooi wist Kyan wel de finale
te bereiken. Hierin wist hij zelfs te winnen van Flint (Westa) en dat was toch wel een
opsteker.
Stan (jongens pupillen D) plaatste zich wel voor de hoofdronde maar werd daarin
snel uitgeschakeld. Kyra speelde bij de meisjes pupillen B alleen een finalepoule,
maar speelde daarin als een natte krant.
Het hoogtepunt in de eigen klasse werd door Kenji voor zijn rekening genomen.. Bij
de jongens welpen won hij in de poule alle wedstrijden. In de vervolgronde wist hij
ook zijn tegenstanders relatief eenvoudig aan de kant te zetten. Dit resulteerde in
een plek in de finale tegen … Narik. Die kennen we al van de open klasse. Een
speler waarin hij de laatste tijd al vaker speelde en wat altijd lastige partijen
opleverde. Ook nu gingen de eerste twee games moeizaam. De eerste werd
gewonnen en de tweede verloren na een 7-3 voorsprong. Hierdoor liet Kenji zich
echter niet uit het veld slaan. In game 3 en 4 ging de turbo aan: 11-5 en 11-5, hij
spinde zijn tegenstander links en rechts om de oren! Dus een fraai Limburgs
Kampioenschap bij de jongens welpen! Proficiat.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 18 januari: Ron van Enckevort
Vrijdag 19 januari: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 20 januari: ouders Jesse Timmermans
Dinsdag 23 januari: geen wedstrijden
Donderdag 25 januari: Hans Willems
Vrijdag 26 januari: Esmeralde Veldpaus
Zaterdag 27 januari: nnb
Dinsdag 30 januari: nnb

AGENDA
Vrijdag 19 januari: Recreantentoernooi Fortus (Panningen)
Zaterdag 20 januari: Brengochtend rommelmarkt
Zondag 21 januari: Table Stars the Battle
Zondag 28 januari: LJM 2 (Maasbracht)
Zondag 4 februari: Halve finale jeugdmeerkampen (Assen)
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Zondag 18 februari: B-Ranglijsttoernooi Soest
Zondag 25 februari: Jeugd Challenge (Tegelen)

PING EN PONG
Ping: KaKa 2.0?? (zie verslag SETA 4 –SETA 3)
Pong: Dat impliceert een verbeterde versie, toch?
Ping: De deelnemers van de KaKa 2.0 waren veelal afwezig tijdens de KaKa en alle
clubkampioenen speelden niet tijdens de KaKa 2.0.
Pong: KaKa 2.0 een soort herkansingstoernooi?

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!
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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