Seta nieuws in ‘t Klökske - week 42 - woensdag 17 oktober 2018

Deze week in ’t Klökske … prima resultaten jeugdteams

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 13 oktober:
Senioren
Zowel SETA 1 als SETA 2 zijn vrij.
Jeugd
SETA 1 – Quick ’72 2

5-0

SETA 3 – TTC 4

4-1

SETA 2, 4 en 5 waren vrij

SETA 1 zeker van de play-offs
Met maar liefst 5-0 werd Quick uit Schimmert volledig kansloos gelaten en daarmee
is SETA 1 zeker van een plaats bij de bovenste vier en daarmee de play-offs. Kyra
speelde al voor de tweede keer als invalster mee in het team en deed het wederom
prima. Net als Kenji won ze beide enkels. Samen wonnen ze ook het dubbel,
hetgeen geen verrassing is als de eindstap 5-0 is.
SETA 3 zet stap naar play-offs
Milan en Jesse hebben een plaats bij de beste vier binnen handbereik. Tegen het
laag geklasseerde TTC werd met 4-1 gewonnen. Milan bleef ongeslagen en Jesse
verloor één partij met klein verschil. SETA 3 staat door dit resultaat bovenaan. De
uitslagen van de laatste twee wedstrijden zullen bepalend zijn voor de uiteindelijk
eindstand in de poule. Het moet echter raar lopen willen ze niet een plaats bij de
bovenste vier behouden.

Programma 20 oktober:
Senioren
SETA 2 – Lybrae Heerlen 5 14.00 uur
SETA 1 is vrij.
Jeugd
Alle jeugdteams zijn vrij.
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Recreantencompetitie
Uitslagen week 41:
VETA 1 – SETA 1

5-5

Destatec 2 – SETA 2

2-8

SETA 3 – Destatec 3

6-4

SETA 4 – Destatec 4

3-7

TTC 2 – SETA 5

5-5

SETA 6 – Venlo 4

5-5

Batave 3 – SETA 7

1-9

SETA 8 – Destatec 5

10-0

SETA 9 – TTC 3

4-6

SETA 1 komt niet verder dan een gelijkspel tegen VETA
De twee eerste wedstrijden leverden overwinningen op tegen sterke tegenstanders.
Tegen het op papier zwakkere VETA werd slechts 5-5 gespeeld. Gijs Janssen had
duidelijk een soort van offday en kon geen punten bijdragen. Dave wist op CD één
punt te scoren tegen Joep Janssen. Tegen Cor Driessen was hij (net als Gijs)
kansloos. Ook in de dubbel wisten Dave en Gijs geen positief resultaat te scoren.
Daarmee ging het eerste dubbel in deze competitie verloren.
Dat gold ook voor Guus en Ron. Zij verloren ook hun eerste dubbel. Gelukkig wisten
zij wel al hun enkelwedstrijden (tegen Marc van Eijnd en Twan Janssen) te winnen,
waardoor SETA 1 uiteindelijk nog met een 5-5 wist te ontsnappen. Het stond immers
op een gegeven moment 5-2 in het voordeel van de Veldenaren. En ondanks dat
bleef het gevoel van “een of twee punten te weinig” hangen. Volgende keer beter
zullen we maar zeggen.

Ingezonden verslag: SETA 3 – Destatec 3: 6-4
Vandaag was het voor Stapvast toch een bijzondere dag, want niemand minder dan
voormalig tafeltennisicoon Bettine Vriesekoop kwam er een tafeltennisclinic geven
voor de KBO-groep. Dit werd een zeer geslaagde happening en niet alleen de
KBO’ers maar ook veel andere Setanen waren aanwezig. Alleen Sjaak van Seta 3
was bij deze clinic geweest, maar of hij hier wat van had opgestoken zal later in dit
verslag blijken.
Gerard, die al goed op dreef is deze competitie, opende tegen Femke Huibers. Echt
tevreden over zijn spel is Gerard niet gauw, maar tegen de snelle Femke wist hij wel
een overwinningsplan te smeden. Hij won in 4 games. Top. Peter maakte het tegen
Mark Heijman spannender en de beslissing viel hier in de 5-de game. Tussen de
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games door kreeg hij goede tips van zijn vader Jan (onze mascotte), maar Peter
luisterde niet goed genoeg naar hem. Peter verloor helaas met 11-5. Jammer, het is
niet altijd kermis! Sjaak kreeg het tegen Raoul Heijman veel moeilijker. De 1-ste
game werd weliswaar door hem gewonnen, maar daarna was het ook afgelopen.
Raoul, die overigens ook zeer veel sorry-ballen had, ging ook wel wat beter spelen
dan Sjaak. Helaas verlies voor Sjaak. Bianca, die vanavond haar kwaliteiten wel
wilde laten zien, stond in haar 1-ste partij tegenover Siegfried (Sigi) Klein. Dit werd
een mooie pot. Eerst 2 games voor Bianca en daarna 2 voor Sigi. In de 5-de
game wist Bianca de Duitser van zich af te schudden en zegevierde dus! Gratuliere
Bianca!
De dubbels, het wordt saai, gingen weer wisselend. In het AB-dubbel (Gerard/Sjaak)
zit de laatste tijd een beetje de klad. Al lang niet meer gewonnen en ook vanavond
niet. De 3-de game wel bijna binnen gehaald, maar aan bijna hebben we niks. Het
CD-dubbel (Bianca/Peter) ging veel beter. Het werd wel super spannend in de 5-de
game, maar ze wisten deze wel met 13-11 te winnen. Zeer knap dus! Tussenstand
3-3.
Gerard speelde weer een “close-wedstrijd” tegen Raoul. Alle 4 de games met
minimaal verschil, maar het belangrijkste is dat Gerard won! Super. Peter klapte Sigi
tussendoor nog even onderuit in 3 games. Sjaak kreeg het in zijn 2-de partij tegen
Femke ook weer heel moeilijk. Femke was ontketend en liet duidelijk zien dat ze toch
met een overwinning naar huis wilde. Helaas voor Sjaak, lukte dat ook voor haar en
was daarmee behoorlijk in haar nopjes. Balen voor Sjaak dus. Niks gewonnen! ‘s
Morgens nog goede tips van Bettine Vriesekoop gekregen, maar er ‘s avonds niks
mee gedaan! Volgende keer beter! Bianca wilde vanavond echt stunten door ook
haar laatste partij te winnen en dat deed ze warempel ook. Ze versloeg Mark
Heijman in 3 games. Super toch!
Hiermee had Bianca al haar partijen inclusief het dubbel gewonnen en was daarmee
de “Man-of-the-Match”. Oeps, dat zeg je toch niet tegen een vrouw, dus vandaar dat
we deze titel wijzigen in “Queen-of-the-Night”. Proficiat met deze eretitel! Het is je
van harte gegund. Eindstand 6-4 winst, waar we allen heel blij mee waren en dat
betekende enkele welverdiende consumpties met ook nog wat bitterballetjes.
Groetjes van Seta 3: Gerard, Peter, Bianca, Sjaak.

Programma week 42:
SETA 1 – Wap in 1, donderdag 18 oktober 20.00 uur
Programma week 43:
Venlo 1 – SETA 1, maandag 22 oktober 20.15 uur
Zwalocom 1 – SETA 4, dinsdag 23 oktober 20.15 uur (Lottum)
SETA 3 – Koningslust 1, donderdag 25 oktober 20.00 uur
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Batave 4 – SETA 8, donderdag 25 oktober 19.15 uur
Resterende programma week 44:
SETA 2 – Red Stars 2, dinsdag 30 oktober 20.00 uur
SETA 5 – Fortus 5, dinsdag 30 oktober 20.00 uur
Armada 6 – SETA 6, maandag 29 oktober 20.30 uur
SETA 7 – Meppers 7, donderdag 1 november 20.00 uur
SETA 9 – Zwalocom 5, dinsdag 30 oktober 20.00 uur

BETTINE VRIESEKOOP
Op donderdag 11 oktober vond de leuke en leerzame clinic van Bettine Vriesekoop
plaats. Ter gelegenheid van 10 jaar KBO tafeltennis in Sevenum kwam de beste
Nederlandse tafeltennisster ooit naar Stapvast. Na afloop werd er met de groep
KBO’ers genoten van een heerlijke lunch.
We kunnen tevreden terug kijken op deze dag.

OPEN DAG
Ook de Open Dag op zondag 14 oktober is geslaagd. Het was gezellig vol in
Stapvast en menig ‘talent in de dop’ heeft kennis kunnen maken met tafeltennis.

AGENDA
Zondag 21 oktober: B-Jeugdranglijsttoernooi (Hoorn)
Vrijdag 26 oktober: recreantentoernooi (Blerick)
Zondag 28 oktober: Jeugd Challenge Noord 1
Zaterdag 10 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zondag 11 november: A-Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zaterdag 17 november: Zaerum Kwist (Stapvast)
Zondag 18 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray)
Zondag 18 november: Kids Actief (Venray)
Zondag 2 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (Almere)

PING EN PONG
Ping: Een goed voorbeeld van Bettine Vriesekoop gehad en dan toch …
Pong: Gewoon nog een paar keer goed oefenen Sjaak.
www.ttvseta.nl
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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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