
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 38 - woensdag 18 september 2019

Deze week in ’t Klökske … ‘valse’ start door de weekse teams? 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 14 september: 

Senioren: 

SETA 1 – Fortus 1 4-6 

SETA 2 – Koningslust 2 5-5 

Jeugd: 

Red Stars 1 – SETA 1 8-2 

SETA 2 is vrij 

Red Stars 7 – SETA 3 1-4 

Dubbele ontmoeting met Venray bij de jeugd 

SETA 1 verloor met 2-8 van titelfavoriet Red Stars. Kenji won twee partijen. 
Daarnaast gingen er enkele wedstrijden met klein verschil verloren. Na twee 
nederlagen moet er komende week eigenlijk een overwinning geboekt worden. 

SETA 3 won met ruime cijfers van Red Stars 7: 4-1. De enkelpartijen werden 
allemaal gewonnen: Finn 2x, Jules en Koen beide 1x. Het dubbel werd nipt verloren. 
Met twee overwinningen doet SETA bovenin mee. Aanstaande zaterdag komt 
koploper Red Stars 6 op bezoek. Zij staan twee punten boven de Sevenumse 
jongens. 

Spannende wedstrijden senioren 

SETA 1 verloor de competitie opening nipt met 4-6 van een verjongd Fortus. Piet en 
Grad wonnen beide twee partijen. Hay bleef op de nul steken. 

SETA 2 speelde gelijk tegen Koningslust. Bianca en Priscilla wonnen 2x. John 
maakte het vijfde punt. 

Programma zaterdag 14 september: 

Senioren: 

Elsloo ‘72 2 – SETA 1 15.00 uur 

SETA 2 is vrij 

Jeugd: 

SETA 1 – Red Stars 2 14.00 uur 
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SETA 2 – Red Stars 4 14.00 uur 

SETA 3 – Red Stars 6 14.00 uur 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 37 

SETA 1 – Venlo 1 2-8 

SETA 2 – Fortus 2 3-7 

SETA 4 – SETA 3 5-5 

Fortus 5 – SETA 5 5-5 

SETA 9 – TTC 3 2-8 

Geen overwinningen! Wel twee gelijke spelen, waaronder het spektakelstuk tussen 
SETA 4 en SETA 3. Lees hieronder … 

Ingezonden verslag SETA 4 – SETA 3: 5-5 

Vandaag de start van het nieuwe seizoen 2019/2020 en met een gewijzigde 
teamsamenstelling. Hans Cloostermans is gecontracteerd in dit team en Gerard 
Bodelier is getransfereerd naar Seta 2. Gelukkig is Peter Pekx ook weer “up and 
running”. Top Peter. 

Toch moesten we vandaag al onze 1-ste invaller regelen, vanwege uiteenlopende 
redenen. Engelbert Leijsten werd bereid gevonden om de verhinderde Bianca en Rik 
te vervangen.  

De 1-ste partij van dit seizoen werd gespeeld door Peter Wetjens tegen Peter Pekx. 
Peter P. is een “Angstgegner” voor Peter W., want Peter P. is een echte materiaal 
speler. Toch werd het een spannende wedstrijd, die over 5 games ging. Peter won, 
maar welke? Peter Wetjens wist in de eindfase toch een gaatje te slaan en won. 
John van der Coelen tegen invaller Engelbert was ook al een heel spannende pot. 
Dus ook in de 5-de game beslist. Met het kleinst mogelijke verschil (11-9) verloor 
Engelbert helaas. Sjaak opende het seizoen tegen Priscilla Houwen. Dit was de 
meest curieuze wedstrijd van de avond. Sjaak had in de 4-de game maar liefst 4 
matchpoints, maar verloor toch nog deze game. In de beslissende 5-de game ging 
de strijd gelijk op, maar weer kon Sjaak het niet afmaken. Bij een 10-9 achterstand 
serveerde hij tot overmaat van ramp ook nog eens foutief, waardoor de wedstrijd 
over was. Helaas voor Sjaak. Onze debutant Hans deed het tegen Heidi verrassend 
goed en wist zelfs te winnen! Proficiat Hans! 

Het AB-dubbel (Peter P./Sjaak) tegen Priscilla/Peter W. was er een van “ups en 
downs”. Dan weer op een royale voorsprong en dan toch weer vol missers. Duidelijk 
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nog niet op elkaar ingespeeld. Helaas verloren we dus. Het dubbel (Hans/Engelbert) 
ging veel beter en zij wisten dan ook te winnen. Toch stonden we met 4-2 achter en 
dreigde er een groot verlies. 

Maar dan, Hans wist in een spannende partij John in de 5-de game te verschalken, 
waarmee Hans alle partijen (incl. dubbel) bij zijn debuut heeft weten te winnen. 
Wauw, hij is daarmee meteen de eerste “Man-of-the-Match” in dit kersverse seizoen! 
Proficiat Hans! Peter P. verloor in de 5-de game met 12-10 van Priscilla. Jammer 
Peter, had net zo goed andersom kunnen zijn. Sjaak won van Peter W. maar had 
daar wel enkele sorry ballen voor nodig. Jammer Peter, hoort erbij! Onze invaller 
Engelbert had in ook weer een zeer spannende partij  tegen Heidi een 5-de game 
nodig om de zaak te beslissen. Engelbert won uiteindelijk met 11-9. Proficiat Engel 
en bedankt voor het invallen! 

Wat een avond, met 6 partijen die in de 5-de game beslist werden en een einduitslag 
van 5-5, waarin iedereen zich goed kon vinden. We kunnen dus spreken van een 
geslaagde seizoenstart.  

Groetjes Seta 3: Peter Pekx, Hans Cloostermans, invaller Engelbert Leijsten, 
supporter Bianca Drissen, altijd werkende Rik Clephas, Sjaak van Enckevort. 

Programma week 39: 

Fortus 1 – SETA 1 maandag 23 september 20.00 uur 

’t Belke 1 – SETA 2 dinsdag 24 september 20.45 uur 

SETA 3 – Fortus 4 donderdag 26 september 20.00 uur 

SETA 5 – Batave 2 dinsdag 24 september 20.00 uur 

SETA 6 – SETA 8 dinsdag 24 september 20.00 uur 

SETA 7 – Armada 6 donderdag 26 september 20.00 uur 

Let op! Op donderdag 26 september twee thuiswedstrijden! 

Programma week 40: 

Leudal 1 – SETA 1 maandag 30 september 20.15 uur 

Destatec 2 – SETA 2 vrijdag 4 oktober 20.30 uur 

Batave 1 – SETA 4 donderdag 3 oktober 19.15 uur 

Fortus 6 – SETA 8 dinsdag 1 oktober 20.15 uur 

Destatec 5 – SETA 9 woensdag 2 oktober 20.30 uur 
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AGENDA 

Zondag 22 september: Jeugdranglijsttoernooi (Maasbracht) 

Vrijdag 27 september: Algemene ledenvergadering (Stapvast) 

Zondag 6 oktober: Plaatsingsronde Nationale Jeugdmeerkampen (Geleen) 

Zondag 27 oktober: Jeugd Challenge, ronde 1 

PING EN PONG 

Ping: Het team van SETA Kwist Mee heeft de afgelopen week een flinke versterking 
gekregen. 

Pong: Maar liefst 9 personen. 

Ping: In een zeer gevarieerde leeftijd. 

Pong: Dus meer gezelligheid en meer kennis. 

Ping: Er is nog plaats, doe jij ook mee? 

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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