Seta nieuws in ‘t Klökske - week 42 - woensdag 18 oktober 2017

Deze week in ’t Klökske … SETA 1 herstelt zich van matige seizoenstart,
ranglijsttoernooi in Hoorn en beeldvormende fotocollage in de kantine.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 14 oktober:
Geen wedstrijden
Programma zaterdag 21 oktober:
Sittard 5 – SETA 1

15.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 41:
VETA 1 – SETA 1

2-8

‘t Belke 1 – SETA 2

5-5

SETA 6 – Koningslust 1 3-7
SETA 9 – TTC 4

4-6

SETA 8 – Batave 3

6-4

SETA 1 herstelt zich van matige seizoenstart
Na twee nederlagen (2-8 tegen het sterke Red Stars en een tegenvallende 4-6 tegen
Destatec) klopte het degradatiespook al aan de deur. Als spoken kunnen kloppen
tenminste. Twee wedstrijden in vijf dagen tijd betekende in ieder geval twee kansen
om punten te scoren.
De eerste wedstrijd, thuis tegen het sterke Wap in, was er vooraf echter eentje van
punten sprokkelen. SETA 1 schoot echter uit de startblokken. Een zeer sterk
optreden van het AB duo Guus en Ron leverde meteen twee min of meer
verrassende winstpunten op. Guus won voor het eerst in zijn carrière van Jimmy van
de Winkel. Ron won daarna van Jac Lenssen (waar hij de laatste jaren toch vaker
van verliest dan dat hij er van wint.) Gelijktijdig won Gijs (op CD) ook nog van Ton
Leenen. Daar kon Wap in slechts één overwinning van Leon Sonnemans op Dave
tegenover zetten.
Met een mooie 3-1 voorsprong konden de dubbels beginnen. Helaas, even later
stond het 3-3. (Volgens Ron en Guus had er echt wel meer in de dubbel gezeten.
Volgende keer laten zien, zou je zeggen!)
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Guus won ook zijn tweede enkelpartij tegen Jac Lenssen. Gemakkelijk ging het niet,
maar winnen is winnen, toch? Na een 2-0 achterstand won Guus in vijf games met
12-10 in de vijfde game. Dave speelde een spannende wedstrijd tegen Ton, kwam
2-1 in games voor maar verloor in vijf games. Gijs kreeg vervolgens weinig kansen
en daardoor stond SETA 1 met 4-5 achter. Zou er nog een gelijkspel in zitten? Ron
verloor de eerste twee games kansloos tegen Jimmy. Waardoor het kwam dat de
wedstrijd toch nog spannend werd en zelfs kiepte kon ook na afloop niemand
uitleggen. Maar het gebeurde wel. Laten we het er op houden dat Ron gewoon beter
ging spelen in de loop van de wedstrijd. Voor Jimmy wel een primeur. Hij verloor nog
nooit twee wedstrijden op één avond tijdens de competitie. Nu dus wel!
De 5-5 werd als een overwinning gevierd en met goede moed kon er aan de
wedstrijd over vijf dagen in Velden tegen VETA gedacht worden. In de tussentijd
deed Ron zich te goed aan een lang weekend Lissabon en Dave ging naar een
festival. Aj, dat laatste was niet zo’n goed plan. Met een pijnlijke voet ging hij twee
dagen later naar de dokter en het bleek uiteindelijk dat de voet gebroken was. Een
operatie ten gevolg en daarna herstellen. Sterkte Dave! Door het wegvallen van
Dave moest er een beroep gedaan worden op de vijfde man van “ut twit”. SETA 2
moest namelijk gelijktijdig met de wedstrijd tegen VETA de uitwedstrijd tegen ’t Belke
spelen. Hay offerde zijn vrije avond en Nederland-Zweden op om zijn rentree in “ut
irst” te vieren.
En Hay deed dat prima. In de eerste wedstrijd moest hij nog wat wennen aan ’t
niveau, maar de tweede wedstrijd schreef hij keurig op zijn naam. Op CD liet Gijs
dezelfde winstpartij noteren. Het dubbel werd ook nog gewonnen door Gijs en Hay.
Op AB haalde Guus en Ron alle punten binnen. Tegen Twan Janssen speelde Guus
een thriller, die hij deze keer net won. Ook Ron moest “aan de bak” tegen routinier
Twan, maar kwam alleen in de derde game in de moeilijkheden.
De 8-2 overwinning betekent dat het degradatiespook nu vooral in Velden rond
dwaalt. SETA 1 heeft vooralsnog een plek in de middenmoot verworven.

Programma week 43:
Venlo 1 – SETA 1, maandag 23 oktober 20.15 uur
SETA 2 – Wap in 2, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
Fortus 4 – SETA 4, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
SETA 5 – Zwalocom 2, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
Meppers 1 – SETA 7, woensdag 25 oktober 20.30 uur
SETA 8 – Fortus 5, donderdag 26 oktober 20.00 uur
SETA 9 – Batave 4, dinsdag 24 oktober 20.00 uur
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Programma week 44:
SETA 3 – Zwalocom 1, donderdag 2 november 20.00 uur
Batave 2 – SETA 6, donderdag 2 november 19.15 uur

RECREANTENTOERNOOI BLERICK
Op vrijdag 27 oktober vindt het eerstvolgende recreantentoernooi plaats in Blerick.
TTC Asterix organiseert het toernooi.
Aanvang: 19.00 uur
Inschrijfkosten: € 4,00
Aanmelden voor 20 oktober via Gerard Bodelier

JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI HOORN
Afgelopen zondag was het eerste B-ranglijsttoernooi van dit seizoen. In Hoorn (aan
het IJsselmeer) speelde Kyra bij de pupillen B. Het niveau was behoorlijk hoog:
enkele kansloze nederlagen maar ook zeker kansen in diverse wedstrijden. Helaas
toch net geen overwinning. Vooral de 3-2 nederlaag tegen Dido (na een 2-0
voorsprong) was jammer. Dit soort toernooien zijn dan ook een leermoment.
Kenji speelde bij de welpen D (B bestaat niet bij de welpen). In de poule won hij alle
(zeven) wedstrijden en daarmee plaatste hij zich voor de halve finale. Vooral de
overwinning op Wanne was prima. Enkele weken geleden verloor hij nog kansloos
met 0-3 van deze ‘verdediger’. Nu wist hij na de verloren eerste game zijn spel zo
aan te passen dat hij met 3-1 won. Prima prestatie.
In de halve finale was Luca een maatje te groot in de eerste twee games. Kenji
speelde te angstig en vergat zijn eigen spel te spelen. In de derde en vierde game
wist hij zich goed te herstellen. De derde won hij en de vierde verloor hij helaas nipt.
Hiermee was zijn toernooi ten einde. Toch, voor het eerst in de buurt van de Alicentie. Volgende keer beter.

OUDERKIND TOERNOOI
Op zondag 5 november vindt het jaarlijkse ouder-kind-toernooi plaats in Stapvast. De
jeugdleden spelen dan samen met hun papa of mama. Ze spelen allemaal
dubbelwedstrijden tegen elkaar. We beginnen om 10.00 uur en zullen rond 13.00 uur
weten wie dit jaar de kampioenen worden.
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KANTINE – LANGE WAND
Tijdens de ALV is er gesproken over de aankleding van de lange wand in de kantine.
Er is een concept gemaakt en in de vorm van foto’s en blanco A3’s opgehangen in de
kantine. Hiermee willen we een beeld geven hoe het er uit kan komen te zien. Achter
de foto’s en informatie (standen) willen we nog een steigerplanken ‘wandje creëren’.
Reacties zijn welkom. Schrijf ze gerust op één van de witte vellen op de wand.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 19 oktober: Ron van Enckevort
Vrijdag 20 oktober: Piet Janssen
Zaterdag 21 oktober: geen wedstrijden
Dinsdag 24 oktober: Grad Vullings
Donderdag 26 oktober: Theo van Gasteren
Vrijdag 27 oktober: Piet Raedts
Zaterdag 28 oktober: nnb
Dinsdag 31oktober: geen wedstrijden

AGENDA
Zondag 22 oktober: voorronde Nationale Jeugdmeerkampen (Venray)
Vrijdag 27 oktober: recreantentoernooi Asterix (Blerick)
Zondag 29 oktober: Jeugd Challenge
Zondag 5 november: Ouder-Kind toernooi (Stapvast)
Zaterdag 11 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe

PING EN PONG
Ping: Neem even een kijkje in de kantine.
Pong: De fotowand?
Ping: Inderdaad. Er hangt een ‘collage’ om een beeld te vormen.
Pong: Reacties welkom?
Ping: Jazeker. Schrijf ze gewoon op één van de witte vellen.
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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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