Seta nieuws in ‘t Klökske - week 51 - woensdag 20 december 2017

Deze week in ’t Klökske … recreantencompetitie halverwege en ranglijsttoernooi in
Assen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De najaarscompetitie zit er op. Eind januari start de voorjaarscompetitie. We gaan er
vanuit dat alle spelers en speelsters ook dan weer spelen. Heb je speciale wensen,
laat het even weten.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 49:
Noad 3 – SETA 6

5-5

Uitslagen week 50:
Fortus 2 – SETA 1

6-4

SETA 3 – Armada 4

7-3

SETA 5 – Destatec 5

1-9

SETA 6 – Armada 5

3-7

Destatec 6 – SETA 9

0-10

Posities op de ranglijst halverwege de competitie:
SETA 1 – 7e plaats
SETA 2 – 3e plaats
SETA 3 – 2e plaats
SETA 4 – 8e plaats *
SETA 5 – 4e plaats
SETA 6 – 6e plaats *
SETA 7 – 6e plaats
SETA 8 – 7e plaats
SETA 9 – 3e plaats
*) Zowel SETA 4 als SETA 6 zullen waarschijnlijk nog een plaatsje zakken nadat alle
inhaalwedstrijden (van andere teams) zijn gespeeld.
De complete standen zijn te zien op www.recreantencompetitie.nl
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SETA 1 verliest ook in Panningen
Het eerste team is door een nieuwe nederlaag naar de gedeelde zevende plaats
gezakt. Tegen Fortus 2 werd er met 6-4 verloren. Op AB werden er vier punten
gepakt.. Guus bleef ongeslagen, Ron won 1x en samen wonnen ze de dubbel.
Op CD bleven zowel Gijs als invaller Grad zonder overwinning. Het is te hopen dat
de rustperiode rond kerst en oud op nieuw voor betere resultaten zorgt in de tweede
helft voor de competitie.

Ingezonden verslag SETA 3 – Armada 4: 7-3
Na een lange speurtocht voor een vervanger van Rik (feestavond van zijn werk)
kwamen we uit bij Engelbert Leijsten van Seta 6. Sjaak had er alle vertrouwen in dat
Engelbert het goed zou doen vanavond, want een week ervoor had hij nog flinke klop
gekregen van Engelbert op een trainingsavond. Vanavond, in de laatste wedstrijd
van 2017, kwamen de buren Armada uit Horst op bezoek en dat is over het
algemeen altijd gezellig. Er stapten 1 man en 3 vrouwen Stapvast binnen. Nou dat
zal dan zeker wel gezellig worden, dacht iedereen.
Gerard opende vrij gemakkelijk tegen Emmy Pouwels door in 3 games te winnen.
Peter had het tegen de nog jeugdige José Claasen veel moeilijker. Na een lange
werkdag moest hij ook nog een 5-de en beslissende game spelen. Hij deed dit
overigens zeer goed en won met 11-4. Klasse Peter. Sjaak trad aan tegen de
getalenteerde Niek Arts. Hij had van zijn werk al een kerstviering (met borrels) al
achter de rug. Dat zal me wat worden, zei hij zelf vooraf. Maar het werd ook wat voor
hem. Sjaak kreeg er geen vat op, vooral met die lastige steekschuifservice met het
nodige zijspin. Verschrikkelijk! Wat Sjaak ook probeerde, het werd in 3 games beslist
in het voordeel voor Niek. Dan onze invaller Engelbert tegen Pieternel van Neerven.
De eerste 2 games moest Engelbert nog een beetje wennen, maar won deze wel
nipt. In de 3-de game sloeg Engelbert keihard toe en won deze zelfs met 11-1. Super
Engelbert!
Beide dubbels werden weer in de 5-de en ook weer zeer spannende games beslist.
Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) was wel de spannendste pot van de avond. Het spel
en ook de stand golfde voortdurend op en neer. Toch wisten Gerard/Sjaak met kunst
en vliegwerk met 11-9 te winnen. Zij gaven wel eerlijk toe, het had ook andersom
kunnen zijn. Helaas ging het CD-dubbel Peter/Engelbert wel verloren en wel in 11-7.
Maar een goede reden zou kunnen zijn, dat zij pas voor de eerste keer met elkaar
dubbelden. Jammer!
Daarna kwam de partij van Gerard tegen Niek Arts. Gerard deed het wel wat beter
dan Sjaak tegen hem, maar moest in de 4-de game toch capituleren. Geen schande
Gerard! Peter klopte Pieternel en Sjaak wist ook van Emmy te winnen. Engelbert
zette met zijn 2-de overwinning van de avond tegen José nog de kers op de
overwinningstaart. Supergoed gespeeld Engelbert! Bedankt voor het invallen!
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Na de wedstrijd werd nog even geproost op deze overwinning en tevens laatste
wedstrijd van dit jaar. Voorlopige tussenstand is 2-de plaats in de 4-de klasse. We
zijn dan ook dik en dik tevreden hiermee! Het feestdagengevoel sloop er al een
beetje in en er werd door barman Guus nog een lekker “balletje” geserveerd!
Bedankt.
Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een heel mooi en sportief 2018!
Groetjes Seta 3: Gerard, Sjaak, Rik, Peter, Jan en invaller Engelbert

Resterende programma week 51:
SETA 8 – Armada 6, donderdag 21 december 20.00 uur
Programma week 52:
Geen wedstrijden
Programma week 1:
Geen wedstrijden
Programma week 2:
SETA 4 – SETA 3, dinsdag 9 januari 20.00 uur
Destatec 4 – SETA 4, vrijdag 12 januari 20.30 uur
SETA 6 – SETA 5, dinsdag 9 januari 20.00 uur
SETA 7 – SETA 8, dinsdag 9 januari 20.00 uur
Leudal 3 – SETA 9, maandag 8 januari 20.15 uur
Aanvangstijdstip uitwedstrijden ’t Belke (Belfeld)
De wedstrijden in Belfeld beginnen voortaan om 20.45 uur.

TRAINING TIJDENS KERSTVAKANTIE
jeugd
In de kerstvakantie vallen alle normale jeugdtrainingen op maandag en donderdag
uit. Er worden wel één of meerdere trainingsdagen georganiseerd. Hierover worden
de jeugdleden en ouders per E-mail geïnformeerd en uitgenodigd.
Senioren/recreanten
Op maandag vallen beide trainingen uit: 25 december Kerstmis en 1 januari.
Op vrijdag vervalt de gerichte training op 29 december. Er kan dan wel vrij getraind
worden. Op 5 januari gaat de gerichte training wel door!
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KERSTTOERNOOI ARMADA
Vrijdag 29 december a.s. (aanvang 19.00 uur) wordt het traditionele Recreanten
Kersttoernooi gehouden bij TTV Armada in Horst.
We verwachten dat jullie zo net voor nieuwjaar nog wat kilo’s willen wegsporten,
daarom stellen we voor dat we massaal aan dit spektakel meedoen. Daarnaast telt
dit toernooi mee voor de verenigingsprijs. Wij staan momenteel op een Seta
onwaardige 5e plaats. Need we say more….?
Aanmelden uiterlijk 26-12-2017 bij Rik Wijnands. Zie voor meer info het E-mailtje dat
hierover verstuurd is. Let op: Vol=vol!

DAMESAVOND
Op woensdag 3 januari starten we het nieuwe jaar op een leuke manier voor de
Dames met een Damesavond. Vanaf 20.00 uur staat de koffie en thee klaar.
@ Dames, het zou leuk zijn om deze avond met alle dames (18+) van de vereniging
aanwezig te zijn. Kom dus deze avond gezellig een balletje slaan of kom gewoon
alleen al voor de gezelligheid. En natuurlijk zorg jij er ook voor dat de flyer (die
hiervoor gemaakt is) ruim verspreid wordt onder je vrouwelijke kennissen!
@ Heren, zorg dat de flyer bij alle dames (18+) in je omgeving (dochter, vrouw,
moeder, schoonmoeder, buurvrouw, collega, (vage) kennis enz.) terecht komt en
maak ze enthousiast om deze avond naar Seta te komen voor een gezellige avond.

KAKA
Zaterdag 6 januari 2018 vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven op
prikbord of via de website.

RANGLIJSTTOERNOOI ASSEN
Op zaterdag 16 september speelde Kyra tijdens het B-ranglijsttoernooi in Assen.
(Assen is overigens ook de locatie voor de kwartfinale van de Jeugdmeerkampen.
Die worden echter pas in februari gespeeld. Dus niet met elkaar verwarren.)
Momenteel is zij de enige jeugdspeler/speelster binnen SETA met een B-licentie. Ze
had een sterke poule van zes. De eerste wedstrijd speelde ze prima. In een
spannende en gelijk opgaande wedstrijd verloor ze net in 5 games. De twee
volgende partijen tegen o.a. de latere winnares werden kansloos verloren. De laatste
twee wedstrijden waren wederom erg spannend. Tegen een ‘schuifmiep’ met een erg
lastig (en lelijk) spelletje wist Kyra als enige een (tactisch) goede wedstrijd te spelen.
Helaas verloor ze ook deze wedstrijd met minimaal verschil in vijf games. Gelukkig
kon ze het toernooi goed afsluiten met een overwinning op de Tegelse Jasmijn. Het
was zeker niet haar beste partij, waarschijnlijk toch een beetje nerveus en uit het
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lekkere spel door de tactische wedstrijd er voor. Kyra heeft laten zien goed mee te
kunnen op het niveau van het B-ranglijsttoernooi.
Daags er na mocht Kenji bij de welpen D weer een gooi doen naar een A-licentie. Er
waren echter wel enkele concurrenten aanwezig. In de poule (een zevenkamp) was
zichtbaar dat Kenji ondertussen echt tot de sterkste D-welpen behoort. Vijf
overwinningen in drie games. Tegen Matthias, waar hij ook in Tilburg van verloor, wist
hij niet het niveau te halen wat nodig is om tegen de betere spelers te winnen. Hij
verloor deze met 3-1. Door de tweede plaats in de poule ging hij wel door naar de
hoofdronde, maar trof hij al in de halve finale Luca Goris, met wie hij de laatste drie
toernooien al de ‘degens’ mocht kruisen. Het spel van Luca is ondertussen bij Kenji
en coach bekend en de zwaktes van hem werden ook deze keer weer keurig bloot
gelegd. Kenji walste over hem heen en won zeer duidelijk met 3-0.
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In de finale wachtte echter wederom Matthias. In elke game kwam Kenji op
voorsprong, maar helaas werd ook elke game die voorsprong weer weggeven. En
dan verlies je drie games en dus de wedstrijd. Een mooie 2e plaats als gevolg.
Helaas, alleen een A-licentie voor de nummer één. Volgende toernooi een nieuwe
kans.

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdag 13 januari 2018 worden de Limburgse Kampioenschappen voor de
senioren (18+) gespeeld. De jeugd is een dag later, zondag 14 januari 2018, aan de
beurt. De leden hebben per E-mail een uitnodiging met alle informatie ontvangen.

ROMMELMARKT
De eerste brengochtend, afgelopen zaterdag, was een succes! Er werden weer veel
bruikbare spullen gebracht en gesorteerd! Alle helpers: bedankt!

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 21 december: Theo van Gasteren
Vrijdag 22 december: Piet Janssen
Dinsdag 26 december: kerstmis (gesloten)
Donderdag 28 december: Ron van Enckevort
Vrijdag 29 december: Piet Raedts
Zaterdag 30 december: geen wedstrijden
Dinsdag 2 januari: geen wedstrijden

AGENDA
Woensdag 3 januari: Damesavond (Stapvast)
Vrijdag 5 januari: Open Vrijdagavond
Zaterdag 6 januari: KaKa (clubkampioenschappen)
Zaterdag 13 januari: Limburgse Kampioenschappen (18+)
Zondag 14 januari: Limburgse Kampioenschappen (jeugd)
Zaterdag 20 januari: Brengochtend rommelmarkt
Zondag 21 januari: Table Stars the Battle (ovb)
Zondag 4 februari: Halve finale jeugdmeerkampen (Assen)
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PING EN PONG
Ping: Jammer voor SETA 3 dat er geen damescompetitie waarin zij (als mannen)
mogen spelen.
Pong: Je bedoelt?
Ping: Ze spelen tegen drie dames en een heer. Ze winnen van de dames en
verliezen van de heer!

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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