
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 04 - woensdag 22 januari 2020

Deze week in ’t Klökske … zaterdagcompetitie weer van start en goede resultaten 
door de weekse recreantencompetitie. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Programma zaterdag 25 januari 

Senioren: 

SETA 1 – Ready/Sibbe 1 14.00 uur 

SETA 2 – Landgraaf 5 14.00 uur 

Jeugd: 

SETA 1 is vrij 

Falco 3 – SETA 2 13.00 uur 

Fortus 3 – SETA 3 13.00 uur 

Hilversum 3 – ’t Belke/SETA 1 11.00 uur 

Quick ’72/SETA 1 – Westa 1 13.00 uur 

Naast de jeugdteams 1, 2 en 3 spelen er ook twee Setanen in regionale teams. Kenji 
speelt onder ’t Belke 1 met teamgenoten uit Schimmert, Belfeld en Tegelen. Kyra 
speelt onder Quick ’72 met teamgenoten uit Schimmert en Weert.  

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 3: 

SETA 1 – Fortus 1 5-5 

SETA 2 – ’t Belke 1 5-5 

Fortus 4 – SETA 3 2-8 

Batave 2 – SETA 5 6-4 

SETA 8 – SETA 6 4-6 

Armada 6 – SETA 7 3-7 

TTC 3 - SETA 9 3-7 

Statistiekje?! 

In de bovenstaande wedstrijden in totaal 11 punten meer dan tijdens de 
heenwedstrijden. Stijgende lijn! 
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SETA 1 moet hard werken voor de punten 

De 5-5 tegen Fortus kostte behoorlijk wat moeite. Op AB had Michael een off-day. Hij 
verloor beide partijen en ook het dubbelspel met Guus werd verloren. Guus won één 
enkel. 

De punten moesten van het CD duo komen. Ron en Eric hadden een goede 
aanpassing in hun dubbel gedaan, hetgeen een vlotte 3-0 overwinning opleverde. 
Eric won daarnaast één enkelspel en Ron bleef ongeslagen en won er dus twee. De 
laatste in een zwaar gevecht in vijf games. 

Eindresultaat: 5-5. Allebei de teams tevreden (?) 

Ingezonden verslag Fortus 4 – SETA 3: 2-8 

Vandaag was wel een heel speciale avond. We werden namelijk opgehaald door 
Nightrider Rik met zijn geavanceerde elektrische Tesla. Je weet niet wat je ziet en 
voelt als je erin zit. Kan overschakelen op autopilot en zit op 100 km binnen de 5 sec. 
We voelden ons tijdens deze autoreis, zoals Max Verstappen zich ook zo vaak heeft 
gevoeld. Oef! 

Onze tegenstander vanavond was Fortus 4 uit Pannningen. Als het vanavond net zo 
zou gaan als de futuristische reis dan zou het dus wel goed komen. Rik beet de spits 
af tegen Ronald Maessen die nog maar 2 partijen in de hele competitie verloren had. 
Toch drukte hij meteen het gas al flink in en won de eerste 2 games. Maar toen 
gooide Ronald het roer om en ging anders spelen en won hij de volgende 2 games. 
In de beslissende 5-de game was Rik toch net iets tactvoller en verschalkte de 
tegenstander. Zéér knap gedaan Rik. 

Peter had het tegen Frans Dorssers in eerste instantie niet gemakkelijk, maar kon 
hem toch zijn wil opleggen. Peter won toch nog vrij gemakkelijk in 4 games. Sjaak 
tegen Harrie Stammen beloofde een pittige wedstrijd te worden, want de 
heenwedstrijd werd nog door Sjaak verloren. In het begin ging de wedstrijd gelijk op 
en wonnen beiden 1 game. Daarna was Harrie helemaal zijn tafeltennis gevoel kwijt 
en verloor 2 games op rij vrij gemakkelijk. Dus winst voor Sjaak. Bianca tegen Wim 
Zelen was een solide partij van de zijde van Bianca. Zij won in 3 games. Top! 

De dubbels gingen vandaag ook nog eens fantastisch. Het AB-dubbel (Rik/Sjaak) 
maakte er een boeiende wedstrijd van, die pas in de 5-de game in hun voordeel 
beslist werd. Dat was nog eens een revanche op het vorige week verloren dubbel 
tegen Seta 4. Het CD-dubbel (Bianca/Peter) ging nog beter, want zij wisten zelfs in 4 
games de tegenstanders van zich af te schudden. Wow, een 6-0 voorsprong was het 
op dat moment. Nog nooit vertoond! 

Daarna kwam er toch een verliespuntje, want Sjaak kon niet van de getergde Ronald 
Maessen winnen en ging in 3 games ten onder. Bianca pakte de overwinningsdraad 
weer op en won met goed spel van Frans Dorssers. Alles gewonnen vanavond voor 
Bianca en daarmee is ze weer eens de “Queen-of-the-Night”! Super gedaan Bianca! 
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Rik, die een megaprestatie had geleverd tegen Ronald, kreeg nu ook een getergde 
tegenstander namelijk de trotse opa Harrie Stammen. 

Natuurlijk deed Rik zijn best, maar hij was niet in staat de overwinningsdrang van 
Harrie te stoppen. Helaas verlies. Peter voegde nog een overwinningspunt toe aan 
onze zegereeks door tegen Wim Zelen te winnen. Ook Peter had vanavond alles 
gewonnen en was dus ook weer eens de “Man-of-the-Match”. Proficiat Peter! 

Einduitslag was hiermee gekomen op 8-2 winst. Een winst die ons weer een beetje 
omhoog stuwt in de 4-de klasse. Even staan we weer op de 3-de plaats! Volgende 
wedstrijd is pas over 1 maand. Wel jammer, want we hadden graag in deze flow 
blijven zitten.   

Groetjes Seta 3: Bianca, Rik, Peter, Sjaak. 

Resterende programma week 4: 

SETA 7 – Meppers 1 donderdag 23 januari 20.00 uur 

Programma week 5: 

SETA 1 – Leudal 1 donderdag 30 januari 20.00 uur 

SETA 2 – Destatec 2 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

Zwalocom 1 – SETA 4 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

Wap in 3 – SETA 5 maandag 27 januari 20.15 uur 

SETA 7 – SETA 6 donderdag 30 januari 20.00 uur 

SETA 8 – Fortus 6 dinsdag 28 januari 20.00 uur 

Programma week 6: 

Geen wedstrijden 

JUBILEUMTOERNOOI 

Op zaterdag 1 maart vindt het jubileumtoernooi plaats in Stapvast. Elders in ’t 
Klökske meer informatie hierover. We hopen veel oud-leden te mogen verwelkomen. 
Tafeltennis verleer je nooit! 

ROMMELMARKT 

Ook afgelopen zaterdag mochten we weer volop spullen ontvangen voor de 
rommelmarkt later dit jaar op Hemelvaartsdag. Bedankt, zowel de brengers als de 
helpers. 
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AGENDA 

Zaterdag 25 januari: start zaterdagcompetitie 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

Zondag 2 februari: Kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen) 

Zondag 9 februari: Limburgse Jeugdmasters (Valkenburg) 

Zaterdag 15 februari: Brengochtend rommelmarkt van 9.00 – 11.00 uur (Stapvast) 

Zondag 16 februari: B-ranglijsttoernooi (Soest) 

Zondag 29 februari: Jeugdklassentoernooi (Zwolle) 

PING EN PONG 

Ping: Vanaf dit voorjaar is er een mooie ontwikkeling zichtbaar bij het Limburgse 
jeugdtafeltennis 

Pong: Er zijn twee teams samengesteld uit spelers en speelsters van meerdere 
verenigingen. 

Ping: Wel even zoeken bij de uitslagen … ’t Belke en Quick ‘72 

Pong: Volgend jaar Limburg 1 en Limburg 2? 

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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