
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 4 - woensdag 23 januari 2019

Deze week in ’t Klökske … spannende wedstrijden in de competitie en een 
geslaagde inzamelochtend voor de rommelmarkt. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De voorjaarscompetitie start op 2 februari 2019. 

De indelingen zijn wel al allemaal bekend. Kijk hiervoor nu al op de website 
www.nttblimburg.nl. Ook kun je hier al het speelschema terug vinden. 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 3: 

SETA 1 – Leudal 1 5-5 

Leudal 2 – SETA 2 5-5 

Zwalocom 1 – SETA 3 5-5 

SETA 4 – Fortus 4 4-6 

SETA 5 – Noad 3 4-6 

Meppers 1 – SETA 6 4-6 

SETA 8 – Red Stars 4 9-1 

Uitslagen week 4: 

Destatec 1 – SETA 1 5-5 

SETA 1 met twee spannende wedstrijden stabiel in de middenmoot 

Donderdag 17 januari ontwaakte SETA 1 uit haar winterslaap. Doordat twee 
tegenstanders wedstrijden wilden verzetten was de vorige wedstrijd maar liefst zes 
weken geleden. En dat was qua wedstrijdritme ook wel enigszins te zien. 

Leudal liep in de beginfase uit naar een 5-1 voorsprong. Daar waar in Roggel tijdens 
de heenwedstrijd nog met 7-3 was gewonnen door SETA. Alleen Ron had een enkel 
gewonnen en dit nog met de grootst mogelijke moeite. De dubbels gingen allebei net 
de mist in. 

Daarna ging het echter ineens een stuk beter. Eerst wonnen Guus en Gijs hun 
wedstrijd en verkleinde daarmee de achterstand tot 3-5. Nadat Dave, na wat goede 
tips, ook nog zijn wedstrijd won kon Ron nog voor een gelijkspel zorgen. Tot de 
nodige frustratie van zijn tegenstander deed hij dat ook. Gemakkelijk was het zeker 
niet. De kreet aan het eind was veelzeggend. Al met al, een 5-5 tegen Leudal is niet 
verkeerd. 
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Enkele dagen later stond al weer de volgende pot op het programma. Op maandag 
togen de Setanen naar Swalmen. In de auto werd de tactiek besproken. Opnieuw 
een 5-5 leek goed. De vraag was de route het beste via een 1-5 achterstand kon 
lopen? Na winstpartijen van Gijs en Ron en verliespartijen van Dave en Guus stond 
het 2-2. De dubbels werden weer allebei verloren en daar had echt wel meer in 
gezeten. 

Vervolgens verloor Ron kansloos van de antitopspin met noppen killer uit Duitsland. 
Dus was het toch al weer 2-5. Kon het toch nog 5-5 worden. De opdracht was op 
papier simpeler dan tegen Leudal, maar er zaten nog lastige wedstrijden tussen. Gijs 
begon in ieder geval voortvarend aan de inhaalrace en zette Suzanne Crommentuijn 
met sterk spel in vier games aan de kant. Guus tikte moeder Marlie simpel met 3-0 
van tafel. Deze keer mocht Dave voor het gelijkspel zorgen. Maar het ging helemaal 
niet zo lekker. Met een 2-0 achterstand was er veel werk qua coaching. Maar 
langzaam maar zeker wist Dave de partij te kiepen en via 1-2 en 2-2 won hij knap in 
vijf games en daarmee werd het tweede gelijkspel binnen een week binnengesleept. 
Guus meldde dat SETA daarmee in de stand van 40 naar 45 ging. Maar deze grap 
begreep niet iedereen meteen. Ook de Duitse tegenstander niet. 

Maar mooi, met 45 punten staat SETA 1 op een nette 5e plaats. De komende twee 
weken weer twee wedstrijden. Een druk programma. 

Ingezonden verslag Zwalocom 1 – SETA 3: 6-4 

Vandaag stond de inhaalwedstrijd tegen de koploper Zwalocom 1 op het programma. 
In de heenronde verzet en nu pas op de agenda. Dat zal wel een zware kluif worden 
werd er in de auto al tegen elkaar gezegd. Ik denk dat we blij mogen zijn met een 7-3 
verlies, zei onze captain Gerard. Nou, nou dat zullen we nog wel eens zien, 
antwoordden de overige teamleden. Veel te vroeg in Lottum, dus eerst maar eens 
koffie drinken in de godsverlaten kantine. Het bejaardenkoor was aan het inzingen en 
dat werkte ook al niet inspirerend op onze adrenaline. Enfin tegen half negen waren 
we dan eindelijk zover en kon er gestart worden. 

Gerard, die wat pijntjes begint te vertonen (overgang ? ,ouderdom ?) had wat last 
van zijn knie en wilde liever niet 3 wedstrijden achter elkaar spelen. Sjaak, de nestor 
van ons team, maakte dat niks uit en zo werd de opstelling gemaakt. Gerard begon 
overigens zeer goed door de absolute kopman Mark Clevis te verslaan. Dat dit niet 
gemakkelijk ging moge duidelijk zijn. Je staat tenslotte niet voor niks aan kop. Puike 
prestatie van Gerard en de pijn in zijn knie viel opeens ook wel mee. Bianca mocht 
tegen de in Sevenum woonachtige No Pollaart aantreden en dit werd een van de 
knallers van de avond. Bianca startte de wedstrijd met een normale gezichtskleur, 

maar dat werd met het verstrijken van de games steeds roder. Maar ze speelde 
supergoed tegen No. Het werd beslist in de 5-de game, waarin Bianca echt super 
mooie ballen sloeg. Het laatste en winnende punt van Bianca was echt om in te 
lijsten. Bianca schreeuwde het uit met een: YES! En dat nog wel tegen No (Pollaart)! 
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Super goed Bianca! Sjaak speelde zijn 1-ste wedstrijd tegen Geert van de Munckhof 
en kwam zeer goed voor de dag. Hij was zeer goed geconcentreerd en had goed 
over de tactiek nagedacht. Zelf initiatief nemen (was ook de tip van Gerard) en 
geconcentreerd blijven en dat deed hij ook. Sjaak won in 3 games. Zo de 3 punten, 
waar Gerard het over had, waren al binnen! Helaas trok Peter tegen Jan Thielen aan 
het kortste eind. Hij had het niet echt vandaag en verloor tegen de Lottumse routinier.  

De beide dubbels gingen dramatisch slecht en daar kunnen we kort over zijn. Allebei 
verloren. Toen was het de beurt aan Sjaak om Mark Clevis te verrassen. Het werd 
ook weer een knaller, die in de 5-de game beslist werd. Sjaak stond nog op 
matchpoint, maar kon dit niet verzilveren. De Lottumse schilder won en kon niets 
anders dan een brede grijns van oor tot oor trekken. Jammer voor ons. Peter tegen 
No ging ook al niet lekker. Peter won bijna de 1-ste game maar zakte toen 
teleurgesteld weg. Weer een puntje voor Lottum dus. Maar toen kwam Gerard weer 
en die won met veel vertrouwen in eigen kunnen tegen Geert. Het lukte weer. De 
forehand liep weer, zoals hij dat zelf graag zegt. De laatste partij van de avond 
Bianca tegen Jan Thielen was ook weer een topper. Uiteraard weer 5 games. Bianca 
verloor de eerste 2 games, maar won daarna 2 games. Spannend zeg! In de 5-de 
game kwam de 60-jarige ervaring van Jan goed van pas en liet Bianca in de val 
lopen. Uitdagen en die tante uit Sevenum zal er wel intrappen en zo geschiedde. Jan 
won. 

Toch waren we achteraf blij met dit krappe verlies, maar ons 6-de gelijke spel had er 
vanavond wel degelijk in gezeten! Eind januari mogen we weer en dat tegen 
Destatec 4. 

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

Resterende programma week 4: 

SETA 7 – Zwalocom 3, donderdag 24 januari 20.00 uur 

Programma week 5: 

Wap in 1 – SETA 1, donderdag 31 januari 20.15 uur 

Westa 1 – SETA 2 , maandag 28 januari 20.30 uur 

SETA 3 – Destatec 4, donderdag 31 januari 20.00 uur 

SETA 4 – Destatec 3, dinsdag 29 januari 20.00 uur 

Armada 6 – SETA 7 , maandag 28 januari 20.30 uur 

SETA 8 – TTC 3, donderdag 31 januari 20.00 uur 

SETA 9 – Destatec 5, dinsdag 29 januari 20.00 uur 

Programma week 6: 

SETA 1 – VETA 1, donderdag 7 februari 20.00 uur 
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Destatec 3 – SETA 3 , vrijdag 8 februari 20.30 uur 

Destatec 4 – SETA 4 , vrijdag 8 februari 20.30 uur 

Destatec 5 – SETA 8 , woensdag 6 februari 20.30 uur 

TTC 3 – SETA 9 , dinsdag 5 februari 20.00 uur 

ROMMELMARKT 

Afgelopen zaterdag zijn er weer heel veel spullen voor de rommelmarkt aangeleverd 
in Stapvast. Fijn dat er nog altijd zoveel spullen door de mensen uit Sevenum en 
omstreken gebracht worden. Bedankt!! Natuurlijk ook alle helpers op deze ochtend 
bedankt voor jullie energie en tijd. 

AGENDA 

Vrijdag 25 januari: recreantentoernooi Fortus (Panningen) 

Zondag 27 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

Zondag 3 februari: Halve Finale Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen) 

Zaterdag 16 februari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

PING EN PONG 

Ping: Doet SETA 1 een aanval op het grootste aantal gelijke spelen in de competitie? 

Pong: Nou, dan moeten ze nog heel wat gelijkspelletjes behalen. SETA 3 staat al op 
5. 

Ping: Met die twee van afgelopen week komt SETA 1 al een beetje in de ‘buurt’ 

Pong: Moet er dan een prijs voor het spannendste team of zo komen? 

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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