Seta nieuws in ‘t Klökske - week 13 - woensdag 28 maart 2018

Deze week in ’t Klökske … prima resultaten tijdens competitie op zaterdag, door de
week een stukje minder.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 24 maart:
Senioren:
Kluis 4 – SETA 1

1-9

Destatec 2 – SETA 2

3-7

Jeugd:
Elsloo ’72 1 – SETA 1

2-3

SETA 2 – Westa 6

5-0

SETA 3 was vrij
SETA 4 – Fortus 5

3-2

Volop (verrassende) overwinningen op zaterdag
Blijkbaar hebben de teams de ‘kritische’ opmerking over de mindere resultaten de
afgelopen weken omgezet in strijdlust
Het eerste seniorenteam veegde in Geleen de vloer aan met Kluis. De 9-1
overwinning is in ieder geval qua grootte sensationeel. Dat juist Piet een puntje liet
liggen, geeft vooral extra glans aan de maximale scores van Hay en Grad! Hiermee
hebben ze de 3e plaats nu stevig in handen.
SETA 2 deed hier amper voor onder. Tegen nummer 3 Destatec werd met 7-3
gewonnen. Gerard en Priscilla bleven beiden ongeslagen. Samen pakte ze ook de
dubbel. Peter ‘hoefde’ daardoor niets bij te dragen. Met dit mooie resultaat zijn ze op
de ranglijst Sibbe voorbij gegaan en staan ze op plekje vier.
Het eerste jeugdteam heeft de strijd om het kampioenschap weer een beetje
spannend gemaakt. Koploper Elsloo werd in het zuiden getrakteerd op een 3-2
nederlaag. De tegenstanders lieten vooraf doorschemeren dat ze vonden dat ze
weinig tegenstand handen in de competitie. Vanaf nu weten ze wel beter. Kenji won
beide enkelpartijen. Milan viel in voor Stan. In het enkelspel kwam hij nog wat te kort
op het hogere niveau. In het dubbelspel kon hij echter een zeer mooie bijdrage
leveren aan de overwinning. Kenji en Milan vochten voor elk punt en vooral de lange
rally’s werden vaak in hun voordeel beslist. Door de overwinning is de achterstand
ten opzicht van Elsloo terug gebracht tot drie punten.
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SETA 2 liet Westa geheel kansloos in Stapvast. Op de 5-0 overwinning was weinig
aan te merken. Behalve dan door de begeleiding van Westa, die aan het zeuren
waren over onjuiste opslagen. Er is echter weinig mis met de opslagen van Kyra en
Daphne. En met hun spel natuurlijk al helemaal niet. Met de maximale cijfers
klimmen ze naar plaats drie. Plaats twee ligt binnen handbereik. Plaats één is (nog)
heel ver weg.
SETA 4 hield de tweede plaats vast door met 3-2 van Fortus te winnen. Voor invaller
Rob was het net te lastig om een potje te winnen. Samen met Jesse won hij wel het
dubbelspel. Jesse zorgde met twee overwinningen voor de zege.

Programma 31 maart:
Senioren:
SETA 1 is vrij
SETA 2 – Sibbe MC 2

14.00 uur

Jeugd:
SETA 1 – Red Stars 7

14.00 uur

Vijlen ’72 1 – SETA 2

12.00 uur

Quick ’72 2 – SETA 2

14.00 uur

SETA 3 – Westa 5

14.00 uur

SETA 4 – Megacles 3

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 12:
SETA 3 – Destatec 3

5-5

Destatec 3 – SETA 4

10-0

TTC 2 – SETA 6

7-3

SETA 7 – Fortus 5

2-8

Als SETA 4 nog hoop had op klasse behoud, dan is die na de 10-0 nederlaag toch
echt vervlogen.
Uitslagen week 13:
Fortus 1 – SETA 1 uitgesteld
Noad 1 – SETA 2

7-3
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Ingezonden verslag: SETA 3 – Destatec 3 5-5
De laatste fase van de competitie is aangebroken. Nog 4 wedstrijden en dan zit het
seizoen er al weer op. Vandaag de wedstrijd tegen Destatec 3 uit Swalmen. Wij
hadden Bianca als invalster voor Rik. Zij begint al aardig ingewerkt te raken in ons
team.
Gerard opende tegen Leo Hanssen en had daar maar 3 games voor nodig om die
wedstrijd goed af te sluiten. Peter deed het tegen invaller Ruben Lampe ook al heel
goed. Hij had wel een game meer nodig, maar won ook zeer verdienstelijk. Goed
begin dus! Sjaak had het tegen de zeer sterke Pedro Kessels veel moeilijker en
verloor ook vrij kansloos. Invalster Bianca zat tegen Michel Vogelaar ook dit keer
weer zeer dicht bij een overwinning. In de 5-de game bij tussenstand van 6-6 ging
het echter mis. Waren het de spanning, de zenuwen of de klasse van de
tegenstander, maar vanaf toen zat alles tegen voor Bianca en zij verloor helaas.
Jammer Bianca. Het gaat toch zeker een keer lukken.
De dubbels zouden ook vandaag weer cruciaal worden. Het AB-dubbel (Gerard/
Sjaak) ging heel goed. De eerste 2 games werden vrij gemakkelijk gewonnen, maar
dat gold niet voor de derde! We stonden met 10-5 achter, maar wisten toch nog deze
game binnen te halen. Dat was nog eens een opsteker! Wauw! Helaas ging het CDdubbel (Peter/Bianca) helemaal de mist in. “No poep chance”, zeggen ze in
Engeland! Jammer.
Toen moest Gerard tegen de sterke Pedro aantreden. Helaas ging Gerard ook ten
onder aan de mooie aanvalsslagen van Pedro. Peter ging met zijn overwinningsmars
door tegen Michel Vogelaar en deed dit met succes. Peter is dit seizoen toch al een
sterke en stabiele factor in het team. “Man-of-the-Match” kunnen we hem niet maken,
want het dubbelspel ging helaas verloren. Ook in de 2-de wedstrijd trok Bianca aan
het kortste eind en wel tegen Ruben. Bianca weerde zich kranig en de blosjes op
haar wangen kleurden vuurrood van inspanning, maar winst zat er helaas niet in.
Sjaak kon in zijn laatste partij de eer nog redden door Leo Hanssen te verschalken.
Dan was namelijk de eindstand 5-5 en een verdienstelijk resultaat dus. Dit werd dé
partij van de avond. Het was tot op het laatst zeer spannend. In de 5-de game viel
pas de beslissing. Sjaak kwam zelfs met 5-0 voor, maar was nog steeds niet zeker
van winst. Toch lukte het hem om deze game en dus de wedstrijd te winnen.
Eindresultaat dus 5-5, een uitslag waar beide partijen tevreden mee konden zijn!
Groetjes Seta 3: Gerard, Peter, Bianca, Sjaak.

Resterende programma week 13:
SETA 3 – Fortus 4, donderdag 29 maart 20.00 uur
SETA 8 – Meppers 1, donderdag 29 maart 20.00 uur
Programma week 14:
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SETA 1 – Leudal 1, donderdag 5 april 20.00 uur
Destatec 4 – SETA 3, vrijdag 6 april 20.30 uur
SETA 4 – Armada 4, dinsdag 3 april 20.00 uur
SETA 6 – Noad 3, dinsdag 3 april 20.00 uur
Zwalocom 5 – SETA 9, dinsdag 3 april 20.15 uur (Lottum)
Programma week 15:
SETA 2 – Armada 1, dinsdag 10 april 20.00 uur
SETA 7 – Armada 6, dinsdag 10 april 20.00 uur
Wap in 3 – SETA 8, maandag 9 april 20.15 uur
SETA 8 – Zwalocom 3, donderdag 12 april 20.00 uur

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 29 maart: Ron van Enckevort
Vrijdag 30 maart: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 31 maart: ouders Milan v.d. Beuken + SETA 2
Dinsdag 3 april: Gijs Janssen
Donderdag 5 april: Hay van Enckevort
Vrijdag 6 april: Esmeralde Veldpaus
Zaterdag 7 april: nnb
Dinsdag 10 april: Guus Roosen

AGENDA
Vrijdag 6 april: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag 6 april: Internationale dag van het tafeltennis
Zondag 8 april: Table Stars the Battle Limburgse finale
Zondag 15 april: LJM 4 (Weert)
Zondag 15 april: Kids Actief (Weert)
Zaterdag 21 april: brengochtend rommelmarkt
Zondag 22 april: Jeugd Challenge 4 (Sevenum)
Zaterdag 28 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen B (Nijmegen)
Zondag 29 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen)
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Donderdag 10 mei: Rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Drie geblesseerden in een team van vier. Kan dat? Ja, het kan.
Pong: Recreanten 1?
Ping: Inderdaad. Dave is al een half jaar aan het sukkelen met een gebroken voet,
die maar niet goed wil herstellen.
Pong: Beterschap!
Ping: Guus heeft al enige weken last van een tennisarm. Hij tennist sinds een jaartje.
Pong: Daarom heet ook tennisarm en niet tafeltennisarm!
Ping: Gelukkig is Guus aan de beterende hand en kan weer ballen. Maar nu liep Ron
deze week een lichte zweepslag op.
Pong: Hoezo liep …hij liep niet eens. Hij stond stil!

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen?
• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van
15.15 – 16.45 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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