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Sittard/Kluis is weer helemaal terug in de strijd
onderin

TAFELTENNIS
Door Roel Heynen

Met een zeer fraaie 6-1 zege op de koploper, Scylla uit Leiden, heeft het
combiteam van TTV Sittard en Kluis zichzelf terug in de strijd tegen
degradatie gebracht. Handhaven in de eerste divisie is nog mogelijk en dat
hadden ze eigenlijk niet meer verwacht na zes nederlagen in even zoveel
wedstrijden.

 - Nou, ik denk dat we het niet meer halen.” Woorden uit de mond van

speler Sam Geuskens een paar uur voor de wedstrijd tegen de koploper in de

eerste divisie, Scylla uit Leiden. Zes nederlagen had Sittard/Kluis tot nu toe

geleden en dat resulteerde in een achterstand van liefst negen punten op de

voorlaatste ploeg in de poule. In de vroege zaterdagavond is dat beeld

gekanteld. 6-1 staat er op het scorebord in Geleen en daarmee ligt de strijd om

handhaving weer helemaal open. „Dit is wel een heel goede uitslag”, zegt

Michel Sijstermans. „We hebben deze keer ook alle drie heel goed gespeeld. Bij

de vorige wedstrijden had altijd wel iemand een mindere dag. En we hebben

zeker zes of zeven keer heel nipt verloren in de vijfde set. Dan is dit een mooie

opsteker voor ons als team. Het is leuk om weer helemaal terug te zijn in de

strijd.”

GELEEN

Nestor

Sijstermans is met zijn 45 jaar, samen met Andy Snijders, de nestor van het

team. Hij begon op z’n achtste met tafeltennis in Merkelbeek en vier jaar later

kwam hij naar Kluis in Geleen om daar vervolgens nooit meer weg te gaan.

„We hadden een heel goede lichting in die tijd”, vertelt hij over vroeger.

Eredivisie
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„We hebben ook een tijd in de eredivisie gespeeld. Er zijn wel clubs geweest

die geïnformeerd hebben. Maar geld is nooit mijn drijfveer geweest. Ik wil

vooral lol hebben in het tafeltennis. Bij Kluis is dat er altijd geweest. Ik heb een

keer in Duitsland in zo’n oude gymzaal meegetraind. Nou, dat was maar één

keer. Ik had meteen zoiets van: hier word ik niet gelukkig.”

We moeten de naam van de groepsapp aanpassen: Eredivisie 2022, dat
halen we niet meer. 
Michel Sijstermans, speler TTV Sittard/Kluis

Sijstermans speelt inmiddels 33 jaar onafgebroken bij Kluis .

Sijstermans is dit jaar terug in de eerste divisie. Over zijn eigen prestatie is hij

redelijk tevreden. „Ik heb drie partijen gewonnen van de acht, dat is redelijk.

Had beter gekund. Maar ik ben toch wel een stuk relaxter dan vroeger. Ik kan

het makkelijker relativeren. Vroeger had ik van een nederlaag een dag last, dat

is niet meer zo, maar dat heeft met de levensfase te maken. We hebben een

hartstikke leuk team met z’n vijven. Zowel tijdens de wedstrijden als daarna.

Toch moeten we de naam van de groepsapp , maar even

aanpassen, want dat gaan we niet meer halen.”

eredivisie 2022


