
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 01 - woensdag 1 januari 2020

Deze week in ’t Klökske … Succesvolle eerste brengochtend rommelmarkt en 
Clubkampioenschappen met opening jubileum jaar voor de deur. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De teams zijn samengesteld. Het programma volgt deze week. 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 51: 

SETA 3 – Leudal 3 2-8 

SETA 5 – Armada 5 5-5 

SETA 6 – Meppers 1 7-3 

Zwalocom 4 – SETA 9 5-5 

Ingezonden verslag SETA 2 – Leudal 3: 2-8 

Vandaag was de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft, reden genoeg om 
weer eens wat punten te scoren. Hans werd nog even op de reservebank geposteerd 
en in zijn plaats kwam Rik even vanuit Barcelona opdagen en deed dat niet 
onverdienstelijk. 

Sjaak opende tegen Marcel Scholte, de sterkste speler van Leudal, waar Sjaak niet 
tegenop kon. In 3 games waren al zijn dromen voorbij. Bianca tegen Niels Pomp 
werd ons eerste winstpuntje van de avond. Bianca streed als een leeuwin (afgekeken 
van de handbal dames) en perste er na het eerste gameverlies toch nog 3 
overwinningsgames uit. Zelfs de hele familie van Bianca moedigde haar in de 
cruciale eindfase succesvol aan. Knap gedaan Bianca.  

Rik kon tegen Otto Geene aardig tegenspel bieden, maar dit was helaas 
onvoldoende om de winstpremie op te eisen. Jammer Rik. Toch een goed debuut! 
Peter, aangemoedigd door vader Jan Pekx, wilde Rieny Cauven over de knie leggen, 
maar dit ging echter precies andersom! Peter spartelde in 3 games naar het einde 
maar verloor. 

Het gelegenheids-AB-dubbel (Rik/Sjaak) ging wonderbaarlijk goed. Soms heb je in 
het leven niet veel nodig om elkaar blindelings aan te voelen. Het werd de 2-de 
overwinning voor ons van deze avond. Het CD-dubbel (Bianca/Peter) begon goed, 
maar kon die lijn niet vasthouden. Helaas verlies. 

Daarna kwamen er 2 prachtige partijen tussen Sjaak en Otto en Peter en Niels. 
Beide wedstrijden werden in de 5-de game beslist. En of de duvel ermee speelt, 
beide partijen werden met 12-10 door ons verloren. Zowel Peter als Sjaak waren 
heel dicht bij de overwinning, maar wat heb je eraan! Sjaak baalde nog het hardst, 
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met 9-6 voorstaan en dan toch nog verliezen! Wel een beetje symptomatisch voor de 
hele 1-ste competitiehelft. Hopelijk wordt het in 2020 beter! Rik deed het tegen 
Marcel niet slecht, maar winst zat er niet in. Laatste partij van Bianca tegen Rieny 
was ook al geen vuurwerk. Bianca verloor helaas.  

De eindstand kwam hiermee op 8-2 verlies, hetgeen een slechte afsluiter van het 
jaar 2019 was. Toch lieten we in de kantine door barman Roger lekkere bitterballen 
aanrukken. Waren heerlijk Roger! Thx. 

Nu hebben we een korte winterstop en op 9 januari 2020 starten we met frisse zin 
weer tegen Seta 4. Voor Seta is 2020 een heel mooi jubileumjaar, namelijk 60 jaar 
bestaan en 25 jaar in ons clubgebouw Stapvast. Beloofd een echt feestjaar te 
worden!  

Allen een sportief, gelukkig en vooral gezond 2020 gewenst! 

Groetjes van Seta 3: Rik, Bianca, Peter, Hans en Sjaak. 

Programma week 1: 

Geen wedstrijden 

Programma week 2: 

Fortus 2 – SETA 2 dinsdag 7 januari 20.15 uur 

Venlo 1 – SETA 1 maandag 6 januari 20.15 uur 

SETA 3 – SETA 4 donderdag 9 januari 20.00 uur 

SETA 5 – Fortus 5 dinsdag 7 januari 20.00 uur 

SETA 7 – SETA 8 donderdag 9 januari 20.00 uur 

Programma week 3: 

SETA 1 – Fortus 1 donderdag 16 januari 20.00 uur 

SETA 2 – ’t Belke 1 dinsdag 14 januari 20.00 uur 

Fortus 4 – SETA 3 maandag 13 januari 20.00 uur 

Batave 2 – SETA 5 donderdag 16 januari 19.15 uur 

SETA 8 – SETA 6 dinsdag 14 januari 20.00 uur 

Armada 6 – SETA 7 maandag 13 januari 20.30 uur 

TTC 3 – SETA 9 dinsdag 14 januari 20.00 uur 
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BRENGOCHTEND ROMMELMARKT 

Zaterdag 21 december vond de eerste inzamelochtend plaats. Net als vorige jaren 
een enorm succes! Iedereen die spullen heeft gebracht … bedankt. Iedereen die 
heeft meegeholpen … bedankt!  

De volgende inzamelochtend is op zaterdag 18 januari 2020. 

KAKA 

Zaterdag 4 januari vinden de clubkampioenschappen plaats. De indeling zijn 
ondertussen gemaakt en zullen vanaf donderdag in de kantine hangen. 

De jeugd begint om 9.00 uur met de wedstrijden. Allemaal om 8.30 aanwezig zijn om 
in te spelen. 

De senioren starten om 13.00 uur met de wedstrijden. Vanaf 12.40 kan er ingespeeld 
worden. 

De lunch (soep met broodjes) wordt vanaf 12.00 uur geserveerd. Na afloop van de 
finales bij de senioren zullen we het jubileumjaar openen met onder andere een 
dinch. Ook zullen dan de prijzen uitgereikt worden. 

START JUBILEUMJAAR 

Op zaterdag 4 januari zullen we na afloop van de KaKa het jubileumjaar openen met 
een dinch. Dan wordt ook het jubileumprogramma bekend gemaakt. Aanmelding 
hiervoor is ondertussen gesloten. 

AGENDA 

Zaterdag 4 januari: KaKa (clubkampioenschappen) en opening jubileumjaar! 

Zaterdag 11 januari: Limburgse Kampioenschappen Senioren (Panningen) 

Zondag 12 januari: Limburgse Kampioenschappen Jeugd (Panningen) 

Zaterdag 18 januari: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zaterdag 25 januari: start zaterdagcompetitie 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

Zondag 2 februari: Kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen)  
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PING EN PONG 

Ping: Zaterdag 4 januari gaan we 2020 knallend van start! 

Pong: Clubkampioenschappen … 

Ping: En de opening van het jubileumjaar! 

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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