Seta nieuws in ‘t Klökske - week 44 - woensdag 1 november 2017

Deze week in ’t Klökske … SETA jeugd presteert weer prima op Jeugd Challenge en
een bijzondere prijs bij het recreantentoernooi in Blerick.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 28 oktober:
Senioren:
Kerkrade ’68 1 – SETA 1 8-2
Elsloo ’72 3 – SETA 2

7-3

Jeugd:
SETA 1 – TTC 3

2-3

SETA 2 – TTC 4

1-4

SETA 3 was vrij
SETA 4 – Megacles 4

4-1

Seniorenteams kunnen niet stunten
SETA 1 en 2 slaagden er beide niet in om de subtoppers Kerkrade en Elsloo aan het
wankelen te krijgen. Bij SETA 1 wonnen Hay en Eric 1x, terwijl bij SETA 2 Rik, Gerard
en de dubbel de winstpartijen vormden. Twee ‘verwachte’ nederlagen (8-2 en 7-3
waren het resultaat.
Beide teams liggen op koers voor plek vier of vijf met een op het oog veilige
voorsprong op de degradatieplaats (6).

SETA 4 al zo goed als zeker van de play-offs
Jesse en Milan speelden zaterdag samen met Rob tegen Megacles. Voor Rob de
eerste wedstrijd. Dit ging hem prima af: winst in het enkel en winst in het dubbel met
Jesse. Droomdebuut zou je zeggen. Milan won beide enkelspelen. Jesse verloor zijn
enkelspel en dat was ook zijn allereerste nederlaag deze competitie. Al met al een
prima 4-1 overwinning op subtopper Megacles. Samen met TTC staat dit team ver
voor op de concurrentie. De plek bij de bovenste vier levert play-offs op. Die play-offs
zijn wel zeker. Alleen theoretisch zou dat nog mis kunnen gaan.
Voor SETA 1 en 2 wordt het nog heel spannend wie de play-offs gaat halen. Door
nederlagen tegen respectievelijk TTC 3 (2-3) en TTC 4 (1-4) lijkt slechts één van de
twee teams zich te kunnen plaatsen voor de play-offs. Echter ook Fortus is hiervoor
in de race: drie teams voor één plek.
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Programma zaterdag 4 november:
Senioren:
Destatec 2 – SETA 1

14.00 uur

Sittard 8 – SETA 2

15.00 uur

Jeugd:
TTCN’72 1 – SETA 1

13.15 uur

Venlo 3 – SETA 3

12.00 uur

SETA 2 en 4 s zijn vrij.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 43:
Venlo 1 – SETA 1

5-5

SETA 2 – Wap in 2

8-2

Fortus 4 – SETA 4

7-3

SETA 5 – Zwalocom 2

6-4

Meppers 1 – SETA 7

3-7

SETA 8 – Fortus 5

3-7

Opvallend … Ruime overwinning van SETA 2. TOP!!

Resterende programma week 44:
SETA 3 – Zwalocom 1, donderdag 2 november 20.00 uur
Batave 2 – SETA 6, donderdag 2 november 19.15 uur
Programma week 45:
Westa 1 – SETA 2, maandag 6 november 20.30 uur
Destatec 3 – SETA 3, vrijdag 10 november 20.30uur
Zwalocom 1 – SETA 4, dinsdag 7 november 20.15 uur (Lottum)
SETA 5 – Armada 5, dinsdag 7 november 20.00 uur
Fortus 5 – SETA 7, maandag 6 november 20.00uur
SETA 6 – TTC 2, dinsdag 7 november 20.00 uur
Zwalocom 3 – SETA 8, dinsdag 7 november 20.15 uur (Lottum)
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Programma week 46:
SETA 1 – Fortus 1, donderdag 16 november 20.00 uur
SETA 2 – Noad 1, dinsdag 14 november 20.00 uur
Fortus 4 – SETA 3, maandag 13 november 20.00 uur
SETA 4 – Destatec 3, dinsdag 14 november 20.00 uur
SETA 7 – Zwalocom 3, dinsdag 14 november 20.00 uur
Meppers 1 – SETA 8, woensdag 15 november 20.30 uur
Koningslust 2 – SETA 9, maandag 13 november 20.45 uur

JEUGD CHALLENGE
Zondag vond de eerste ronde van de Jeugd Challenge van dit seizoen plaats. Met 11
Setanen gingen we naar Swalmen. In de gebruikelijk drie klassen behaalden we vier
van de negen individuele prijzen:
Kyra, 1e klasse – 1e plaats
Kenji, 1e klasse – 2e plaats
Jesse, 2e klasse – 1e plaats
Milan, 2e klasse – 2e plaats

De andere Setanen haalden ook allemaal één of meerdere punten binnen. Mede
hierdoor mochten we ook deze keer de wisselbeker mee naar Sevenum nemen!
Celine speelde haar eerste Jeugd Challenge en wist meteen 6 punten te behalen.
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OUDERKIND TOERNOOI
Op zondag 5 november vindt het jaarlijkse ouder-kind-toernooi plaats in Stapvast. De
jeugdleden spelen dan samen met hun papa of mama. Ze spelen allemaal
dubbelwedstrijden tegen elkaar. We beginnen om 10.00 uur en zullen rond 13.00 uur
weten wie dit jaar de kampioenen worden.
Op vrijdagavond is er de mogelijkheid voor de papa’s en mama’s om samen met de
kinderen te oefenen.

KANTINE – LANGE WAND
Tijdens de ALV is er gesproken over de aankleding van de lange wand in de kantine.
Er is een concept gemaakt en in de vorm van foto’s en blanco A3’s opgehangen in de
kantine. Hiermee willen we een beeld geven hoe het er uit kan komen te zien. Achter
de foto’s en informatie (standen) willen we nog een steigerplanken ‘wandje creëren’.
Reacties zijn welkom. Schrijf ze gerust op één van de witte vellen op de wand. (Er
staan nog weinig reactie op. Je mag ook schrijven dat je het goed vindt.)
Het idee gaat (ook zonder feedback) binnenkort in productie worden genomen.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 2 november: Ron van Enckevort
Vrijdag 3 november: Sjaak van Enckevort
Zaterdag 4 november: geen wedstrijden
Dinsdag 7 november: Peter Wetjens
Donderdag 9 november: Hay van Enckevort
Vrijdag 10 november: Stefan Janssen
Zaterdag 11 november: Ton Willems
Dinsdag 14 november: Rik Clephas

AGENDA
Zondag 5 november: Ouder-Kind toernooi (Stapvast)
Zaterdag 11 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe
Zondag 3 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (drie locaties)
Zondag 10 december: Jeugd Challenge (locatie nog niet bekend)
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PING EN PONG
Ping: Ik zag een foto voorbij komen van een prijswinnaar tijdens het
recreantentoernooi in Blerick.
Pong: Bijzonder?
Ping: De winnaar? … niet direct. De prijs? … een cheque ... opvallend!
Pong: En nu?
Ping: Volgende week meer?

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen? Neem dan even contact op met
secretariaat@ttvseta.nl of bel 077-4673977 voor meer informatie over trainingstijden
en speelmogelijkheden.
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