Seta nieuws in ‘t Klökske - week 14 - woensdag 4 april 2018

Deze week in ’t Klökske … World Table Tennis Day met speciale activiteit Rond de
Wereldtafel.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 31 maart:
Senioren:
SETA 1 was vrij
SETA 2 – Sibbe MC 2

7-3

Jeugd:
SETA 1 – Red Stars 7

4-1

Vijlen ’72 1 – SETA 2

2-3

Quick ’72 2 – SETA 2

2-3

SETA 3 – Westa 5

1-4

SETA 4 – Megacles 3

4-1

Wederom veel overwinningen op zaterdag
Bij de senioren was SETA 1 vrij. SETA 2 won wederom. Dit keer werd Sibbe MC uit
Valkenburg met 7-3 verslagen. Priscilla bleef wederom ongeslagen en fungeert
ondertussen als kopvrouw van het team. Gerard won er twee en Rik en het dubbel
zorgden voor het totaal van zeven punten. Ondertussen heeft dit team de vierde
plaats stevig in handen!
Bij de jeugd won SETA 1 met 4-1 van Red Stars. Stan liet een puntje liggen en Kenji
bleef ongeslagen. De achterstand op koploper Elsloo (die met 5-0 won) liep helaas
wel op tot vier punten.
SETA 2 speelde twee wedstrijden op dezelfde zaterdag. In Zuid-Limburg werd eerst
Vijlen ’72 met 3-2 verslagen. Later op de dag werd in Schimmert het zelfde resultaat
tegen Quick ’72 behaald. Daphne en Kyra wonnen beiden elke wedstrijd een
enkelpartij en samen wonnen ze ook twee keer het beslissende dubbel. Door deze
overwinningen op de concurrenten voor de tweede plaats staan de Sevenumse
meiden nu zelf op die tweede plaats.
Voor SETA 3 blijft het puntjes sprokkelen deze competitie. De klasse is helaas iets te
zwaar. Deze week was Westa met 4-1 te sterk. Lin pakte één punt.
SETA 4 won ruim met 4-1. Milan was er aan het begin nog niet helemaal bij en
verloor de eerste wedstrijd. Daarna kwamen de Setanen niet meer in de problemen.
Jesse bleef daarmee deze keer ongeslagen.
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Programma 7 april:
Senioren:
SETA 1 is vrij
SETA 2 – Sibbe MC 2

14.00 uur

Jeugd:
Megacles 2 – SETA 1

11.00 uur

SETA 1 – Destatec 2

16.00 uur

SETA 2 – Red Stars 8

14.00 uur

SETA 3 – Destatec 2

14.00 uur

TTC 4 – SETA 4

14.00 uur

Recreantencompetitie
De competitie gaat de eindfase in. De meeste beslissing zijn al gevallen. Voor enkele
teams is het echter nog spannend tot het laatst.

Uitslagen week 13:
Fortus 1 – SETA 1 uitgesteld
Noad 1 – SETA 2

7-3

SETA 3 – Fortus 4

7-3

SETA 5 – Koningslust 1 4-6
SETA 6 – Destatec 5

0-10

Zwalocom 3 – SETA 7

7-3

SETA 8 – Meppers 1

3-7

Ingezonden verslag: SETA 3 – Fortus 4 7-3
De 4 basisspelers van Seta 3 waren vanavond weer eens compleet tegen de
tegenstander uit Panningen/Helden: Fortus 4 genaamd. Rik was wel “even” over
komen rijden van het mooie Deventer, waar hij een aantal weken aan het werk is.
Dat Rik niet voor niks komt overwaaien vanuit Deventer zal verder in het verslag wel
blijken.
Gerard opende tegen Harrie Stammen en dit ging de 1-ste game wel beschamend
goed. Hij verpletterde Harrie met maar liefst 11-0 (Och Germ). Ik ga toch niet extra
een fout maken, zei Gerard nog een beetje verontschuldigend. Toch moet je bij zo’n
uitslag niet verslappen, maar dat gebeurde ongemerkt toch wel een beetje. De 2-de
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game won Gerard ook nog, maar de 3-de game wist Harrie van hem af te snoepen.
Toch wist Gerard dit in de 4-de game weer recht te zetten en won dus de partij tegen
Harrie. Peter had tegen Eddy Everaets ook 4 games nodig, maar won toch wel
redelijk overtuigend. De partij van Sjaak tegen Ronald Maessen was er weer een om
door een ringetje te halen. Net als altijd tegen hem een zeer spannende wedstrijd die
in de 5-game beslist zou worden. Toch zat het vandaag bij Sjaak wat tegen, want hij
maakte 2 onnodige aanvalsfouten en bij een stand van 9-9 maakte hij tot overmaat
van ramp ook nog een servicefout. Niet te geloven! Doodzonde, Sjaak kwam nog
terug tot 11-10, maar verloor toch nog met 13-11 van Ronald. Dat was natuurlijk
balen voor hem en proficiat voor Ronald! Rik, die vandaag zeer gemotiveerd was,
versloeg Wim Zelen in op en neer golvende wedstrijd in de 5-de game met 11-6.
Klasse Rik.
De dubbels gingen vandaag allebei goed en werden beiden op ons conto
geschreven. Dat was dus een tussenstand van maar liefst 5-1 voor ons. De
overwinning kon ons dus bijna niet meer ontglippen.
Gerard mocht toen echter tegen de zeer succesvolle Ronald Maessen spelen. De
games waren wel zeer spannend en zeer close, maar toch wist Ronald de eerste 3
games krap te winnen en haalde daarmee ook de overwinning binnen. Jammer voor
Gerard. Peter maakte het tegen Wim Zelen ook weer heel spannend en de beslissing
zou ook weer in de 5-de game vallen. Helaas ging het in de slotfase voor Peter mis
en verloor met 11-7. Jammer Peter! Sjaak was tegen Harrie Stammen de
teleurstelling van de vorige partij weer te boven en stond weer fris en fruitig achter de
tafel. Hij wist Harrie in 3 games naar de douche te sturen. De laatste partij was voor
Rik, die tegen Eddy zijn 2-de winstpartij kon behalen en deed dat ook. Hiermee had
Rik zowel de 2 enkelspelen als het dubbelspel gewonnen en was daarmee vanavond
glansrijk: “Man-of-the-Match”! Proficiat Rik! Goed gespeeld en dik verdiend!
Einduitslag 7-3 winst, waarop natuurlijk nog wat na gevierd werd in de kantine. Dat
gold echter maar ten dele voor Rik, want die reed nog terug naar Deventer in het
hoge noorden.
Er volgen nog 2 uitwedstrijden tegen Destatec en Armada en met een beetje goede
wil en goede inzet kunnen we misschien toch op de 2-de plaats in de 4-de klasse
eindigen. Voorwaar geen slechte prestatie! Toch!
Groetjes Seta 3: Gerard, Peter, Rik, Sjaak.

Resterende programma week 14:
SETA 1 – Leudal 1, donderdag 5 april 20.00 uur
Destatec 4 – SETA 3, vrijdag 6 april 20.30 uur
Programma week 15:
SETA 2 – Armada 1, dinsdag 10 april 20.00 uur
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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
Programma week 16:
Fortus 1 – SETA 1, maandag 16 april 20.00 uur
SETA 1 – Venlo 1, donderdag 19 april 20.00 uur
Armada 4 – SETA 3, maandag 16 april 20.15 uur
SETA 4 – Zwalocom 1, dinsdag 17 april 20.00 uur
Destatec 5 – SETA 5, vrijdag 20 april 20.30 uur
Armada 5 – SETA 6, woensdag 18 april 20.15 uur
Batave 3 – SETA 7, donderdag 19 april 19.15 uur
Armada 6 – SETA 8, maandag 16 april 20.15 uur
SETA 9 – Destatec 6, dinsdag 17 april 20.00 uur
Programma week 17:
SETA 1 – Fortus 2, donderdag 26 april 20.00 uur

WERELD TAFELTENNISDAG
Vrijdag 6 april is het World Table Tennis Day. Elders in ’t Klökske is hier meer over te
lezen. Deze tafeltennis promotiedag valt samen met de Open Vrijdagavond, die elke
eerste vrijdag van de maand plaatsvindt.
We organiseren een speciale activiteit: Rond de Wereldtafel. Met zo veel mogelijk
verschillende nationaliteiten rond de tafel!
Voor de vrijdagavond training van de recreanten … Het kan wat drukker zijn.
De jeugdselectietraining begint waarschijnlijk iets eerder. Hierover krijgen jullie nog
bericht.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 5 april: Hay van Enckevort
Vrijdag 6 april: Esmeralde Veldpaus
Zaterdag 7 april: Roger Jeurninck + teams
Dinsdag 10 april: Guus Roosen
Donderdag 12 april: Huub Peeters
www.ttvseta.nl
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Vrijdag 13 april: Roger Jeurninck
Zaterdag 14 april: geen wedstrijden
Dinsdag 17 april: Recreanten 4+9

AGENDA
Vrijdag 6 april: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag 6 april: Wereld Tafeltennisdag
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)
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: World Table Tennis Day
Pong: Wereld Tafeltennisdag
Ping: In Nederland
Pong: En in de hele wereld
Ping: Activiteiten in wel 85 landen!

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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