Seta nieuws in ‘t Klökske - week 40 - woensdag 4 oktober 2017

Deze week in ’t Klökske …opvallende kopposities voor jeugd SETA 4 en recreanten
SETA 9.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 30 september:
Senioren:
SETA 1 – Falco 2

5-5

SETA 2 – Heerlen 6

5-5

Jeugd:
SETA 1 – Armada 1

1-4

Asterix 1 – SETA 2

1-4

SETA 3 – Falco 4

3-2

SETA 3 – Falco 6

5-0

Kluis 4 – SETA 4

0-5

SETA 4 (jeugd) op stoom!
SETA 4 zet de stijgende lijn voort. Waar het vorig jaar het laatste deel van de
competitie al heel goed ging, gaat het dit jaar vanaf de eerste wedstrijd prima!
Zaterdag mocht Kluis dit ervaren. Jesse en Milan wonnen alle wedstrijden in Geleen.
Gevolg: tweede 5-0 overwinning op rij. Een plek in de play-offs moet er deze
competitie echt wel inzitten. Met 13 punten uit drie wedstrijden gaan ze fier aan kop.
Het leek er even op dat SETA 1 ging stunten tegen Armada. Daphne won de eerste
partij, maar samen met Kyra kon ze dat helaas geen vervolg geven. Veel games
werden er met twee punten verschil verloren. Een geflatteerde 1-4 nederlaag was het
resultaat. Kop op meiden, volgende keer pakken jullie die punten.
Bij SETA 2 maakte Kyan zijn debuut. Samen met Kenji versloegen ze Asterix in
Blerick met 4-1. Kyan won 1 enkelspel. Kenji bleef ongeslagen en samen wonnen ze
ook het dubbelspel.
SETA 3 had het druk. Twee wedstrijden achter elkaar. Eerst tegen Falco 4, daarna
tegen Falco 6. In de eerste wedstrijd bleef het tot het laatst spannend. Uiteindelijk
trokken Lin en Jill net aan het langste eind: 3-2. Allebei wonnen ze één enkel en
samen het dubbelspel. De wedstrijd tegen het zesde team van Valkenburg ging wat
gemakkelijker. Met 5-0 stuurden ze de tegenstanders terug naar huis.
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Twee gelijke spelen senioren
Zowel SETA 1 als 2 (bij de senioren) speelden met 5-5 gelijk. Een mindere dag van
Hay voorkwam een overwinning van SETA 1 op Falco. Eric en Grad wonnen allebei 2
enkels en ook het dubbel werd gewonnen. Voor SETA 2 een vergelijkbare situatie.
Hier was Rik de ‘pechvogel’ die op nul bleef staan. Bianca won er 2 en Gerard zelfs
3!

Programma zaterdag 7 oktober:
Senioren:
SETA 1 – Sittard 5

14.00 uur

SETA 2 – Vijlen ’72 2

14.00 uur

Jeugd:
Fortus 3 – SETA 1

10.30 uur

Armada 1 – SETA 2

15.00 uur

SETA 3 – Red Stars 7 14.00 uur
Fortus 4 – SETA 4

10.30 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 39:
Red Stars 1 – SETA 1 8-2
SETA 2 – Fortus 3

5-5

Venlo 3 – SETA 3

7-3

SETA 4 – Destatec 4

4-6

SETA 7 – Wap in 3

6-4

Zwalocom 4 – SETA 9 3-7
Tweede overwinning in dit nog jonge seizoen voor SETA 9!! Voor het eerst bovenaan
de ranglijst!

Ingezonden verslag: TTV 3 – Seta 3: 7-3
Vandaag was de tegenstander TTV 3 uit Venlo. Voor ons niet zo zeer, maar wel
speciaal voor Gerard, een beladen wedstrijd. Beladen in die zin, dat Gerard in het
voorjaar door een fatale struikeling een nekhernia opliep. Voelt toch weer heel
speciaal, zei Gerard vooraf aan de wedstrijd. Hopelijk gaat vandaag alles goed.
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Sjaak mocht tegen Xander Stoot openen en deed dit bijzonder goed. In de 3-de
game had hij de winst al duidelijk kunnen pakken, maar sloeg een keer hopeloos
langs de bal. In de 4-de game nam hij zijn revanche en won dus. Rik kon er tegen
Ruud Coenders geen echt spannende wedstrijd van maken, want de games vielen
afgetekend naar Ruud. Toch wist Rik nog een game te winnen, maar dat is niet
genoeg voor de eindoverwinning. Jammer Rik. Gerard tegen Rick Ninhuys was ook
geen thriller. Gerard en Rick kennen elkaar te goed en buiten elkaars sterkten en
zwakten goed uit. Helaas deed Rick dit iets beter dan Gerard, waardoor Gerard
verloor. Peter maakte het tegen invaller Roel Beumers wel heel spannend. De
beslissing kwam in de 5-de game en viel voor Peter helaas negatief uit. Jammer
Peter.
Dat was al een 3-1 achterstand, terwijl we in de auto nog tegen elkaar zeiden dat we
pas tevreden waren met winst of hooguit een 5-5 gelijkspel. Er moest dus wel wat
gebeuren met de dubbels. Het AB-dubbel Gerard/Sjaak ging goed en dit keer zonder
valpartij. Alle 4 games eindigden met 11-9 maar wij wisten er toch 3 te winnen. Dus
winst! Het CD-dubbel Peter/Rik ging heel goed, maar ze verloren wel met 11-9 in de
beslissende 5-de game. Bijzonder jammer dus!
Van de nog resterende 4 enkelpartijen wist alleen Sjaak nog zijn partij te winnen,
maar moest daar wel zijn uiterste concentratie voor opbrengen. Dit betekende dus
voor Sjaak 2 winstpartijen met het enkelspel en winst in het dubbelspel en is
daarmee de eerste “Man-of-the-Match” van dit seizoen!
Maar ondanks dat verloren we toch tegen onze zin in met 7-3 en moeten we er de
volgende wedstrijd wel een schepje bovenop doen om niet weg te zakken in de 4-de
klasse.
Groetjes Gerard, Peter, Rik, Sjaak.

Resterend programma week 40:
SETA 1 – Wap in 1, donderdag 5 oktober 20.00 uur
Programma week 41:
VETA 1 – SETA 1, dinsdag 10 oktober 20.00 uur
’t Belke 1 – SETA 2, dinsdag 10 oktober 20.30 uur
SETA 6 – Koningslust 1, dinsdag 10 oktober 20.00 uur
SETA 8 – Batave 3, donderdag 12 oktober 20.00 uur
SETA 9 – TTC 3, dinsdag 10 oktober 20.00 uur
Programma week 42:
SETA 4 – ’t Belke 2, dinsdag 17 oktober 20.00 uur
TTC 2 – SETA 5, dinsdag 17 oktober 20.00 uur
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SETA 7 – Fortus 6, dinsdag 17 oktober 20.00 uur

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Vanaf vorige week mogen de leden van de Rabobank ‘stemmen’ op de diverse
verenigingen. Jullie steunen SETA toch ook?
Het geld dat we op deze manier kunnen ontvangen zullen we gebruiken voor de
aanschaf van een nieuwe tafeltennisrobot en/of de organisatie van een
tafeltennistoernooi voor de gehele gemeente Horst aan de Maas.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 5 oktober: Jan Sijbers
Vrijdag 6 oktober: Jan Huijs
Zaterdag 7 oktober: nnb
Dinsdag 10 oktober: Rik Clephas
Donderdag 12 oktober: Math Schouten
Vrijdag 13 oktober: John van der Coelen
Zaterdag 14 oktober: geen wedstrijden
Dinsdag 17 oktober: Guus Roosen

AGENDA
Zondag 15 oktober: B-ranglijsttoernooi in Hoorn
Zondag 22 oktober: voorronde Nationale Jeugdmeerkampen (Venray)
Zondag 29 oktober: Jeugd Challenge
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe

PING EN PONG
Ping: Rabobank Clubkas Campagne
Pong: Denk aan SETA!
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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