Seta nieuws in ‘t Klökske - week 10 - woensdag 7 maart 2018

Deze week in ’t Klökske … een koppositie, een gevallen doek en klein duimpje met
een aantal reuzen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 3 maart:
Senioren:
SETA 1 – Red Stars 4

6-4

SETA 2 – Brunssum 4

1-9

Jeugd:
SETA 3 – Red Stars 7

1-4

Overige jeugdteams waren vrij.

Nuttige overwinning SETA 1
De 6-4 overwinning van SETA 1 op Red Stars zal veel meer vreugde hebben
opgeleverd dan de overwinning met dezelfde cijfers vorige week tegen Heerlen. Piet
en Eric wonnen beide 2 partijen, waaronder 1 tegen Maurits Gommans (ex-Setaan).
Hay en de dubbel maakten het halve dozijn vol.
SETA 2 hield een puntje over aan het duel met koploper Brunssum. Gerard redde de
bekende eer.
Meiden van SETA 3 hebben het niet meezitten.
De 4-1 nederlaag tegen Red Stars was geflatteerd. Vooral Louka ‘kreeg’ te weinig.
Ze verloor haar twee wedstrijden krap in vijf en vier games. Lin zorgde voor het punt.
Jill kon er geen winnen.

Programma 10 maart:
Senioren:
SETA 1 – Red Stars 4

14.00 uur

SETA 2 – Brunssum 4

14.00 uur

Jeugd:
Destatec 2 – SETA 1

15.00 uur

SETA is vrij
Elsloo’72 1 –SETA 3

12.00 uur

Fortus 4 – SETA 4

10.30 uur
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Recreantencompetitie
Uitslagen week 9:
Leudal 2 – SETA 2

4-6

Zwalocom 1 – SETA 3

6-4

SETA 4 – Fortus 4

4-6

SETA 6 – Batave 2

6-4

SETA 7 – Meppers 1

5-5

Fortus 5 – SETA 8

7-3

Batave 4 – SETA 9

0-10

Uitslagen week 10:
Wap in 2 – SETA 2

3-7

Destatec 4 – SETA 4

7-3

SETA 9 pakt koppositie
Door een overwinning met maximale cijfers (10-0) heeft SETA 9 de koppositie gepakt
in de 7e klasse! De komende twee wedstrijden tegen de directe concurrenten
Koningslust en Zwalocom zullen de beslissing om het kampioenschap brengen.
Wederom een overwinning voor SETA 2
Na de winst vorige week op Leudal werd nu Wap in verslagen. SETA 2 blijft het
opvallend goed doen in de 2e klasse. Handhaving is al lang zeker. Er gloort nu zelfs
een 4e plaats.
Doek lijkt gevallen voor SETA 4
Twee nederlagen (tegen Fortus en Destatec) lijken het lot van SETA 4 bezegeld te
hebben. 10 punten achterstand op de nummer voorlaatst met nog slechts drie
wedstrijden te spelen. Concurrenten hebben ook nog allemaal een wedstrijd meer te
spelen. Tim, Peter(s), Rik en John weten de laatste maanden wel puntjes te
sprokkelen, maar overwinningen blijven uit.

Resterende programma week 10:
Zwalocom 2 – SETA 5, donderdag 8 maart 20.30 uur (Grubbenvorst)
Programma week 11:
SETA 4 – Zwalocom 1, dinsdag 13 maart 20.00 uur
Armada 5 – SETA 5, maandag 12 maart 20.15 uur
SETA 8 – Zwalocom 3, donderdag 15 maart 20.00 uur
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SETA 9 – Koningslust 2, dinsdag 13 maart 20.00 uur
Programma week 12:
SETA 2 – Westa 1, dinsdag 20 maart 20.00 uur
SETA 3 – Destatec 3, donderdag 22 maart 20.00 uur
Destatec 3 – SETA 4, vrijdag 23 maart 20.30 uur
TTC 2 – SETA 6, dinsdag 20 maart 20.00 uur
SETA 7 – Fortus 5, dinsdag 20 maart 20.00 uur

RECREANTENTOERNOOI VELDEN
Vrijdag 16 maart, aanvang 19.00 uur, is het dubbeltoernooi bij TTV VETA in Velden.
Uiteraard trekken we met een grote afvaardiging de Maas over om onze eer te
verdedigen. Geef je uiterlijk 11 maart op via hans@clooser.nl.
Meer gegevens via E-mail of op de website (recreantencompetitie).

JEUGDKLASSENTOERNOOI ZWOLLE
Zaterdag werd het Jeugdklassentoernooi in Zwolle gespeeld. Hiervoor worden alle
spelers/speelsters uitgenodigd die in de najaarscompetitie bij de vier hoogst
scorende spelers per klasse per afdeling behoren. Kenji mocht als enige Setaan
meedoen.
In een achtkamp spelen alle deelnemers voor een plek bij de eerste twee waarna de
overgebleven acht deelnemers in een knock-out systeem spelen voor de prijzen.
Vooraf was bekend dat het een sterk deelnemersveld zou zijn. Kenji speelde in zijn
poule als klein duimpje tegen een drietal reuzen, twee grote meiden en een jongen
die iets ouder was. (Er was een deelnemers afwezig, dus een zevenkamp.) Je zou
het een uitdaging kunnen noemen. Hij speelde de hele dag prima en dat resulteerde
in drie overwinningen en drie nederlagen. Bijna alle wedstrijden gingen gelijk op. Een
keurig resultaat. Achteraf bleken de nummer s 1 en 2 uit de poule beiden de halve
finale te halen en zelfs de uiteindelijk winnares was afkomstig uit deze poule. Kortom,
een sterke poule.
Het leuke van het toernooi is dat het in hetzelfde complex wordt gespeeld waar
gelijktijdig de Nederlandse Kampioenschappen van de senioren worden gespleed.
Dus na afloop kon er nog genoten worden van een aantal fraaie wedstrijden op hoog
niveau. Nog flink trainen lijkt wel wenselijk.
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ROMMELMARKT
Alle leden hebben per E-mail voorinformatie gekregen over de rommelmarkt. Jazeker
hij komt er al weer met rasse schreden aan: Rommelmarkt 2018 op
Hemelvaartsdag 10 mei.
Op zaterdag 17 maart en 21 april zijn er nog twee inzamelmomenten. Daarna zal de
markt vanaf vrijdag 4 mei in (en buiten) Stapvast opgebouwd gaan worden. Op
diverse tijdstippen is er (veel) hulp nodig! En al zeker op 10 mei. Je kunt al wat
kruisjes in je agenda zetten.
Binnenkort ontvangen alle leden een E-mail zodat een ieder zich op kan geven voor
bepaalde tijdstippen. Samen willen we er weer een groot succes van maken!

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 8 maart: Guus Roosen
Vrijdag 9 maart: Piet Janssen
Zaterdag 10 maart: geen wedstrijden
Dinsdag 13 maart: Rik Clephas
Donderdag 15 maart: Hans Cloostermans
Vrijdag 16 maart: Piet Raedts
Zaterdag 17 maart: Engelbert Leijsten
Dinsdag 20 maart: Tim Clephas

AGENDA
Zondag 11 maart: LJM 3 (Swalmen)
Zondag 11 maart: Kids Actief (Swalmen)
Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt
Zondag 18 maart: A-ranglijsttoernooi (Den Haag)
Vrijdag 3 april: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 8 april: Table Stars the Battle Limburgse finale
Zondag 15 april: LJM 4 (Weert)
Zondag 15 april: Kids Actief (Weert)
Zaterdag 21 april: brengochtend rommelmarkt
Zondag 22 april: Jeugd Challenge 4 (Sevenum)
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Zaterdag 28 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen B (Nijmegen)
Zondag 29 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen)
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Ook op de open vrijdag in maart was het weer gezellig vol in Stapvast!
Pong: Inderdaad, weer een leuke mengeling van jong en oud.
Ping: Op 3 april is de volgende Open Vrijdag!

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 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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