Seta nieuws in ‘t Klökske - week 45 - woensdag 8 november 2017

Deze week in ’t Klökske … relaties tussen bitterballen en overwinningen enerzijds en
clubtenue en verliespartijen anderzijds.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 4 november:
Senioren:
Destatec 2 – SETA 1

0-10

Sittard 8 – SETA 2

8-2

Jeugd:
TTCN’72 1 – SETA 1

1-4

Venlo 3 – SETA 3

4-1

Geen verrassingen, wel maximale overwinning SETA 1
SETA 1 walste in Swalmen over Destatec heen: 10-0. Eric, Piet en Grad hadden
geen kind aan het jonge team uit Swalmen, dat nu zo goed als gedegradeerd is.
SETA 1 gaat de komende wedstrijden met Falco en Sibbe (beide uit ‘groot’
Valkenburg) de strijd aan om de plaatsen 3, 4 en 5.
De 8-2 nederlaag van SETA 2 in Sittard lag in de lijn van de eerdere uitslagen in de
poule. Rik en John pakte een puntje. Priscilla heeft moeite om dit seizoen
wedstrijden te winnen. Aanstaande zaterdag staat de belangrijke wedstrijd tegen
TTC op het programma. Bij winst is TTC de ‘zekere’ degradant.
Bij de jeugd won SETA 1 met 4-1 van TTCN uit Nederweert. Daphne en Kyra hadden
enkele lastige wedstrijden. Daphne won er één met twee punten verschil in de vijfde
game. Kyra verloor van dezelfde tegenstander … ook met twee punten verschil in de
vijfde game. De dubbel werd ook met klein verschil gewonnen. De overige twee
partijen werden vlotjes gewonnen. De meiden spelen nog één wedstrijd voor de playoffs. Of ze de play-offs halen? Het is nog steeds mogelijk.
SETA 3 verloor met 4-1 van Venlo. Louka scoorde het punt. Jill bleef deze keer op
nul steken. Naar het lijkt hebben ze de twee sterkste teams uit de poule nu gehad.
De play-offs zijn wellicht nog haalbaar. Daarvoor moet er komend weekend wel een
goed resultaat tegen Westa behaald worden.

Programma zaterdag 11 november:
Senioren:
SETA 1 – Sibbe MC 1

14.00 uur
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SETA 2 – TTC 4

14.00 uur

Jeugd:
Westa 5 – SETA 3

14.00 uur

SETA 1, 2 en 4 zijn vrij.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 44:
SETA 3 – Zwalocom 1

7-3

Batave 2 – SETA 6

6-4

Fortus 5 – SETA 7

6-4

SETA 9 – Batave 4

10-0

Opvallend … Clean sweep (heet dat zo?) van SETA 9. TOP!!

Uitslagen week 45:
Westa 1 – SETA 2

3-7

Ingezonden verslag: SETA 3 – Zwalocom 1: 7-3
Na 4 weken weer eens een competitiewedstrijd voor Seta 3. Iedereen van Seta 3
stond weer te popelen van ongeduld. Alhoewel Peter Pekx wel in een vreemde outfit
verscheen. Hij was namelijk helemaal in een zwart sporttenue. In de rouw? Huhhh
zei iedereen, wat is dit nu weer? Tenue na de training nog in de was? Nee kan niet,
want Peter traint nooit! Pas geleden gespeeld? Nee, 4 weken geleden! Nou ja zeg,
zal wel niet lang in zijn sportkledingkast gezocht hebben. Toch zat er wel degelijk een
“rouwrandje” om de prestatie van Peter, want hij verloor alle wedstrijden vanavond.
Dit zijn we niet gewend van Peter en zeker niet als zijn vader Jan ons komt
aanmoedigen. Jammer Peter, volgende keer weer gewoon in Seta-tenue. Het “loden”
tafeltennisballetje is voor jou dit keer.
Gerard deed het tegen Jan Thielen veel beter. Hij won in 3 games van Jan. Toch had
Gerard het helemaal niet op die speciale effectballen van Jan. Sjaak deed het tegen
No Pollaart ook al heel goed. Hij won ook al in 3 games. Rik had het tegen Geert van
den Munckhof wel wat moeilijker, maar wist toch in 5 games te winnen.
Zo, dat was dus een tussenstand van 3-1 voor ons. In het AB-dubbel (Gerard/Sjaak)
was het tot de laatste bal nog heel spannend. Uiteindelijk wisten Gerard en Sjaak na
de nodige “ups en downs” toch nog te winnen. Het CD-dubbel (Rik/Peter) ging niet al
te best en werd in 3 games kansloos verloren. Jammer.
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Toch wisten Gerard, Rik en Sjaak ook het 2-de enkelspel te winnen, waarvan nog
gezegd moet worden dat Rik zijn tegenstander Mark Clevis nauwelijks een puntje
gunde. Eindstand was daarmee een overwinning van 7-3! Geconcludeerd moet
worden dat het AB koppel (Gerard en Sjaak) vanavond wel heel sterk was en alles
wist te winnen.
Beiden zijn dus vandaag de “Man-of-the-Match”. Hoe kan het ook anders, want Sjaak
kreeg afgelopen vrijdagavond nog een persoonlijke training van de barman van
vandaag Ron. Ron bedankt voor de nodige wedstrijd “Tips & Tricks”. Overigens de
bitterballen waren ook top. Je hebt toch iets met ballen!
Groetjes Gerard, Peter, Rik, Sjaak.

Resterende programma week 45:
Destatec 3 – SETA 3, vrijdag 10 november 20.30uur
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
Programma week 47:
Koningslust 1 – SETA 5, maandag 20 november 20.45 uur
Destatec 5 – SETA 6, vrijdag 24 november 20.30 uur

KIDS ACTIEF
Onder deze nieuwe naam gaat de vervanger van het welpenteamtoernooi op 19
november van start in Venray. Speciaal voor alle kinderen, geboren in 2007 of later,
met nog niet veel wedstrijdervaring wordt er een mix gemaakt van wedstrijden,
spelletjes en (loop)oefeningetjes. Jeugdleden die hier aan mee mogen doen hebben
per E-mail een uitnodiging ontvangen.

LJM
Op dezelfde dag en op dezelfde locatie spelen een aantal andere jeugdleden de
eerste ronde van de Limburgse Jeugdmasters.
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OUDERKIND TOERNOOI
Afgelopen zondag was het weer zover … het ouderkind toernooi. 15 teams
(bestaand uit een jeugdlid met papa of mama en in een enkel geval opa) gingen de
strijd met elkaar aan. De ouders ondervonden dat de jeugdleden elk jaar beter
worden en het was een gezellige ochtend.
Kyra en papa Ron waren het sterkste, dat was niet echt verrassend. Louka en papa
Henk waren het sterkste koppel met een niet-tafeltennissend de papa of mama.
Mama Anita won met Kyan de eerste prijs in de categorie “beste mama”.
Ook zij die geen prijsje wonnen beleefden een leuke ochtend.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 9 november: Hay van Enckevort
Vrijdag 10 november: Stefan Janssen
Zaterdag 11 november: Ton Willems
Dinsdag 14 november: Rik Clephas
Donderdag 16 november: Bianca Drissen
Vrijdag 17 november: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 18 november: geen wedstrijden
Dinsdag 21 november: geen wedstrijden

AGENDA
Zaterdag 11 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe
Zondag 19 november: LJM 1 (Venray)
Zondag 19 november: Kids Actief (Venray)
Zondag 3 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (drie locaties)
Zondag 10 december: Jeugd Challenge (locatie nog niet bekend)

PING EN PONG
Ping: Al nieuws over de foto en prijs van vorige week?
Pong: Nee, geen nieuwe informatie ontvangen. Ik kan wel de naam vermelden van
de persoon op de foto.
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Ping: Wie dan?
Pong: Ed Knops, winnaar van de troostronde klasse 3.
Ping: Mooie prestatie, maar ik ben toch echt benieuwd naar die ‘mega’prijs.

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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