Seta nieuws in ‘t Klökske - week 2 - woensdag 10 januari 2018

Deze week in ’t Klökske … KaKa en competitie indeling zaterdagcompetitie is
bekend.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De definitieve indeling voor de voorjaarscompetitie is bekend. De voorlopige
speelschema’s staan op de website. De eerste wedstrijden worden op 20 januari
gespeeld. (Alleen Senioren 2 begint een week later.)
De jeugdteams hebben deze ook per E-mail ontvangen inclusief vervoerschema en
kantinediensten. Uiterlijk vandaag (woensdag) dienen de jeugdleden door te geven
of er data van verhindering zijn.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 1:
Geen wedstrijden

Resterende programma week 2:
Destatec 4 – SETA 4, vrijdag 12 januari 20.30 uur
Programma week 3:
Destatec 1 – SETA 1, maandag 15 januari 20.30 uur
Fortus 3 – SETA 2, dinsdag 16 januari 20.00 uur
SETA 3 – Venlo 3, donderdag 18 januari 20.00 uur
SETA 5 – Noad 3, donderdag 18 januari 20.00 uur
Zwalocom 2 – SETA 6, donderdag 18 januari 20.30 uur (Grubbenvorst)
Wap in 3 – SETA 7, maandag 15 januari 20.15 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
Programma week 4:
SETA 1 – Red Stars 1, donderdag 25 januari 20.00 uur
SETA 8 – Venlo 4, donderdag 25 januari 20.00 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
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KAKA
KaKa 2017: Een leuke, gezellige, sportieve en deels verrassende zaterdag!
Om 9.00 uur begon de jeugd aan het toernooi. Er werd in twee klassen gespeeld. De
B-klasse werd door Amy Campers gewonnen. Ze bleef ongeslagen. In de finale
klopte ze Celine Heinsbroek. In de voorronde was zij Jop van den Broek nipt de baas
gebleven. Jop werd uiteindelijk derde door van Levi Volleberg te winnen.
In de A-klasse bleven Kenji van Enckevort en Daphne Gokke ongeslagen in de
zeskampen (voorronde) en zij plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor de halve
finales. In de kwartfinales won Stan Hendrix van Lin Verrijth en Kyra van Enckevort
won van Kyan Huijs. In de halve finales wiste de meiden de jongens te verslaan. De
overwinning van Kyra op Kenji was daarbij toch wel een beetje een verrassing. De
finale tussen Daphne en Kyra was een herhaling van de poulewedstrijd eerder die
ochtend. Toen was Daphne met 3-0 de baas. In de finale waren de rollen echter
omgedraaid en won Kyra met 3-0! Daarmee is zij de algemeen clubkampioen bij de
jeugd. Het komt niet zo vaak voor dat een meisje met deze titel aan de haal gaat.
Knappe prestatie! Broer Kenji won de strijd om de derde plaats in een zeer
spannende wedstrijd tegen Stan.
In de troostronde bereikte Milan van den Beuken en Rob Verrijth de finale. Misschien
wel de spannendste wedstrijd van de dag werd met twee punten verschil in de vijfde
game gewonnen door … Rob. Dat was toch echt wel een verrassing. Proficiat Rob.

Na de gezamenlijke lunch mochten de senioren aan de slag. Er worden altijd vier
niveaus onderscheiden: A, B, C en D. A en B speelden samen (twee zeskampen) en
C en D speelden samen (ook twee zeskampen). In de CD klasse ontpopte Ed Knops
zich tot grootste verrassing bij de senioren. In de poule wist hij onder meer Bianca
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Drissen en Jan Nellen onder zich te houden en plaatste zich daarmee voor de
hoofdronde van de C-klasse. Vooraf was Ed als D ingeschaald! In de halve finale trof
hij Hans Cloostermans. Hans was in zijn poule gelijk met Peter Brouwers en Heidi
Vervoort geëindigd. Op basis van de onderlinge wedstrijden werd Heidi het kind van
de rekening. In twee spannende en lange halve finales wisten Ed en Peter te winnen
van respectievelijk Hans en Bianca. In de finale was Peter een maatje te groot voor
Ed en daarmee werd Peter kampioen in de C-klasse. De troostronde in de C werd
gewonnen door Jan Nellen die in de finale Heidi versloeg.
De senioren D klasse, die voortvloeide uit de voorronde CD werd een prooi voor
Frank Hoeijmakers. In de finale won hij van Jos Peeters. Beide hadden via de
voorronde net niet de C-klasse gehaald en speelden terecht de finale van de Dklasse.
In de AB klasse voldeden Ron van Enckevort en Guus Roosen in de poules aan hun
favorieten rol. Beide bleven ongeslagen en werden eerste in de hun poule. In de
poule van Ron plaatste Roger Jeurninck zich ook volgens verwachting voor de halve
finales van de A-klasse. Dat Hay van Enckevort zich plaatste voor de halve finales
was een echte verrassing. Hij klopte o.a. Piet Janssen, Hans Hagens en Gerard
Bodelier. In de halve finale was Hay echter kansloos tegen Ron. In de andere halve
finale kwam Guus op een 2-0 voorsprong tegen Roger. In de eerste game had Guus
gemazzeld volgens Roger. Extra knap van Roger dat hij de partij nog wist te
kantelen. De vijfde game won hij zelfs met ruim verschil. Daarmee plaatste Roger
zich toch wel ietwat verrassend voor de finale. In de finale bleek hij echter (voor de
tweede maal die dag) niet opgewassen tegen het aanvals- en servicegeweld van
Ron. In de tweede game had Roger nog een kansje, maar verder was Ron toch
duidelijk sterker. Hiermee werd hij, net als vorig jaar, algeheel clubkampioen.
Daarmee leverde vader en dochter (Kyra) samen een bijzondere prestatie: zowel
vader als dochter algeheel clubkampioen. Is dit ooit eerder gebeurd in de SETA
historie?
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Na de voorronde AB hadden Piet Janssen en Grad Vullings zich voor de ene halve
finale van de B klasse geplaatst. Piet won vlotjes van Grad. In de andere halve finale
won Hans Hagens van Eric van Gasteren. De finale werd een gemakkelijke prooi
voor Piet. Hans was moe gestreden.
In de troostronde van de B-klasse won Livvy Willems in de halve finale van Gerard.
Sjaak van Enckevort won in een spannende pot van Priscilla Houwen. De finale was
ook spannend, maar ook hier ging de winst naar Kronenberg. Livvy won met 3-2.
Na afloop was er nog lekkere Saté met frites. Daarmee eindigde een mooie dag in
Stapvast.

Uitslagen senioren:
A-klasse: 1e Ron van Enckevort, 2e Roger Jeurninck
B-klasse: 1e Piet Janssen, 2e Hans Hagens
Troostronde B-klasse: 1e Livvy Willems, 2e Sjaak van Enckevort
C-klasse: 1e Peter Brouwers, 2e Ed Knops
Troostronde C-klasse: 1e Jan Nellen, 2e Heidi Vervoort
D-klasse: 1e Frank Hoeijmakers, 2e Jos Peeters
Uitslagen jeugd:
A-klasse: 1e Kyra van Enckevort, 2e Daphne Gokke, 3e Kenji van Enckevort
Troostronde A-klasse: 1e Rob Verrijth, 2e Milan van den Beuken
B-klasse: 1e Amy Campers, 2e Celine Heinsbroek, 3e Jop van den Broek

RECREANTENTOERNOOI PANNINGEN
Op vrijdag 19 januari vindt het volgende recreantentoernooi plaats, deze keer in
Panningen, aanvang 19.00 uur. Er wordt weer in verschillende klassen gespeeld. Het
inschrijfgeld bedraagt € 4. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 januari.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 11 januari: Grad Vullings
Vrijdag 12 januari: Sjaak van Enckevort
Dinsdag 16 januari: geen wedstrijden
Donderdag 18 januari: Ron van Enckevort
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Vrijdag 19 januari: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 20 januari: ouders Jesse Timmermans
Dinsdag 23 januari: geen wedstrijden

AGENDA
Zaterdag 13 januari: Limburgse Kampioenschappen (18+)
Zondag 14 januari: Limburgse Kampioenschappen (jeugd)
Vrijdag 19 januari: Recreantentoernooi Fortus (Panningen)
Zaterdag 20 januari: Brengochtend rommelmarkt
Zondag 21 januari: Table Stars the Battle
Zondag 28 januari: LJM 2 (Maasbracht)
Zondag 4 februari: Halve finale jeugdmeerkampen (Assen)
Zondag 18 februari: B-Ranglijsttoernooi Soest
Zondag 25 februari: Jeugd Challenge (Tegelen)

PING EN PONG
Ping: Vader en dochter gelijktijdig (algemeen) clubkampioen. Een unicum?
Pong: Bij SETA wel denk ik.
Ping: Even navragen bij onze archivaris.

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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