Seta nieuws in ‘t Klökske - week 28 - woensdag 11 juli 2018

Deze week in ’t Klökske … verslag NTTB Jeugdcup en sloop voormalige sporthal
Stapakker.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
De indelingen voor de najaarscompetitie zijn al terug te vinden op de website van de
afdeling Limburg. Volgende week meer info in ’t Klökske.

TRAINING
Jeugd:
Eerste training nieuwe seizoen vindt plaats op of in de week van 20 augustus.
Binnenkort worden de trainingsgroepen en –tijden bekendgemaakt.
Senioren/recreanten:
Maandag 20 augustus vindt de eerste training op maandagavond plaats. Op vrijdag
24 is de eerste keer op vrijdag.

NTTB JEUGDCUP
Afgelopen weekend namen Kyra en Kenji deel aan de NTTB Jeugdcup op Papendal.
Dit is een tweedaags evenement, waarbij de beste welpen en pupillen van de acht
afdelingen van Nederland tegen elkaar strijden. De twee Setanen werden allebei
voor het tweede jaar geselecteerd voor het Limburgse team. Kenji speelde in het
jongens welpenteam (tot en met 11 jaar) en Kyra speelde in het meisjes pupillenteam
(tot en met 13 jaar).
De beste drie jongens en meisjes per leeftijdsklasse (welpen en pupillen) waren
hiervoor in Limburg geselecteerd aan de hand van de ranglijst die opgesteld is naar
aanleiding van de resultaten tijdens de competitiewedstrijden en toernooien door het
jaar heen.
De twee Setanen hebben het prima gedaan op Papendal. Kyra werd met het
meisjesteam 3e. Alleen de grote afdelingen ZuidWest en West moesten ze boven
zich dulden. Kyra won 7 van haar 14 enkelpartijen. Prima gedaan.
Het team van Kenji werd 6e. Dit werd vooraf als bijna onhaalbaar geacht. In de strijd
om de 5e plaats wisten ze het West zelfs nog heel moeilijk te maken. Helaas ging het
in de vijfde game net te vaak fout, zoals ook in Kenji’s laatste wedstrijd. Met een
persoonlijke score van 9 uit 15 groeide hij uit tot de kopman van de welpen! Daarbij
een tweetal mooie winstpartijen op A-spelers.
Op de website ttvseta.nl staat een uitgebreider verslag.
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SLOOP STAPAKKER
De komende maandag gaat de voormalige sporthal de Stapakker gesloopt worden.
Als het goed is hebben wij hier zeer beperkt overlast van aangezien de sloop tijdens
de zomervakantie plaatsvindt.
Daar waar toch overlast te verwachten is, zullen we trachten de betrokken zo goed
mogelijk in te lichten. Vooralsnog gaan de trainingen van de KBO op dinsdag- en
donderdagochtend gewoon door.
Volgens de planning is alle overlast zo goed als voorbij als het nieuwe seizoen start.

KANTINE
Kantinedienst
Er staan geen kantinediensten meer ingepland.

AGENDA
Donderdag 12, 19 en 26 juli: Zumba in Stapvast
Donderdag 2, 9 en 16 augustus: Zumba in Stapvast
Maandag 20 augustus: 1e gerichte training jeugd en senioren
Donderdag 23 augustus: 1e gerichte middagtraining jeugd
Vrijdag 24 augustus: 1e recreantentraining op vrijdagavond
Vrijdag 31 augustus: recreantentoernooi (Stapvast)

PING EN PONG
Ping: Toch stofwolken rondom Stapvast deze zomer?
Pong: Je doelt op de sloop van het aangrenzende Stapakker?
Ping: We zullen het ervaren.

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!
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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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