
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 37 - woensdag 11 september 2019

Deze week in ’t Klökske … eerste competitie uitslagen en goede prestaties jeugd 
tijdens voorronde Jeugdmeerkampen. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 7 september: 

Jeugd: 

SETA 1 – TTC 1 4-6 

SETA 2 – TTC 3 4-6 

SETA 3 – Destatec 4 3-2 

Spannende wedstrijden bij de jeugd in openingsweekend competitie 

Drie gelijk opgaande en spannende wedstrijden in Stapvast tijdens de eerste 
competitiedag van dit seizoen. SETA 1 en 2 verloren beide nipt. Voor SETA 3 was er 
een kleine overwinning. 

SETA 1 speelt dit seizoen in de 1e (hoogste) klasse van de afdeling Limburg. Tegen 
het sterker ingeschatte TTC werd net met 4-6 verloren. Zowel Kyra, Daphne als Kenji 
wiste één enkel te winnen. Het dubbel (Daphne en Kenji) werd ook gewonnen. Tegen 
de twee sterke (grote) jongens van het Tegelse team werden alle wedstrijden 
verloren. Vooral het aparte en lastige spel brak de Sevenumse jeugd op. ”Zo’n 
defensief en vertragend spel, de eerste keer is dat wennen. Wacht maar de volgende 
keer!” was de mening van de Sevenumse coaches. De terugwedstrijden worden er 
dus wel wat potjes van gewonnen als we de begeleiding van het Sevenumse team 
moeten geloven. 

Bij SETA 2 maakte Rick en Amy hun debuut in de drie tegen drie competitie. Rick 
won al meteen zijn eerste wedstrijd. Amy deze keer nog niet. Jesse won twee 
wedstrijden en liet daarmee tijdens de eerste wedstrijden meteen zijn goede 
voornemens voor dit jaar zien. Het dubbel van Jesse en Rick werd ook nog 
gewonnen. Daarmee kwam SETA 2 net een puntje te kort voor een gelijkspel. 

SETA 3 won met 3-2 van Destatec en dat was dus meteen een overwinning op de 
eerste dag. Een mooie opsteker na een vorige competitie van alleen maar 
nederlagen. Daan en Jules wonnen allebei een enkelpartij. Samen met Koen won 
Jules ook het dubbelspel. 
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Programma zaterdag 14 september: 

Senioren: 

SETA 1 – Fortus 1 14.00 uur 

SETA 2 – Koningslust 2 14.00 uur 

Jeugd: 

Red Stars 1 – SETA 1 12.30 uur 

SETA 2 is vrij 

Red Stars 7 – SETA 3 12.30 uur 

Recreantencompetitie door de weeks 

Resterende programma week 37: 

SETA 1 – Venlo 1 donderdag 12 september 20.00 uur 

Programma week 38: 

SETA 8 – SETA 7 dinsdag 17 september 20.00 uur 

Programma week 39: 

Fortus 1 – SETA 1 maandag 23 september 20.00 uur 

’t Belke 1 – SETA 2 dinsdag 24 september 20.45 uur 

SETA 3 – Fortus 4 donderdag 26 september 20.00 uur 

SETA 5 – Batave 2 dinsdag 24 september 20.00 uur 

SETA 6 – SETA 8 dinsdag 24 september 20.00 uur 

SETA 7 – Armada 6 donderdag 26 september 20.00 uur 

Let op! Op donderdag 26 september twee thuiswedstrijden! 

VOORRONDE NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN 

Afgelopen zondag werd de (eerste) voorronde van de nationale jeugdmeerkampen 
gespeeld in Sevenum en Schimmert. De Sevenumse deelnemers kwamen 
(uiteraard) in Sevenum in actie. 

Bij de jongens welpen plaatste Rick zich met een mooie 3e plaatst voor de volgende 
ronde: de plaatsingsronde op 6 oktober in Geleen. Hij moest twee sterke spelers van 
TTC voor zich laten, maar wist beide jongens goed partij te bieden. Hij won in de 
strijd om de 3e plaats van een Venrayse speler. 

Levi, Jules en Finn speelde in dezelfde klasse als Rick. Ze konden menig fraaie 
wedstrijd spelen en wonnen er af en toe een. Uiteindelijk was dat niet genoeg voor 
een plekje bij de eerste vier en dan door te gaan naar de volgende ronde. Zeker wel 
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een leerzaam toernooi. Zes wedstrijden in een korte tijd … best pittig om de 
concentratie vast te houden. 

Bij de jongens pupillen speelde twee Setanen: Milan en Louis. In een poule van acht 
speelden ze veel leuke en spannende wedstrijden. Milan won zijn eerste zes 
wedstrijden waarvan zeker twee erg krap. Daaronder de winstpartij tegen Louis. 
Daarmee was Milan al geplaatst bij de beste drie, hetgeen een plaats in de volgende 
ronde betekende. De wedstrijd om de eerste plaats was een mooi spektakelstuk als 
afsluiter. Een zeer spannende vijfsetter eindigde ondanks een aantal matchpoints 
voor Milan toch net in een overwinning voor Lars uit Venray. Milan werd dus tweede. 

Louis herstelde zich prima na twee nederlagen (tegen Milan en Lars) aan het begin. 
Hij ging met steeds meer vertrouwen spelen en wende aan het niveau en het 
fanatisme om hem heen. Hij won vervolgens vijf partijen op rij en werd derde! Een 
hele knappe en mooie prestatie. 

Op 6 oktober spelen Rick, Milan en Louis samen met Kyra, die de eerste ronde vrij 
was, in Geleen om een plaats in de landelijke kwartfinale. 

SETA KWIST MEE 2019 

Zaerum Kwist is een dorpskwis die men speelt in teams, waarbij aan 
Zaerum(gerelateerde) vragen, puzzels en opdrachten aan bod komen. Deze 
gezellige dorpskwis is bedoeld voor alle inwoners van Zaerum. Jong en oud, leeftijd 
speelt geen rol.  

Ook dit jaar doen we met een team vanuit ons clublokaal mee. De kwis is op 
zaterdag 16 november (vanaf 18.00 uur) en de prijsuitreiking is op 14 december. 

Er zijn al diverse deelnemers van vorig jaar die nu ook weer meedoen, maar het 
team kan nog volop hulp gebruiken en hoe mee zielen, hoe meer vreugd!  Vraag dan 
ook gerust je vriend, vriendin, broer, zus, ouders, buren of andere bekenden om met 
ons mee te doen. 

Heb je ook zin in een gezellig avondje kwissen en puzzelen? Meld je dan aan bij 
Bianca, Livvy of Esmeralde. 

AGENDA 

Zondag 22 september: Jeugdranglijsttoernooi (Maasbracht) 

Vrijdag 27 september: algemene ledenvergadering (Stapvast) 

Zondag 27 oktober: Jeugd Challenge, ronde 1 
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PING EN PONG 

Ping: Heb jij nog letters gevonden in Sevenum? 

Pong: Letters? 

Ping: Ze hingen her en der voor de ramen. 

Pong: Vast een opdracht voor Zaerum Kwist. 

Ping: Het lijkt wel of het al begonnen is. Doe jij ook mee? 

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU! 

Heb jij ook zin om te tafeltennissen? 

• Tafeltennis voor de jongste jeugd, vanaf 5 jaar: iedere donderdagmiddag van 
14.45 – 16.15 uur 

• Recreatief tafeltennis: iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur. (september tot en met 
mei) 

• 55+ tafeltennis: iedere dinsdag- en 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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