
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 46 - woensdag 13 november 2019

Deze week in ’t Klökske … De zaterdagcompetitie gaat de eindfase in en zaterdag 
kwist SETA mee. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 9 november: 

Geen wedstrijden 

Na een competitievrij weekend gaat de competitie aanstaande zaterdag verder. 

Programma zaterdag 16 november: 

Senioren: 

SETA 1 – Elsloo ’72 2 14.00 uur 

SETA 2 – Kluis 6 14.00 uur 

Jeugd: 

Red Stars 2 – SETA 1 12.30 uur 

Red Stars 4 – SETA 2 12.30 uur 

Red Stars  6 – SETA 3 12.30 uur 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 45: 

SETA 1 – Red Stars 1 1-9 

SETA 2 – VETA 1 1-9 

Red Stars 2 – SETA 2 3-7 

TTC 2 – SETA 6 4-6 

Zwalocom 3 – SETA 7 4-6 

SETA 9 – Batave 4 10-0 

SETA 1 redt de eer in duel met titelfavoriet 

Donderdag kwam Red Stars op bezoek. Op voorhand een zweer zware pot. Puntjes 
sprokkelen dan maar. Dat viel echter niet mee. Op CD kwam Eric in de eerste 
wedstrijd nog tot een game, maar echt zicht op winst was er in die partij ook niet. 
Verder konden Eric en Dave geen game pakken. 

www.ttvseta.nl

http://www.ttvseta.nl


Seta nieuws in ‘t Klökske - week 46 - woensdag 13 november 2019

Op AB wonnen Guus en Ron het dubbelspel. In de enkelspelen werd er behoorlijk 
tegenstand geboden, maar verder dan hier en daar een game (drie in totaal) kwamen 
ze niet. Tegenstanders spelen overigens 1e en 3e divisie op zaterdag. 

De einduitslag van 1-9 was een logisch gevolg. De komende wedstrijden tegen Noad 
en Wap in moeten er nodig meer punten worden gehaald. 

Resterende programma week 46: 

SETA 3 – Noad 3 donderdag 14 november 20.00 uur 

Batave 3 – SETA 7 donderdag 14 november 19.15 uur 

Meppers 1 – SETA 8 woensdag 13 november 20.30 uur 

Red Stars 4 – SETA 9 vrijdag 15 november 20.00 uur 

Programma week 47: 

VETA 2 – SETA 2 dinsdag 19 november 20.15 uur 

Destatec 4 – SETA 3 vrijdag 22 november 20.30 uur 

Koningslust 1 – SETA 4 maandag 18 november 20.45 uur 

SETA 5 – Noad 4 dinsdag 19 november 20.00 uur 

SETA 6 – Fortus 6 dinsdag 19 november 20.00 uur 

SETA 7 – Meppers 1 donderdag 21 november 20.00 uur 

Batave 3 – SETA 8 donderdag 21 november 19.15 uur 

Programma week 48: 

SETA 1 – Noad 4 donderdag 28 november 20.00 uur 

SETA 2 – Wap in 2 dinsdag 26 november 20.00 uur 

Batave 1 – SETA 3 donderdag 28 november 19.15 uur 

TTC 2 – SETA 7 dinsdag 26 november 20.00 uur 

SETA 8 – Armada 6 dinsdag 26 november 20.00 uur 

SETA 9 – Leudal 4 dinsdag 26 november 20.00 uur 

A-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI 

Zondag  speelde Kenji tijdens het eerste A toernooi voor de jeugd dit jaar in Tilburg. 
In een sterke poule (met de uiteindelijke nummer één en twee) speelde hij drie prima 
wedstrijden tegen hoger geplaatste spelers. Nederlagen in vijf, vier en drie games, 
werden daarna gevolg door een 3-0 overwinning. Dit betekende in vierde plaats in de 
poule en een vervolg om plaats 5 tot en met 10. 
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Tegen een onbekende nieuwkomer werd goed gespeeld en met 3-1 gewonnen. 
Daarna volgde een nederlaag tegen Seth en uiteindelijk de wedstrijd om de 7e en 8e 
plaats tegen Bastian, waarmee hij al menige sportieve strijd achter de tafel heeft 
uitgevochten. In een spannende en goede wedstrijd trok Kenji net aan het kortste 
eind. 

Het eerste jaar als pupil staat in het teken van leren en ontwikkelen: een mooi en 
leerzaam debuut dan ook bij de pupillen. 

SETA KWIST MEE 

Aanstaande zaterdag doen we met een mooi team mee aan Zaerum Kwist. Vooraf 
eten we gezellig samen en daarna gaan we aan de slag met de dorpskwis. We 
wensen de deelnemers vooral een leuke avond. 

AGENDA 

Vrijdag 15 november: Open training (Stapvast) 

Zaterdag 16 november: Zaerum Kwist 

Zondag 17 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray) 

Woensdag 20 november: Table Stars basisscholen (gymlessen) 

Zondag 1 december: Kwartfinales Nationale Jeugdmeerkampen (Almere) 

Zaterdag 8 december: Jeugd Challenge 2 (Sevenum) 

Zaterdag 14 december: B-Jeugdranglijsttoernooi (Assen) 

Zaterdag 4 januari: KaKa (clubkampioenschappen) en opening jubileumjaar! 

PING EN PONG 

Ping: In een week tijd drie nederlagen van 1-9 voor respectievelijk recreanten 1, 2 en 
3. 

Pong: Er zijn trainers om minder ontslagen. 

Ping: Het betrof echter wel telkens de nummer 1 of 2 uit de poule. 

Pong: Verzachtende opstandigheden dus. 

Ping: Team 2 heeft al een mooie revanche laten zien. Goed voorbeeld doe goed 
volgen? 
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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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