Seta nieuws in ‘t Klökske - week 50 - woensdag 13 december 2017

Deze week in ’t Klökske … dramatiek tijdens play-offs bij de jeugd, kersttoernooi
recreanten, damesavond en 2e ronde Jeugd Challenge.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 9 december:
Senioren:
Geen wedstrijden
Jeugd:
SETA 1 – Fortus 3

4-1

TTC 3 – SETA 2

5-0

Armada 1 – SETA 2

3-2

Falco 6 – SETA 3

1-4

Falco 4 – SETA 3

3-2

SETA 4 – Fortus 5

4-1

SETA 4 – TTC 5

2-3

SETA 4: Een ongeluk zit in een klein hoekje …
Daar waar het kampioenschap bijna binnen was, ging het op ongelukkige wijze toch
nog ‘fout’. SETA 4, bestaande uit Milan en Jesse, gingen zaterdag prima van start. In
de halve finale werd Fortus (met de sterke Sil) met maar liefst 4-1 verslagen. Milan
wist hierbij de kopman van Fortus te verslaan.
In de finale (5e klasse) tegen TTC zorgde Milan voor een 1-0 voorsprong. Tijdens de
tweede wedstrijd werd Jesse echter ‘onwel’. Wat het uiteindelijk precies is geweest is
ook achteraf niet duidelijk. Hij wist de wedstrijd nog wel uit te spelen, maar was al
zichtbaar afwezig. Hij kon de wedstrijd dan ook niet winnen. Milan wist daarna ook
zijn tweede wedstrijd te winnen waardoor het team weer met 2-1 voorkwam. Helaas
kon Jesse de laatste enkelpartij en het dubbel met Milan niet meer spelen, waardoor
TTC de 3-2 en het kampioenschap in de schoot geworpen kreeg. Er heerste een
gigantische downstemming in Stapvast.
Een dag later bleek het gelukkig weer goed met Jesse te gaan. Dat is tenslotte het
allerbelangrijkste! Helaas officieel geen kampioen. Maar voor SETA zijn jullie, Milan
en Jesse, toch echt wel de KAMPIOENEN. In de reguliere competitie bovenaan
geëindigd, geen enkele wedstrijd verloren. Ook van ‘kampioen’ TTC gewonnen. En
ook tijdens de finale dag waren jullie het sterkste.
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SETA 2: kansloos tijdens play-offs
Stan en Kenji verloren tijdens hun halve finale van de play-offs (3e klasse) kansloos
van TTC 3: 5-0. Allebei haalden ze absoluut niet het niveau dat nodig was om te
stunten tegen de uiteindelijke kampioen.
De troostfinale tegen Armada was wel spannend. De jongens herstelde zich knap na
de afstraffing tegen TTC. Er werd weliswaar met 3-2 verloren, maar dat had net zo
goed andersom kunnen zijn. Kenji won de eerste partij gemakkelijk en won ook zijn
tweede enkelpartij. Het dubbel ging zeker niet kansloos verloren en Stans laatste
partij had net zo goed gewonnen kunnen worden. Op de stand van 10-9 in de
beslissende vijfde game had Stan matchpoint op eigen service. Uiteindelijk verloor hij
de game met 12-10. Hiermee sluiten de jongens de competitie af als nummer vier.
SETA 1 (ook 3e klasse) sloot de competitie af als nummer vijf. Daphne en Kyra
versloegen Fortus 3 met ruim verschil: 4-1. Kyra bleef ongeslagen. Daphne verloor er
eentje in vijf.
SETA 3 (4e klasse) werd in Valkenburg zesde. In de eerste wedstrijd werd Falco 6
met 4-1 verslagen. De wedstrijd om de vijfde plek werd nipt verloren van Falco 4:
3-2. Lin bleef tijdens beide wedstrijden in het enkelspel ongeslagen. Samen met
Louka en Jill wist ze net niet genoeg punten te sprokkelen om de vijfde plaats in de
wacht te slepen.

Voorjaarscompetitie
De najaarscompetitie zit er op. Eind januari start de voorjaarscompetitie. We gaan er
vanuit dat alle spelers en speelsters ook dan weer spelen. Heb je speciale wensen,
laat het even weten.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 48:
Leudal 1 – SETA 1

8-2

Armada 4 – SETA 4

8-2

Noad 3 – SETA 6

?

Armada 6 – SETA 7

4-6

SETA 8 – Wap in 3

3-7

SETA 1 met grote cijfers onderuit in Roggel
Nog voordat de gladheid aangebroken was gleed SETA 1 al royaal onderuit in de
competitie. In Roggel werd maar liefst met 8-2 van Leudal verloren. En jazeker,
geplatteerd. Diverse partijen werden met nipt verschil verloren. Invaller Hay liet
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bijvoorbeeld topper op CD, Dré Steeghs wankelen. Het was nog 8-8 in de vijfde
game.
Het had echter ook nog erger kunnen uitpakken. (Woordspeling, zo kort na
Sinterklaas.) Ron won zijn eerste partij en overleefde daarbij vier matchpoints in de
vijfde game (10-6 stond het). Hij speelde ze overigens wel allemaal knap weg. Ron
zorgde overigens ook voor het tweede punt.
Door deze dikke nederlaag is het team gezakt naar de zevende plaats met slechts
twee punten voorsprong op nummer 8 Fortus 2 en vijf punten voorsprong op nummer
9 Veta 1. Deze week wordt er in Panningen gepeeld tegen Fortus 2. Een zeer
belangrijke wedstrijd dus.

Resterende week 50:
SETA 3 –Armada 4, donderdag 14 december 20.00 uur
Destatec 6– SETA 9, woensdag 13 december 20.30 uur
Programma week 51:
SETA 2 – Leudal 2, dinsdag 19 december 20.00 uur
SETA 7 – Batave 3, dinsdag 19 december 20.00 uur
SETA 8 – Armada 6, donderdag 21 december 20.00 uur
Programma week 52:
Geen wedstrijden
Programma week 1:
Geen wedstrijden
Aanvangstijdstip uitwedstrijden ’t Belke (Belfeld)
De wedstrijden in Belfeld beginnen voortaan om 20.45 uur.

TRAINING TIJDENS KERSTVAKANTIE
jeugd
In de kerstvakantie vallen alle normale jeugdtrainingen op maandag en donderdag
uit. Er worden wel één of meerdere trainingsdagen georganiseerd. Hierover worden
de jeugdleden en ouders per E-mail geïnformeerd en uitgenodigd.
Senioren/recreanten
Op maandag vallen beide trainingen uit: 25 december Kerstmis en 1 januari.
Op vrijdag vervalt de gerichte training op 29 december. Er kan dan wel vrij getraind
worden. Op 5 januari gaat de gerichte training wel door!
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KERSTTOERNOOI ARMADA
Vrijdag 29 december a.s. (aanvang 19.00 uur) wordt het traditionele Recreanten
Kersttoernooi gehouden bij TTV Armada in Horst.
We verwachten dat jullie zo net voor nieuwjaar nog wat kilo’s willen wegsporten,
daarom stellen we voor dat we massaal aan dit spektakel meedoen. Daarnaast telt
dit toernooi mee voor de verenigingsprijs. Wij staan momenteel op een Seta
onwaardige 5e plaats. Need we say more….?
Aanmelden uiterlijk 26-12-2017 bij Rik Wijnands. Zie voor meer info het E-mailtje dat
hierover verstuurd is. Let op: Vol=vol!

DAMESAVOND
Op woensdag 3 januari starten we het nieuwe jaar op een leuke manier voor de
Dames met een Damesavond. Vanaf 20.00 uur staat de koffie en thee klaar.
@ Dames, het zou leuk zijn om deze avond met alle dames (18+) van de vereniging
aanwezig te zijn. Kom dus deze avond gezellig een balletje slaan of kom gewoon
alleen al voor de gezelligheid. En natuurlijk zorg jij er ook voor dat de flyer (die
hiervoor gemaakt is) ruim verspreid wordt onder je vrouwelijke kennissen!
@ Heren, zorg dat de flyer bij alle dames (18+) in je omgeving (dochter, vrouw,
moeder, schoonmoeder, buurvrouw, collega, (vage) kennis enz.) terecht komt en
maak ze enthousiast om deze avond naar Seta te komen voor een gezellige avond.

KAKA
Zaterdag 6 januari 2018 vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven op
prikbord of via de website.

JEUGD CHALLENGE 2E RONDE
Op zondag 10 december speelden 11 Setanen de Jeugd Challenge in Panningen bij
Fortus. Ook deze keer brachten ze de wisselbeker mee naar huis! Het verschil met
TTC was echter wel erg klein.
Individueel waren er diverse opvallende prestaties. In de 1e klasse pakte Kyra voor
de tweede opeenvolgende keer de eerste prijs. Kenji werd ook nu tweede. In de 2e
klasse mistte Louis net het podium. Hij werd vijfde met evenveel punten als de
nummer drie. In de 3e klasse was er een mooie 2e plaats voor Jop. Celine was hier
degene die het podium net miste: 4e plaats, maar wel een mooie vierde plaats.
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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdag 13 januari 2018 worden de Limburgse Kampioenschappen voor de
senioren (18+) gespeeld. De jeugd is een dag later, zondag 14 januari 2018, aan de
beurt. De leden hebben per E-mail een uitnodiging met alle informatie ontvangen.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 14 december: Guus Roosen
Vrijdag 15 december: John van der Coelen
Zaterdag 16 december: geen wedstrijden
Dinsdag 19 december: Peter Wetjens
Donderdag 21 december: Theo van Gasteren
Vrijdag 22 december: Piet Janssen
Dinsdag 26 december: kerstmis (gesloten)

AGENDA
Zaterdag 16 december: Brengochtend rommelmarkt
Zaterdag 16 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Ranglijsttoernooi Assen
Woensdag 3 januari: Damesavond (Stapvast)
Vrijdag 5 januari: Open Vrijdagavond
Zaterdag 6 januari: KaKa (clubkampioenschappen)
Zaterdag 13 januari: Limburgse Kampioenschappen (18+)
Zondag 14 januari: Limburgse Kampioenschappen (jeugd)
Zaterdag 20 januari: Brengochtend rommelmarkt
Zondag 21 januari: Table Stars the Battle (ovb)
Zondag 3 februari: Halve finale jeugdmeerkampen (Assen)

PING EN PONG
Ping: Blijkbaar hoeft het niet glad te zijn om uit te glijden.
Pong: Je doelt op SETA 1 recreantencompetitie?
Ping: Inderdaad.
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Pong: Wonden likken en revancheren tijdens de eerstvolgende wedstrijd zou ik
zeggen.

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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