Seta nieuws in ‘t Klökske - week 11 - woensdag 14 maart 2018

Deze week in ’t Klökske …SETA jeugd sterk op toernooi, minder tijdens
competitieronde.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 10 maart:
Senioren:
De seniorenteams waren vrij.
Jeugd:
Destatec 2 – SETA 1

4-1

SETA was vrij
Elsloo’72 1 – SETA 3

5-0

Fortus 4 – SETA 4

3-2

Nederlagen jeugdteams
Afgelopen zaterdag zal niet de geschiedenis in gaan als super saterday. Alle drie de
teams die in actie kwamen verloren. Seta 4 verloor net met 3-2 in Panningen. Milan
won een enkel en samen met Jesse het dubbel.
SETA 3 verloor met maximale cijfers tegen koploper Elsloo. Jill, Louka en Lin konden
geen wedstrijd winnend afsluiten.
SETA 1 verloor ietwat geflatteerd in Swalmen. De jongens waren in de eerste drie
partijen niet vooruit te branden. Stan won zijn twee enkel en Kenji verloor die met
minimaal verschil.
SETA 2 hield een puntje over aan het duel met koploper Brunssum. Gerard redde de
bekende eer.
Meiden van SETA 3 hebben het niet meezitten.
De 4-1 nederlaag tegen Red Stars was geflatteerd. Vooral Louka ‘kreeg’ te weinig.
Ze verloor haar twee wedstrijden krap in vijf en vier games. Lin zorgde voor het punt.
Jill kon er geen winnen.

Programma 17 maart:
Senioren:
SETA 1 – Sittard 6

14.00 uur

SETA 2 – Heerlen 6

14.00 uur
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Jeugd:
SETA 3 – SETA 1

14.00 uur

SETA 2 – Vijlen ’72

14.00 uur

SETA 4 – TTC 5

14.00 uur

Alle teams spelen thuis. De jeugdteams en het eerste seniorenteam worden
gevraagd uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. Er worden teamfoto’s gemaakt
zaterdag. (Het tweede senioren team heeft deze al gemaakt, toch?)

Recreantencompetitie
Uitslagen week 10:
Wap in 2 – SETA 2

3-7

Destatec 4 – SETA 4

7-3

Zwalocom 2 – SETA 5

3-7

Uitslagen week 11:
Armada 5 – SETA 5

7-3

Resterende programma week 11:
SETA 8 – Zwalocom 3, donderdag 15 maart 20.00 uur
Programma week 12:
SETA 2 – Westa 1, dinsdag 20 maart 20.00 uur
SETA 3 – Destatec 3, donderdag 22 maart 20.00 uur
Destatec 3 – SETA 4, vrijdag 23 maart 20.30 uur
TTC 2 – SETA 6, dinsdag 20 maart 20.00 uur
SETA 7 – Fortus 5, dinsdag 20 maart 20.00 uur
Programma week 13:
Fortus 1 – SETA 1, maandag 26 maart 20.00 uur
Noad 1 – SETA 2, maandag 26 maart 20.15 uur
SETA 3 – Fortus 4, donderdag 29 maart 20.00 uur
SETA 5 – Koningslust 1, dinsdag 27 maart 20.00 uur
SETA 6 – Destatec 5, dinsdag 27 maart 20.00 uur
Zwalocom 3 – SETA 7, dinsdag 27 maart 20.15 uur (Lottum)
SETA 8 – Meppers 1, donderdag 29 maart 20.00 uur
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LIMBURGSE JEUGDMASTERS SWALMEN
Jesse, Kyra, Stan en Kenji speelde zondag de 3e ronde van de Jeugdmasters. Ze
spelen allemaal in de 2e klasse. In de poule werden Kenji en Stan allebei eerste en
daarmee plaatsten ze zich beide voor de hoofdronde. Jesse en Kyra werden allebei
3e en speelden verder in de troostronde. Jesse boekte in de poule overigens een
fraaie overwinning op een hoger geplaatste speler.
In de troostronde won Kyra eerst van Thomas, die het haar alleen een beetje lastig
maakte met een echte “uit de hand service”. Dat viel ook toeschouwer Hay meteen
op bij binnenkomst. In de volgende wedstrijd moesten Jesse en Kyra tegen elkaar.
Dit betekende het einde van Jesse voor dit toernooi. Kyra won vervolgens ook de
halve finale en mocht in de finale tegen een jongen van Westa. Die had het niet
alleen moeilijk met Kyra maar ook met zijn aanstaande nederlaag. In de vierde game
werd het nog even spannend, maar een time out op het goed moment zorgde er voor
dat de overwinning niet meer in gevaar kwam. Resultaat: eerste plaats in het
troosttoernooi!

Kenji en Stan wonnen allebei hun eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. In de
kwartfinale speelde Stan tegen Martin uit Brunssum. Na een 2-0 achterstand in
games knokte hij zich knap in de wedstrijd. Hij won game drie, maar helaas verloor
hij net de vierde game en daarmee was zijn toernooi voorbij. Kenji speelde in de
halve finale tegen deze zelfde Martin. Een ronde eerder had hij met 3-0 gewonnen.
Tegen Martin speelde Kenji prima en hij won met 3-1. In de finale trad hij aan tegen
Daniel uit Wessem. Toch een soort van “angstgegner”. Tijdens de jeugdmasters
verloor hij reeds 2x van deze speler. De eerste twee games werden ook deze keer
met nipt verschil verloren. De derde game werd nog gewonnen maar in de vierde
game kwamen weer de verkeerde rally’s op tafel en daarmee werd Kenji 2e. Toch
een mooie prestatie.
In de strijd om de verenigingsprijs staat SETA op een mooie vierde plaats in een veld
van 17 verenigingen.
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ROMMELMARKT
Aanstaande zaterdag is de volgende brengochtend in Stapvast. Van 10.00 tot 12.00
uur kunnen er spullen gebracht worden:
•

Speelgoed, spellen, puzzels

•

Boeken, schilderijen, LP’s

•

Pannen en ander keukengerei

•

Kleding en (sport)schoenen

•

Opladers, mobieltjes

•

gereedschap

De rommelmarktcommissie heeft nog hulp nodig van één of twee personen op
deze zaterdagochtend.
Kun jij een keertje helpen? Neem even contact op met Esmeralde. Alvast bedankt.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 15 maart: Hans Cloostermans
Vrijdag 16 maart: Piet Raedts
Zaterdag 17 maart: Engelbert Leijsten
Dinsdag 20 maart: Tim Clephas
Donderdag 22 maart: Grad Vullings
Vrijdag 23 maart: Stefan Janssen
Zaterdag 24 maart: ouders Daphne Gokke
Dinsdag 27 maart: Hans Willems

AGENDA
Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt
Zondag 18 maart: A-ranglijsttoernooi (Den Haag)
Vrijdag 3 april: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 8 april: Table Stars the Battle Limburgse finale
Zondag 15 april: LJM 4 (Weert)
Zondag 15 april: Kids Actief (Weert)
Zaterdag 21 april: brengochtend rommelmarkt
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Zondag 22 april: Jeugd Challenge 4 (Sevenum)
Zaterdag 28 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen B (Nijmegen)
Zondag 29 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen)
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Zaterdag is er weer een “fotoshoot”. Alle zaterdagteams gaan op de foto.
Pong: Kortom, zorg dat je haar goed zit.
Ping: En neem je glimlach mee.

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!
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.

www.ttvseta.nl

