Seta nieuws in ‘t Klökske - week 16 - woensdag 18 april 2018

Deze week in ’t Klökske … spanning tijdens Limburgse Jeugdmasters en competities
lopen op het eind.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 14 april:
Senioren:
Armada 1 – SETA 1

7-3

Brunssum 4 – SETA 2

7-3

Jeugd:
Westa 5 – SETA 1

2-3

Maastricht 1 – SETA 2

0-5

Megacles 2 – SETA 3

4-1

TTC 5 – SETA 4

0-5

SETA 1 kan niet inlopen op concurrent Elsloo
De 3-2 overwinning in Wessem is waarschijnlijk net te weinig om de competitie nog
spannend te maken. Titelfavoriet Elsloo won met dezelfde cijfers van Destatec.
Aanstaande zaterdag komt Elsloo op bezoek in Sevenum om zowel tegen SETA 1
als SETA 3 te spelen. Wellicht dat dan al de beslissing valt. Tegen Westa won Kenji 2
enkelpartijen en samen met Stan won hij het dubbel. Stan verloor één wedstrijd met
minimaal verschil in vijf games. De andere enkelpartij ging royaler verloren.
In dezelfde klasse ging SETA 3 met 4-1 onderuit tegen Megacles. Louka is
geblesseerd aan haar teen en dus moesten Jill en Lin ‘alleen’ aantreden. Lin won
één partij.
SETA 2 veegde de vloer aan met de tegenstander in Maastricht: 5-0. Kyra en
Daphne wonnen al hun partijen. Alleen Daphne maakte het de laatste wedstrijd nog
spannend. De eerste vier wedstrijden gingen allemaal in 3-0 met veel dikke games.
De kansen op de tweede plaats zijn hiermee vergroot.
SETA 4 deed goede zaken om de 2e plaats tegen TTC: een zwaarbevochten 5-0
overwinning. Veel spannende wedstrijden, die allemaal in het voordeel van Jesse en
Milan uitpakte. Daarmee houden ze de tweede plaats vast. Met twee puntjes
voorsprong spelen ze aanstaande zaterdag tegen concurrent Fortus.
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Seniorenteams rustig naar het einde
SETA 1 verloor met 7-3 van Armada, dat met een onverwachte versterking ten tonele
verscheen. Eric won 2x en ook het dubbelspel leverde een punt voor de Sevenumse
mannen op. De derde plaatst komt hiermee waarschijnlijk niet in gevaar.
SETA 2 deed het goed tegen de aanstaande kampioen Brunssum. De 7-3 nederlaag
is zeker geen schande. Gerard won 2x, Priscilla pakte één puntje. De vierde plaats is
hiermee zo goed als veilig.

Programma 21 april:
Senioren:
Sittard 6 – SETA 1

15.00 uur

Heerlen 6 – SETA 2

18.00 uur

Jeugd:
SETA 1 – Elsloo 1

16.00 uur

Westa 6 – SETA 2

14.00 uur

SETA 3 – Elsloo 1

14.00 uur

SETA 3 – Megacles 2

16.00 uur

SETA 4 – Fortus 4

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 15:
SETA 2 – Armada 1

4-6

SETA 7 – Armada 6

7-3

SETA 8 – Zwalocom 3

4-6

Wap in 3 – SETA 8

7-3

Uitslagen week 16:
Fortus 1 – SETA 1

5-5

Armada 4 – SETA 3

5-5

Armada 6 – SETA 8

6-4
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Druk programma SETA 1 en SETA 8
SETA 1 speelt in 11 dagen 3 keer. SETA 8 had het de afgelopen dagen nog drukker:
3 wedstrijden in 8 dagen. En dan drie keer net verliezen … (SETA 1 speelde de
eerste van het drieluik gelijk en moet nog twee keer.)
SETA 1 speelt gelijk tegen Fortus
Een verdienstelijke gelijkspel tegen Fortus maakt een zesde plaats zo goed als
zeker. Er is nog volopzicht op plaats vijf en als je iets verder kijkt zelfs plaats vier.
Tegen Fortus werden op AB weer veel punten gepakt: Ron 2x, Guus 1x en de
dubbel. Gijs zorgde (op CD) voor het vijfde punt. Invaller voor deze wedstrijd was
Hay. Hij verloor één partij met twee punten verschil in de vijfde en kon net geen
winstpartij op het wedstrijdformulier laten bijschrijven.

ngezonden verslag: Destatec 4 – SETA 3 4-6
…

Resterende programma week 16:
SETA 1 – Venlo 1, donderdag 19 april 20.00 uur
Destatec 5 – SETA 5, vrijdag 20 april 20.30 uur
Armada 5 – SETA 6, woensdag 18 april 20.15 uur
Batave 3 – SETA 7, donderdag 19 april 19.15 uur
Programma week 17:
SETA 1 – Fortus 2, donderdag 26 april 20.00 uur

AFSLUITTOERNOOI HORST
Op vrijdag 20 april vindt het traditionele afsluittoernooi plaats in Horst. De
inschrijftermijn is verstreken. We wensen de deelnemers veel succes!

KIDS ACTIEF WEERT
Afgelopen zondag speelden Daan, Rick, Koen, Jules en Jop Kids Actief. Een mix van
spel, training en wedstrijdjes. Voor Daan en Rick was dit de eerste keer. Ze hadden
allemaal een leuke ochtend.
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LJM WEERT 4e RONDE
De laatste reguliere ronde van de LJM leverde veel strijd op. Iets te veel strijd
eigenlijk. Jesse en Kenji hadden hier niet zo veel last van. Jesse speelde niet zijn
beste toernooi en trof het ook niet met zijn tegenstanders. In de poule verloor hij van
de latere winnaar en in de troostronde kwam hij een speelster, met voor hem,
vervelend schuifspel tegen. Daarmee was het toernooi voor hem afgelopen.
Kenji speelde een prima toernooi en won al zijn wedstrijd tot aan de finale vrij
eenvoudig. In de finale moest hij zijn meerdere erkennen. Martin (Brunssum) was net
te sterk. Het was een goede wedstrijd met fraaie rally’s! Met de tweede
opeenvolgende tweede plaats kwalificeerde Kenji zich ruimschoots voor de
finaleronde (2e klasse) in mei.
Kyra kon die finale (2e klasse) ook nog halen, maar dan moest ze in ieder geval de
hoofdronde halen. Ze had echter de sterkste poule van allemaal. Daardoor liet ze
zich niet imponeren. Ze werd met vlag en wimpel eerste in de poule: drie prima
overwinningen op een rij. Daarmee was de hoofdronde gehaald, maar een snel
rekensommetje leerde dat ze het beste nog maar een ronde kon winnen. Diverse
spelers en speelster zaten qua totaalscore erg dicht bij elkaar.
Ze moest in het hoofdtoernooi tegen Tara van Westa. Ze speelde drie prima games
en kwam op een 10-6 voorsprong in de derde game en had vier matchpoints. Als ze
er één had benut was de wedstrijd heel wat korter geweest als de uiteindelijk 50
minuten die er nu nodig waren! Dat kwam ook doordat game drie, vier en vijf in 11-13
eindigden, maar vooral door het gigantische onsportieve gedrag van haar Wessemse
tegenstandster. Deze benodigde voor elke service en ontvangst meer dan vijftien
seconden. Kyra probeerde zich er zo min mogelijk aan te ergeren en dat lukte haar
redelijk goed, maar het feit dat ze aanzienlijk minder directe punten maakte op haar
eigen service zegt eigenlijk meer dan genoeg.
Doordat ze de wedstrijd dus net verloor was ze afhankelijk van andere resultaten.
Toen de rook was opgetrokken, bleek dat Kyra zich toch als nummer negen voor de
finale had gekwalificeerd.
Stan was ziekjes en speelde deze ronde niet. Hij was overigens al gekwalificeerd
voor de finale in de 3e klasse.
De finale is op zondag 27 mei In Geleen. SETA heeft dan drie deelnemers. In de
strijd om de verenigingsprijs is SETA op de 2e plaats geëindigd.

RECREANTENTRAINING
Op vrijdag 27 april is er vanwege Koningsdag geen recreantentraining. De laatste
training is vrijdag 4 mei. Bij voldoende interesse spelen we een 40 punten toernooi.
Na afloop van de training zetten we samen de tafels klaar voor de Rommelmarkt.
Vele handen maken licht werk.
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ROMMELMARKT
Vorige week hebben alle leden en ouders van de jeugdleden een E-mail gehad over
de rommelmarkt. Graag even allemaal het online-formulier invullen zodat de
commissie een goed zicht krijgt op alle hulp. Alvast bedankt!

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 19 april: Jan Sijbers
Vrijdag 20 april: Gerard Bodelier
Zaterdag 21 april: ouders Jill Appeldoorn
Dinsdag 24 april: geen thuiswedstrijden
Donderdag 26 april: Math Schouten
Vrijdag 27 april: John van der Coelen
Zaterdag 28 april: geen wedstrijden
Dinsdag 1 mei: geen wedstrijden (competitie afgelopen)

AGENDA
Zaterdag 21 april: brengochtend rommelmarkt
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
Zondag 27 mei: LJM finale (Geleen)
Zaterdag 9 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Zaterdag 10 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)

PING EN PONG
Ping: Help jij ook mee met de rommelmarkt?
Pong: Natuurlijk. Vele handen maken licht werk!
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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
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.
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