
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 51 - woensdag 18 december 2019

Deze week in ’t Klökske … Mooie prestatie tijdens B-Jeugdranglijsttoernooi in Assen 
en eerste brengochtend rommelmarkt. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Deze week worden de competitieteams voor het voorjaar samengesteld. 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 50: 

Wap in 1 – SETA 1 7-3 

SETA 4 – Destatec 4 6-4 

Batave 3 – SETA 6 3-7 

SETA 8 – TTC 2 5-5 

Toch weer nederlaag SETA 1 

Het uitduel tegen Wap in werd met 7-3 verloren. Op AB konden Guus en Michael 
winnen van Jack Lenssen, maar was Jimmy van de Winkel te sterk. Ook het dubbel 
werd verloren. 

Op CD won Ron gemakkelijk van Sjuul Coumans, maar wist hij Leon Sonnemans 
niet te verslaan. Gerard kwam tegen Sjuul goed mee, maar maakte op de 
beslissende momenten de verkeerde keuzes. Leon was een maatje te groot. 

Het dubbelspel was bloedstollend en spannend. In de derde game moest de hand 
van Ron ‘gestold’ worden na een harde en zeer pijnlijk aanraking met de tafel. Na 
enig oponthoud ging vervolgens de 9-5 voorsprong verloren. De vierde game werd 
weer gewonnen en de vijfde eindigde boven de 10. Mede door twee ‘smerige’ 
randballen ging de winst naar Wap in. Daarmee werd het vierde punt op een haar na 
gemist. 

Resterende programma week 51: 

SETA 3 – Leudal 3 donderdag 19 december 20.00 uur 

Zwalocom 4 – SETA 9 donderdag 19 december 20.30 uur (Gr’vorst) 

Programma week 52: 

Geen wedstrijden 
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Programma week 1: 

Geen wedstrijden 

BRENGOCHTEND ROMMELMARKT 

Vanaf nu gaan we weer spullen verzamelen voor de rommelmarkt van 21 mei 2020 
(Hemelvaartsdag). 

Zaterdag 21 december is de eerste inzamelochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Iedereen 
is welkom om bruikbare spullen te komen brengen. 

De afgelopen weken hebben de leden huis-aan-huis flyers met daarop alle 
inzamelochtenden rondgebracht. Ook staat daarop wat we wel en niet inzamelen. 

KAKA 

Zaterdag 4 januari vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven via de website 
of in de kantine van Stapvast. 

START JUBILEUMJAAR 

Op zaterdag 4 januari zullen we na afloop van de KaKa het jubileumjaar openen met 
een dinch. Dan wordt ook het jubileumprogramma bekend gemaakt. 

B-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI IN ASSEN 

Zaterdag speelde Kyra in Assen bij de meisjes kadetten B. In een sterke poule mocht 
ze de dag beginnen tegen een onbekende, maar sterke tegenstandsters. Ze verloor 
deze partij in vier games. In de tweede partij kroop ze door het oog van de naald. In 
de vierde game overleefde ze vier matchpoints bij 6-10. Uiteindelijk won ze de game 
en daarna ook de wedstrijd. De derde partij was Kyra’s minste partij van de dag. Niet 
zo sterk spelend verloor ze in vijf games. De tegenstandster speelde overigens goed, 
maar er had toch iets meer ingezeten. Na een eenvoudige 3-0 overwinning in de 
vierde partij moest Kyra de laatste partij winnen om door te gaan. De tegenstandster 
was niet mis. Van Ilse had ze tijdens de meerkampen twee weken geleden nog nipt 
verloren. Ook nu was het een gelijk opgaande partij. De eerste game wist Kyra na 
een 8-10 achterstand nog te winnen en in de tweede game kwam ze zelfs terug van 
een 2-7 achterstand. Ze kwam op 2-0 in games. In de derde game stoomde ze door 
en won knap met 3-0. 

In de halve finale speelde ze tegen Robin Klomp, de grote favoriete. Robin was in 
haar poule over alle tegenstandsters heen gewalst. Kyra stond er echter vanaf het 
begin van de wedstrijd. De eerste game won ze knap. Daarna kwam Robin sterk 
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terug en won twee games. In de vierde game kwam Kyra na een ‘valse start’ en een 
time-out terug in de wedstrijd. Bij 9-8 gloorde er een beslissende vijfde game. Enkele 
verkeerde keuzes van Kyra zorgde er echter voor dat de voorsprong verdween en de 
game toch met 11-9 naar haar tegenstandster ging. Voor Kyra eindigde het toernooi 
dus met een mooie halve finale plaats! Voor het eerst dicht bij de winst in een groot 
Ranglijsttoernooi. Robin won immers de finale met groot verschil. 

Met een goed gevoel en een paar nuttige leermomenten kon Kyra weer naar het 
Limburgse. 

AGENDA 

Zaterdag 21 december: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 22 december: Table Stars the Battle (Stapvast) 

Vrijdag 27 december: Kersttoernooi Armada (Horst) 

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

Zaterdag 11 januari: Limburgse Kampioenschappen Senioren (Panningen) 

Zondag 12 januari: Limburgse Kampioenschappen Jeugd (Panningen) 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

PING EN PONG 

Ping: Nog niet opgegeven voor de KaKa? 

Pong: Het kan nog tot en met 24 december! 

Ping: DOEN! 

Pong: En aansluitend de start van het jubileumjaar! 

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! 
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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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