
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 12 - woensdag 20 maart 2019

Deze week in ’t Klökske … Nog volop teams in de strijd om een kampioenschap. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 16 maart: 

Senioren: 

SETA 1 – Destatec 1 8-2 

SETA 2 – Brunssum 5 2-8 

Jeugd: 

Red Stars 4 – SETA 1 4-6 

SETA 2 – Westa 5 3-7 

TTCN ’72 1 – SETA 3 2-3 

SETA 4 – Fortus 4 2-3 

Jeugd: Na spannend weekend blijven SETA 1 en 3 op kop! 

Het eerste jeugdteam speelde een spannende wedstrijd in Venray. Met een 6-4 
overwinning kwam vooral Red Stars goed weg. De vier verliespartijen gingen 
allemaal met klein verschil verloren. Kenji was weer goed op dreef en won alle 
enkelpartijen. Samen met Daphne werd ook het dubbel gewonnen. Daphne had 
helaas niet haar beste dag en ging drie keer net de boot in met haar enkelspelen. 
Kyra won twee partijen en daarmee werd in ieder geval de overwinning mee naar 
Sevenum genomen. Daarmee blijft het erg spannend in de poule. SETA staat samen 
met een ander team van Red Stars bovenaan. 

SETA 3 won in Nederweert met 3-2 van TTCN. Jop en Amy wonnen allebei een enkel 
en wederom samen het dubbel. Rick was nog geblesseerd, maar kan misschien de 
volgende wedstrijd weer spelen. SETA 3 blijft bovenaan, maar zag concurrent 
Destatec een puntje dichterbij komen. 

SETA 2 heeft een zware poule. Zaterdag werden er drie punten gepakt tegen Westa. 
Zowel Lin, Milan als Louka wonnen een partij. Lin was er in de laatste pot ook heel 
dicht bij, maar verloor met twee punten verschil in de vijfde game. 

De starters (SETA 4) hadden een leuke en spannende wedstrijd tegen Fortus. Finn 
won een enkelspel en samen met Jules werd ook het dubbel gewonnen. De jongens 
uit Helden wisten de andere wedstrijden te winnen waardoor het 2-3 werd. 
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Senioren: SETA 1 haakt aan bij koploper 

Door een 8-2 overwinning op Destatec heeft SETA 1 het gat met koploper Venlo tot 
op één punt gedicht. Wellicht weer hoop op een (onverwachte) titel? Tegen Destatec 
bleef Piet ongeslagen. Hay en Eric moesten allebei één tegenstander feliciteren. 

Bij SETA 2 won Priscilla twee partijen, maar daar bleef het ook bij. Koploper 
Brunssum was sterker. Gerard en Rik konden geen wedstrijden winnen. 

Programma zaterdag 23 maart: 

Senioren: 

Minor 1 – SETA 1 13.00 uur 

Heerlen 4 – SETA 2 18.00 uur 

Jeugd: 

SETA 1 – Falco 2 14.00 uur 

Sittard 1 – SETA 2 10.30 uur 

SETA 3 – Destatec 2 14.00 uur 

Megacles 2 – SETA 4 13.30 uur 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 10: 

Red Stars 2 – SETA 2 3-7 

SETA 3 – Zwalocom 1 6-4 

Batave 3 – SETA 6 3-7 

Fortus 6 – SETA 7 6-4 

Leudal 3 – SETA 8 5-5 

Uitslagen week 11: 

Venlo 3 – SETA 4 8-2 

Ingezonden verslag: SETA 3 – Zwalocom 1: 6-4 

Vandaag de wedstrijd tegen de nummer 2 van de 4-de klasse Zwalocom 1 (Lottum). 
Helaas meldde Peter zich ziek en moest er snel geïmproviseerd worden, want we 
hebben geen reserves in ons team. Gelukkig hielp Priscilla ons uit de brand, 
waarvoor we haar al bij voorbaat heel dankbaar waren. Top Priscilla! Vooraf zouden 
we voor een gelijkspel getekend hebben, maar we hebben er toch voor gespeeld. 
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Gerard opende tegen Geert van de Munckhof en deed dit in eerste instantie niet 
goed. De eerste 2 games gingen glansrijk verloren en Gerard wankelde. Toch vond 
hij in de 3-de game de sleutel naar succes door het tactisch over een andere boeg te 
gooien. Of waren dit tips van de anderen? En warempel het begon te lopen en 
Gerard trok de hele wedstrijd in zijn voordeel over de streep! Heel goed Gerard. 
Motto was dus: Believe in Yourself! Bianca had nog een appeltje schillen Jan Thielen, 
waar zij in Lottum zéér krap van had verloren. Bianca, de aanvalskoningin van ons 
team, deed het heel goed. Toch was niet iedereen van het team daarvan op de 
hoogte, want Sjaak dacht zelfs even dat Bianca verloren had. Maar dat was helemaal 
niet zo. Bianca had Jan in 4 games verslagen en dan moet je toch van goede huize 
komen! Top Bianca! Ook Sjaak had met zijn tegenstander Mark Clevis nog een 
appeltje te schillen. Hij had in de heenwedstrijd ook zeer krap verloren. Concentratie 
dus! De eerste 2 games werden binnen gehaald, maar daarna kwam Mark opzetten. 
Toen won Mark er 2. De 5-de game moest dus de beslissing brengen. Sjaak kwam 
met maar liefst 5-0 voor te staan en toen werd er van kant gewisseld. Daarna ging 
bijna alles fout voor Sjaak. Het werd in 1 ruk: 5-5. Hè, hoe kan dit? Het bleef tot het 
einde zeer spannend, maar Sjaak verloor toch nog. Balen dus voor hem. Volgende 
keer beter. Invalster Priscilla (Seta 4) deed het tegen super routinier No Pollaart heel 
goed en won zelfs in 4 games! Proficiat Priscilla! 

Wat een luxe met 3-1 voor staan! Gelijkspel zit er dus nog zeker in! De dubbels 
gingen nu allebei heel goed. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak) ging op de 1-ste game na 
heel goed en zij wonnen dus. Het CD-dubbel (Bianca/Priscilla) was veel spannender 
en werd pas in de 5-de game beslist. Maar die 2 oude rotten uit Lottum wisten toch 
met 13-11 te winnen. Jammer, jammer dus! 

Gerard kon tegen de zeer gedreven Mark helaas geen vuist maken. Hij won de 1-ste 
game, maar daarna was het over-en-uit! Jammer. Bianca tegen No Pollaart was een 
spel van kat-en-muis. No “voerde” Bianca met hoge effectballen en Bianca trapte er 
met grote voeten in door flink op die ballen te gaan aanvallen. Helaas gingen er 
teveel fout! Jammer! Sjaak deed het tegen Geert goed door na de verloren 1-ste 
game er toch weer 3 op rij te winnen! Was wel een spannende pot! Priscilla tegen 
Jan was misschien wel de spannendste partij. Jan had al een partij verloren en dan 
wordt Jan wel een beetje kribbig en gedraagt zich ook een beetje als een “kater” in 
het nauw! Priscilla gaf echter geen krimp en probeerde Jan nog verder in onbalans te 
brengen door af en toe nog zelfs een sorrybal te slaan.  Dit toch groot ongenoegen 
van Jan. Met 11-9 in de 5-de game stak Priscilla de armen in de lucht tot groot 
vermaak van Seta 3 en de aanwezige vriend William. Super gedaan Priscilla en wat 
een grote bijdrage aan deze 6-4 winst! Heel erg bedankt voor het invallen! 

Na deze winst moesten de bitterballen weer in de airfryer en gelukkig waren daar ook 
weer “bruine jongens” bij. Verder wensen we met z’n allen Peter heel veel 
beterschap toe!  

Groetjes Seta 3: Gerard, Bianca, Priscilla, Sjaak 

www.ttvseta.nl

http://www.ttvseta.nl


Seta nieuws in ‘t Klökske - week 12 - woensdag 20 maart 2019

Resterende programma week 12: 

SETA 2 – Fortus 3, donderdag 21 maart 20.00 uur 

Programma week 13: 

Fortus 1 – SETA 1, maandag 25 maart 20.00 uur 

Noad 1 – SETA 2, maandag 25 maart 20.15 uur 

Armada 4 – SETA 3, dinsdag 26 maart 20.30 uur 

SETA 6 – Zwalocom 4, dinsdag 26 maart 20.00 uur 

SETA 7 – Venlo 4, donderdag 28 maart 20.00 uur 

Koningslust 2 – SETA 9, maandag 25 maart 20.45 uur 

Programma week 14: 

SETA 1 – Armada 1, donderdag 4 april 20.00 uur 

Koningslust 1 – SETA 4, maandag 1 april 20.45 uur 

Zwalocom 2 – SETA 5, donderdag 4 april 20.30 uur (Gr’vorst) 

BRENGOCHTEND ROMMELMARKT 

Het was weer een mooie inzamelochtend afgelopen zaterdag. Met dank hebben we 
weer alle ‘rommel’ ingenomen. Op Hemelvaartsdag 30 mei zullen we dit weer als 
bruikbaar aanbieden. Goed voor het milieu, goed voor SETA en goed voor u! 

Dank aan brengers en helpers. 

A-JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI DEN HAAG 

Je moet er inderdaad wel wat voor over hebben. Op en neer naar Den Haag om je te 
meten met de nationale top van jouw leeftijdsgenoten. Gelukkig heeft SETA ook twee 
deelnemers bij dit nationale top evenement met in totaal 102 deelnemers. 

Kenji speelde bij de jongens welpen, tot en met 10 jaar. In een zeskamp werd hij 
vierde. Goede en mindere resultaten en spel wisselden elkaar af. Het niveau is er 
absoluut, maar het is nog niet constant genoeg. Wel een plaats hoger dan een half 
jaar geleden in Tilburg. 

Kyra speelde bij de meisjes pupillen, tot en met 12 jaar. De toernooiopzet met drie- 
en vierkampen werd vooraf al duidelijk door SETA bekritiseerd. Daardoor spelen de 
meiden te weinig wedstrijden op zo’n dag. Kyra (11e geplaatst) begon de dag 
uitstekend en verraste de nummer twee van de plaatsingslijst in een goede en 
spannende wedstrijd over vijf games. Helaas wist ze dat in haar tweede wedstrijd 
geen vervolg te geven door in vier games te verliezen van de nummer 7 van de 
plaatsingslijst, een speelster die op jonge leeftijd al wordt verziekt met noppen. 
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Helaas wel erg lastig. Doordat deze speelster in de derde partij wel verloor van 
degene waar Kyra eerder van won, werd Kyra ongelukkig derde in de poule en 
speelde ze door voor plaats 9-14. Daarin verloor ze de eerste wedstrijd nipt in vijf 
games. Dit was helaas haar minste wedstrijd, maar dit betekende wel meteen dat ze 
om plaats 13-14 ging spelen. Daarin speelde ze weer een prima wedstrijd en deze 
won ze in vier games. Het resultaat van twee overwinningen en twee nederlagen, 
negen games voor, negen games tegen, vier gelijk opgaande wedstrijden … 13e van 
de 14. Kortom goede prestatie, maar ‘slachtoffer’ van een slechte toernooiopzet. 

Kenji en Kyra hebben laten zien zich goed te kunnen meten met de nationale top in 
hun leeftijdsklasse. Een mooie beloning voor de trainingsinzet. 

AGENDA 

Zondag 24 maart: Jeugd Challenge 4 (Swalmen) 

Zondag 31 maart: Teamtoernooi Red Stars (Venray) 

Zondag 7 april: Limburgse Jeugdmasters 4 (Valkenburg) 

Zondag 14 april: The Battle Limburg 

Zaterdag 20 april: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 12 mei: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen) 

Vrijdag 17 – zondag 19 mei: Jeugdkamp 

Zondag 19 mei: Finale Limburgse Jeugdmasters (Swalmen) 

PING EN PONG 

Ping: Met nog vijf wedstrijdrondes op zaterdag en nog drie doordeweeks zijn er nog 
vijf teams die meedoen in de strijd om het kampioenschap: senioren 1, jeugd 1 en 3 
(op zaterdag) en recreanten 5 en 8 (doordeweeks). De strijd duurt nog vijf weken. 

Pong: Als er elke week ééntje afvalt, blijft er uiteindelijk niets over!? 

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. 

• 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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