
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 47 - woensdag 20 november 2019

Deze week in ’t Klökske … SETA-jeugd volop in de prijzen ondanks Venrays 
energieprobleem. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 16 november: 

Senioren: 

SETA 1 – Elsloo ’72 2 9-1 

SETA 2 – Kluis 6 4-6 

Jeugd: 

Red Stars 2 – SETA 1 5-5 

Red Stars 4 – SETA 2 7-3 

Red Stars  6 – SETA 3 3-2 

Wederom ruime overwinning SETA 1 

Het eerste seniorenteam walste over Elsloo heen: 9-1. Grad liet een puntje aan de 
tegenstander. Hay en Piet waren ‘onoverwinnelijk’. De tweede plaats is daarmee zo 
goed als zeker. Of zit er nog een stunt in naar boven? Koploper Megacles staat maar 
vijf punten voor. 

SETA 2 verloor met 4-6 van Kluis. Gerard won er twee, Peter en Priscilla allebei één. 

Jeugdteams in Venrayse kou 

De drie jeugdteams speelden alle drie in Venray. Daarmee hadden ze ook alle drie, 
inclusief begeleiders, last van de ‘ijzigkoude’ speelzaal van Red Stars. (Kunnen ze in 
Sevenum nog trots zijn op de jarenoude heater.) 

Bij SETA 1 zorgde Kenji voor het grootste deel van de punten in het 5-5 gelijkspel 
tegen Red Stars 2. Hij won alle drie de enkelspelen. Kyra won er één. Samen wisten 
ze ook het dubbelspel te winnen. Daphne kwam helaas niet tot scoren. Een vijfde 
plaats is wel zeker. De komende weken proberen om nog een plekje te stijgen. 

SETA 2 kon koploper Red Stars 4 drie punten afhandig maken. Er had zeker wel een 
puntje meer in gezeten. Milan was de sterke ‘man’ en won alle drie de enkelspelen. 
Amy en Jesse konden daar helaas niets aan toevoegen. Voor SETA 2 zal de vierde 
plaats het hoogst haalbare zijn. Daarvoor moeten ze nog oppassen voor Fortus en 
Westa, de tegenstanders tijdens de laatste twee wedstrijden. 

Het startersteam, SETA 3, maakte het koploper Red Stars 6 heel moeilijk. Finn was 
prima op dreef en won twee enkelspelen! Jules en Rik verloren allebei een wedstrijd 
met klein verschil en in het dubbel trokken ze net aan het kortste eindje. 
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Programma zaterdag 23 november: 

Senioren: 

SETA 1 – Vijlen ’72 2 14.00 uur 

SETA 2 – Fortus 3 14.00 uur 

Jeugd: 

Westa 1 – SETA 1 11.00 uur 

Westa 4 – SETA 2 11.00 uur 

TTCN ’72 2 – SETA 3 13.00 uur 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 46: 

SETA 3 – Noad 2 4-6 

SETA 4 – Leudal 3 2-8 

SETA 5 – Venlo 3 2-8 

Batave 3 – SETA 7 3-7 

Red Stars 4 – SETA 9 2-8 

Uitslagen week 47: 

Koningslust 1 – SETA 4 5-5 

Resterende programma week 47: 

Destatec 4 – SETA 3 vrijdag 22 november 20.30 uur 

SETA 7 – Meppers 1 donderdag 21 november 20.00 uur 

Batave 3 – SETA 8 donderdag 21 november 19.15 uur 

Programma week 48: 

SETA 1 – Noad 4 donderdag 28 november 20.00 uur 

SETA 2 – Wap in 2 dinsdag 26 november 20.00 uur 

Batave 1 – SETA 3 donderdag 28 november 19.15 uur 

TTC 2 – SETA 7 dinsdag 26 november 20.00 uur 

SETA 8 – Armada 6 dinsdag 26 november 20.00 uur 

SETA 9 – Leudal 4 dinsdag 26 november 20.00 uur 

Programma week 49: 

Mepppers 1 – SETA  woensdag 4 december 20.30 uur 
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UITWISSELING MASTERS MET ARMADA 

Helaas door een foutje hebben we dit verslag niet eerder geplaats. Maar we willen dit 
toch niet onthouden aan de lezers! 

Niet minder dan 27 spelers en speelsters van de Masters en Armada hadden er 
dinsdagmorgen 29 oktober zin in. De fanatiekste tafeltennissers stonden al ruim voor 
9 uur in de zaal. Na een woord van welkom van onze voorzitter voor de gasten uit 
Horst druppelden ook de laatste Masters binnen en konden de wedstrijden beginnen. 
Er werd gestreden in 3 vier- en 3 vijfkampen. Iedereen speelde zowel tegen als met 
elkaar in dit 40-punten toernooi. De kantinedienst had na het begin niet veel meer te 
doen, in de zaal was het spannend en gezellig. Nadat de laatste bal geslagen was, 
kon de organisatie enkele conclusies trekken. 

• De indeling klopte, er waren veel spannende wedstrijden. 

• Iedereen vond de combinatie enkel en dubbel spelen leuk. 

• De Armada spelers hadden een paar punten meer gescoord dan de Masters. 

• Armada was teleurgesteld dat ze de beker met de grote oren (van de 
uitwisseling met Oss) niet mee mochten nemen. Toch maar op zoek naar een 
sponsor? 

• Er is veel gepraat over de wedstrijden en over vroeger. 
• Er hebben 2 spelers van 90 jaar mee gedaan. 
• De trainer van de Masters was eindelijk een keer niet de jongste in de zaal. 
• De uitwisseling wordt een jaarlijks evenement. 

LIMBURGSE JEUGDMASTERS 

Afgelopen zondag werd de eerste ronde van de Limburgse Jeugdmasters in Venray 
gespeeld. ’s Ochtends twee SETA deelnemers, ’t middags vier. 

Toen we om 8.30 in de sporthal de Wetteling aankwamen bleek het helemaal donker. 
Het licht was nog niet ontstoken en ook de kantine (een kop koffie is nooit weg) was 
nog gesloten. Daar waar een dag eerder bij Red Stars in de kou gespeeld moest 
worden bleek er opnieuw een kink in de Venrayse “energie”kabel. 

Tegen negen uur ging toch ineens het licht aan. Ook de ietwat sacherijnige 
kantinejuffrouw verscheen. De wedstrijden konden daarna ook snel beginnen. 

Jules speelde in de 3e klasse. Na drie spannende poulewedstrijden werd hij derde en 
daarmee ging hij naar de troostronde. Daarin ging het prima en haalde hij de finale. 
Daarin moest hij net het onderspit delven. Mooi debuut Jules! 

Rick speelde een klasse hoger: 2e klasse. In de poule won hij de eerste twee 
wedstrijden. Daarna krijg hij echter een stevige nederlaag tegen ene Bas (hierover 
later meer) om de oren. Met een tweede plaats ging Rick door naar het 
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hoofdtoernooi. Daarin reeg hij de overwinningen aan elkaar. Uiteindelijk kwam hij in 
de finale weer tegen Bas, een flink uit de kluiten gewassen jonge man uit Belfeld. 
Rick had goed lering getrokken uit de eerdere nederlaag en speelde in de finale een 
heel ander potje. Hij kwam al snel op een 2-0 voorsprong in games en Bas was 
zichtbaar wanhopig en ook het taalgebruik liet weinig te raden over. Rick liet zich 
echter niet van de wijs brengen en won de partij: eerste plaats! 

’s Middag speelden Milan, Louis en Jesse in de 1e klasse. Alle drie wisten ze niet de 
hoofdronde te halen, hetgeen ook geen verrassing was. In de troostronde deden ze 
het alle drie prima. Uiteindelijk mochten Jesse en Milan het in de finale van de 
troostronde tegen elkaar opnemen. Jesse won het duel. Prima gespeeld mannen! 

Kenji speelde in de Topklasse. In de poule won hij drie keer overtuigend. In de 
kwartfinale won hij van angstgegner Stan uit Tegelen. In de halve finale kwam hij zijn 
meerdere tegen. Tegen Daan Voeten kwam hij niet zo goed uit de voeten. 
Vervolgens werd de wedstrijd om de 3e plaats nog met royale cijfers gewonnen. Ook 
een prima resultaat. 

Al met al een uitstekende start van de Jeugdmasters dit jaar! Begeleiders bedankt! 

SETA KWIST MEE 

Afgelopen zaterdagavond deden we met een flink team mee. Tijdens een gezellige 
avond, die begon met samen eten voor de liefhebbers, hebben we tot 23.30 uur ons 
uiterste best gedaan om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Het was ook dit 
jaar geen makkie, maar we zijn toch best tevreden. 

Dit jaar veel nieuwe teamleden. De chemie was uitstekend! Iedereen bedankt voor 
zijn of haar inzet. 

Over een aantal weken is de uitslag. We zijn benieuwd. 

AGENDA 

Zondag 1 december: Kwartfinales Nationale Jeugdmeerkampen (Almere) 

Zaterdag 8 december: Jeugd Challenge 2 (Sevenum) 

Zaterdag 14 december: B-Jeugdranglijsttoernooi (Assen) 

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) 
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Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

PING EN PONG 

Ping: Hoogtepunt deze week? Zaerum Kwist of Limburgse Jeugdmasters? 

Pong: Maar net waar je voor kiest. Dieptepunt? 

Ping: Venrayse kou, gebrek aan licht of de sacherijnige kantinejuffrouw? 

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! 

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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