Seta nieuws in ‘t Klökske - week 8 - woensdag 21 februari 2018

Deze week in ’t Klökske … verslag Jeugdranglijsttoernooi in Soest en (zeer)
voorzichtige hervatting competitie.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 17 februari:
Senioren:
Geen wedstrijden
Jeugd:
SETA 1 – SETA 3

5-0

SETA 1 wint met maximale cijfers van SETA 3
Stan en Kenji wonnen met 5-0 van Jill, Louka en Lin. De meiden boden goed
tegenstand, maar de jongens waren toch wat sterker. Lin en Jill kregen kansen in de
wedstrijd tegen Stan, maar wisten die niet te benutten. Louka en Lin hadden tegen
Kenji weinig in te brengen. Ook het dubbelspel ging naar de ‘mannen’.

Programma 24 februari:
Senioren:
Heerlen 3 – SETA 1

18.00 uur

Maastricht 4 – SETA 2

17.00 uur

Jeugd:
Fortus 5 – SETA 4

10.30 uur

Wedstrijd SETA 1 is verplaatst. SETA 2 en 3 zijn (ook) vrij.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 6:
Geen wedstrijden
Programma week 9:
SETA 1 – Venlo 1, donderdag 1 maart 20.00 uur
Leudal 2 – SETA 2, maandag 26 februari 20.15 uur
Zwalocom 1 – SETA 3, dinsdag 27 februari 20.15 uur (Lottum)
SETA 4 – Fortus 4, dinsdag 27 februari 20.00 uur
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SETA 6 – Batave 2, dinsdag 27 februari 20.00 uur
SETA 7 – Meppers 1, dinsdag 27 februari 20.00 uur
Fortus 5 – SETA 8, maandag 26 februari 20.00 uur
Batave 4 – SETA 9, donderdag 1 maart februari 19.15 uur
Programma week 10:
Wap in 2 – SETA 2, maandag 5 maart 20.15 uur
Destatec 4 – SETA 4, maandag 5 maart 20.30 uur
Zwalocom 2 – SETA 5, donderdag 8 maart 20.30 uur (Grubbenvorst)

JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI SOEST
Zondag togen Kenji en Milan naar het Jeugdranglijsttoernooi in Soest. Voor Milan
een nieuwe ervaring, voor Kenji ondertussen ‘gesneden koek’.
Ze speelden allebei in een vijfkamp. Milan wist de eerste twee wedstrijden met 3-0 te
winnen. Van plankenkoorts was absoluut geen sprake. De derde wedstrijd was zeer
spannend. Tot 7-7 in de vijfde game ging het gelijk op met wisselende kansen.
Helaas was Milan toen even niet alert en liet zich de partij ontglippen. Na een
nederlaag in de vierde wedstrijd bleek de vorige partij de beslissende wedstrijd te zijn
om de tweede plaats en daardoor plaatste Milan zich net niet voor het hoofdtoernooi.
Milan liet wel goed spel zien en er waren volop verbeteringen vanuit de training te
zien. Prima gedaan!
Kenji won de eerste drie partijen overtuigend met 3-0 waardoor hij al snel verzekerd
was van een plek in het hoofdtoernooi. In de wedstrijd om de eerste plaats in de
poule speelde hij een prima wedstrijd. Volop mooie rally’s (daar heb je twee spelers
voor nodig) sierden de vijfsetter. Kenji hield de hele wedstrijd het initiatief en won de
partij uiteindelijk, waarmee hij zich rechtstreeks voor de kwartfinale plaatste.
In de eerste game werd hij verrast door het zeer aanvallende spel van zijn
tegenstander. Hij wist zich hier echter vervolgens goed op in te stellen en ook zelf
regelmatig het initiatief te nemen. Hij won deze partij op een mooie manier met 3-1.
Daarmee ging hij naar de halve finale. Daarin moest hij het opnemen tegen Ruben,
die in de Jeugdmeerkampen ook al een sta-in-de-weg was geweest. Ook nu kon hij
hem niet verslaan en daardoor strandde Kenji voor de 3e keer dit seizoen in de halve
finale van een ranglijsttoernooi. Goed gespeeld, maar helaas weer net niet
voldoende voor de toernooiwinst.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 22 februari: nnb
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Vrijdag 23 februari: Jan Huijs
Zaterdag 24 februari: geen wedstrijden
Dinsdag 27 februari: Peter Wetjens
Donderdag 1 maart: Guus Roosen
Vrijdag 2 maart: John van der Coelen
Zaterdag 3 maart: Peter Brouwers
Dinsdag 6 maart: geen wedstrijden

AGENDA
Zondag 25 februari: Jeugd Challenge (Tegelen)
Vrijdag 2 maart: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 11 maart: LJM 3 (Swalmen)
Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt
Zondag 18 maart: A-ranglijsttoernooi (Den Haag)

PING EN PONG
Ping: De naweeën van carnaval?
Pong: Inderdaad, het is nog relatief rustig in tafeltennisland.

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 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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