Seta nieuws in ‘t Klökske - week 12 - woensdag 21 maart 2018

Deze week in ’t Klökske … wisselende resultaten in de competities en SETA sinds
lange tijd weer aanwezig tijdens jeugd A-ranglijsttoernooi.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 17 maart:
Senioren:
SETA 1 – Sittard 6

2-8

SETA 2 – Heerlen 6

8-2

Jeugd:
SETA 3 – SETA 1

0-5

SETA 2 – Vijlen ’72

2-3

SETA 4 – TTC 5

5-0

Wisselende resultaten op zaterdag
Afgelopen zaterdag een nieuwe Saturday. Nog steeds geen “super Saturday” maar
wel een stuk beter dan afgelopen week.
Het eerste seniorenteam behaalde twee punten tegen koploper Sittard. Bij
afwezigheid van kopman Piet (vakantie) stond Eric meteen op als stand-in kopman.
Hij won twee partijen en verloor de derde nipt.
SETA 2 won met 8-2 van de nummer laatst Heerlen. Priscilla bleef ongeslagen en
kreeg volop steun van Gerard en Rik die beide twee partijen wonnen. Het
krachtverschil met Heerlen was duidelijk zichtbaar. SETA 2 gaat waarschijnlijk niet
meer naar onder kijken deze competitie en kan zich richten op plaats 4.
Bij de jeugd won SETA 1 het treffen met SETA 3 (wederom) met 5-0. De meiden (Lin,
Louka en Jill) konden het de jongens (Stan en Kenji) wel af en toe moeilijk maken,
maar dat was niet voldoende om een punt te pakken.
SETA 2 pakte twee punten tegen Vijlen. De ene speler was te sterk voor Daphne en
Kyra de andere speler werd netjes aan de kant gezet. Helaas ging de dubbel net
naar de tegenstanders, waardoor uiteindelijk met 2-3 verloren werd.
Milan en Jesse deden goede zaken. TTC werd met 5-0 aan de kant gezet. Daardoor
staat SETA 4 op een mooie tweede plaats. Onze boys hadden bij de meeste
wedstrijden moeite in de eerste game, maar in het verloop van de wedstrijd werd
steevast de overwinning veilig gesteld.
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Programma 24 maart:
Senioren:
Kluis 4 – SETA 1

16.30 uur

Destatec 2 – SETA 2

14.00 uur

Jeugd:
Elsloo ’72 1 – SETA 1

12.00 uur

SETA 2 – Westa 6

14.00 uur

SETA 3 – Megacles 2

14.00 uur

SETA 4 – Fortus 5

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 11:
Armada 5 – SETA 5

7-3

SETA 8 – Zwalocom 3

???

SETA 9 – Koningslust 2 5-5

Resterende programma week 12:
SETA 3 – Destatec 3, donderdag 22 maart 20.00 uur
Destatec 3 – SETA 4, vrijdag 23 maart 20.30 uur
Programma week 13:
Fortus 1 – SETA 1, maandag 26 maart 20.00 uur
Noad 1 – SETA 2, maandag 26 maart 20.15 uur
SETA 3 – Fortus 4, donderdag 29 maart 20.00 uur
SETA 5 – Koningslust 1, dinsdag 27 maart 20.00 uur
SETA 6 – Destatec 5, dinsdag 27 maart 20.00 uur
Zwalocom 3 – SETA 7, dinsdag 27 maart 20.15 uur (Lottum)
SETA 8 – Meppers 1, donderdag 29 maart 20.00 uur
Programma week 14:
SETA 1 – Leudal 1, donderdag 5 april 20.00 uur
Destatec 4 – SETA 3, vrijdag 6 april 20.30 uur
SETA 4 – Armada 4, dinsdag 3 april 20.00 uur
SETA 6 – Noad 3, dinsdag 3 april 20.00 uur
www.ttvseta.nl

Seta nieuws in ‘t Klökske - week 12 - woensdag 21 maart 2018

Zwalocom 5 – SETA 9, dinsdag 3 april 20.15 uur (Lottum)

JEUGD A-RANGLIJSTTOERNOOI DEN HAAG
Het is al weer heel wat jaartjes geleden dat SETA een deelnemer had bij een Aranglijsttoernooi voor de jeugd. Dat gaat terug in de tijd dat Sophie Janssen en Gijs
Appeldoorn bij de jeugd speelden (in hun pupillen/kadettentijd).
Afgelopen zondag mocht Kyra in hun voetsporen treden! Bij de meisjes Pupillen
heeft ze sinds kort een A-licentie. Dat ze niet voor de prijzen mee zou doen was
vooraf ‘bekend’. Ervaring opdoen was het motto.
Ze speelde in een poule van zes. De eerste twee wedstrijden verloor ze allebei met
klein verschil. Beide partijen verloor ze in vier games, waarbij de games met klein
verschil werden verloren. Een overwinning was zeker mogelijk geweest. De drie
volgende partijen, tegen de hoog geplaatste speelsters leverde ook geen winst op.
Echter, het krachtsverschil was minder groot dan verwacht. Kyra kon in alle
wedstrijden goed mee. Tegen de uiteindelijk winnares bijvoorbeeld stond ze in een
gelijk opgaand eerste game gewoon met 9-7 voor. Door verkeerde keuzes qua
service werd zo’n game dan net niet gewonnen.
In de plaatsingswedstrijd speelde Kyra prima. Helaas lukte het net niet om één van
die wedstrijden te winnen. Beide partijen werden in vijf games verloren. Dat ze
daarmee uiteindelijk 12e werd was geen teleurstelling. Het goede spel en het feit dat
ze geen enkele partij weggespeeld was blijft hangen!
Een hele dag spelen op het hoogste niveau is leerzaam en geeft duidelijk leerpunten
aan. Iets waar je mee verder kunt!

ROMMELMARKT
Afgelopen zaterdag was er weer een succesvolle brengochtend in Stapvast. Zelfs het
slechte weer weerhield de mensen er niet van om spullen te brengen. Bedankt
hiervoor!

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 22 maart: Grad Vullings
Vrijdag 23 maart: Stefan Janssen
Zaterdag 24 maart: ouders Daphne Gokke
Dinsdag 27 maart: Hans Willems
Donderdag 29 maart: Ron van Enckevort
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Vrijdag 30 maart: Frank Hoeijmakers
Zaterdag 31 maart: ouders Milan v.d. Beuken + SETA 2
Dinsdag 3 april: Gijs Janssen

AGENDA
Vrijdag 6 april: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag 6 april: Internationale dag van het tafeltennis
Zondag 8 april: Table Stars the Battle Limburgse finale
Zondag 15 april: LJM 4 (Weert)
Zondag 15 april: Kids Actief (Weert)
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

PING EN PONG
Ping: Heb jij dat nu ook? In de loop van de week weet ik wat ik nu vertellen wil. Maar
als het tijd is om het op te schrijven, weet ik het niet meer.
Pong: Nee, ik heb daar geen last van. Haha … ik reageer doorgaans slechts op jouw
vragen.
Ping: Nou leuk zeg. Er staat mij nog wel iets van een stampende speler op zaterdag
bij. Om het nu direct een olifant te noemen gaat wat ver. Maar het gaat best wel met
geweld.
Pong: En sterker nog, het lijkt te helpen … Hij won er twee!

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!
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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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