
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 34 - woensdag 21 augustus 2019

Deze week in ’t Klökske … start nieuwe seizoen en jubileum op komst. 

TRAINING 

Senioren/recreanten 

Recreantentraining op vrijdag 

De gerichte recreantentraining onder leiding van Hans Hagens start weer op vrijdag 
23 augustus. Training is van: 20.15 uur – 21.15 uur. 

Deze training is bedoeld voor alle niveaus recreanten spelers/speelsters. Er wordt 
getraind op (speciale) slagen en slagencombinaties. Verder bouwt Hans een aantal 
leuke spelmomenten in tijdens de training en sluit meestal af met een leuk 
tafeltennisspelletje.  

We hopen dat er ook dit seizoen weer velen op deze training aanwezig zullen zijn. 

Hans staat al weer te popelen om te beginnen, jullie toch ook? 

18+ (senioren/recreanten) training op maandag 

Afgelopen maandag heeft iedereen vrij kunnen spelen. Aanstaande maandag (26 
augustus) vindt de eerste gerichte training plaats onder leiding van Ron van 
Enckevort. De training start om 19.45 uur en is om 21.15 afgelopen. Aansluitend is er 
de mogelijkheid om ook nog vrij te spelen. 

Dit seizoen sluiten er ook enkele jeugdleden bij deze groep aan. Daardoor ontstaat 
er een zeer gevarieerd gezelschap. Senioren/recreanten die aan willen sluiten … 
loop een keer binnen op maandag. 

Jeugd 

Deze week zijn de eerste trainingen op maandag, donderdag en vrijdag. De 
jeugdleden zijn verdeeld over diverse groepen. (Per E-mail is iedereen hierover 
geïnformeerd.) 

Overzicht trainingen 

Maandag 

18.30 – 19.45 jeugd 

19.45 – 21.15 senioren/recreanten en jeugd 

Vanaf 21.15 vrij trainen senioren/recreanten 

Dinsdag 

9.30 – 11.00 senioren 50+  

Donderdag 

9.30 – 11.00 senioren 50+  
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15.00 – 16.15 jeugd tot 12 jaar 

18.00 – 19.30 jeugd selectie 

Vanaf 19.30 vrij trainen alle leeftijden 

Vrijdag 

18.30 – 20.00 jeugd 

20.15 – 21.15 senioren/recreanten 

Vanaf 21.15 vrij trainen senioren/recreanten 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

De indelingen en het programma staan op de website van de NTTB afdeling Limburg 
(NAS) en op de TT-app. 

7 september spelen de jeugdteams de eerste wedstrijd. De senioren starten een 
week later op 14 september 

Recreantencompetitie door de weeks 

Het voorlopige programma is op de site terug te vinden. Dit is echter nog niet 
(helemaal) definitief! 

TOERNOOIEN 

Voor de recreanten/senioren is het eerste toernooi het openingstoernooi in Stapvast. 
Binnenkort kan men zich daar voor opgeven. 

Voor de jeugd zijn de eerste toernooien de voorronde van de jeugdmeerkampen, 
ranglijsttoernooi in Maasbracht en de Jeugd Challenge. Hiervoor hebben de 
jeugdleden waarvoor deze toernooien geschikt zijn de informatie reeds per E-mail 
ontvangen. 

JUBILEUM 

In mei 2020 bestaat TTV SETA 60 jaar. Tevens spelen we dan 25 jaar in Stapvast. 
Een mooi jubileum om te vieren. De Jubileumcommissie is al bij elkaar geweest. 
Binnenkort meer informatie hierover. 

AGENDA 

Zaterdag 24 augustus: BBQ toernooi senioren (Horst) 

Vrijdag 6 september: recreantentoernooi (Sevenum) 
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Zaterdag 7 september: start zaterdagcompetitie jeugd 

Zondag 8 september: voorronde Nationale Jeugdmeerkampen (Sevenum) 

Maandag 9 september: start recreantencompetitie 

Zaterdag 14 september: start zaterdagcompetitie senioren 

Zondag 22 september: Jeugdranglijsttoernooi (Maasbracht) 

Vrijdag 27 september: algemene ledenvergadering (Stapvast) 

Zondag 27 oktober: Jeugd Challenge, ronde 1 

PING EN PONG 

Ping: Lekker, de eerste trainingen zijn weer geweest. 

Pong: En over enkele weken komen de eerste wedstrijden er weer aan. 

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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