Seta nieuws in ‘t Klökske - week 47 - woensdag 22 november 2017

Deze week in ’t Klökske … Goede prestaties SETA jeugd tijdens LJM en een
fakkeloverdracht.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 18 november:
Senioren:
Falco 2 –SETA 1

0-10

TTC –SETA 2 4

10-0

Jeugd:
Fortus 3 – SETA 2

1-4

SETA 3 – Elsloo’72 3

2-3

Fotus 5 – SETA 4

uitg.

SETA 1 was vrij.

SETA 1 wint met dubbele cijfers in Valkenburg.
Door een maximale overwinning van 10-0 tegen Falco heeft SETA 1 de derde plaats
stevig vast. Piet, Eric en Hay wonnen alle partijen in Valkenburg.
SETA 2 kon niet winnen van Heerlen en daarmee is de vijfde plaats zo goed als
definitief. Gerard, Priscilla en Peter scoorden allemaal een punt.
SETA 2 nadert play offs.
Door een 4-1 overwinning tegen Fortus is SETA 2 dicht bij de play-offs gekomen.
SETA 1 is de enig overgebleven concurrent. Het team dat volgende week de meeste
punten scoort wordt vierde en speelt de play-offs om het kampioenschap. SETA 2
speelt tegen het laag geklasseerde TTCN’72, terwijl SETA 1 tegen koploper TTC 4
moet.
Tegen Fortus wonnen Kenji en Stan alle enkelpartijen. De dubbel ging verloren …
een smet het wedstrijdformulier ;)
SETA 3 speelde een spannende wedstrijd tegen Elsloo. Lin en Louka wonnen allebei
een enkel, maar konden de tegenstanders daarmee net niet van een overwinning
afhouden. Ze eindigen daarmee op een vijfde of zesde plaats in de poule. Dit
betekent dat op 9 december aangetreden gaat worden in de play-down.
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Programma donderdag 23 november:
Fortus 5 – SETA 4

18.00 uur

Programma zaterdag 25 november:
Senioren:
SETA 1 is vrij
Vijlen ’72 2 – SETA 2

12.30 uur

Jeugd:
TTC 4 – SETA 1

12.00 uur

SETA 2 – TTCN ’72 1

14.00 uur

SETA 3 is vrij
SETA 4 – Sittard 3

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 46:
SETA 1 – Fortus 1

3-7

SETA 2 – Noad 1

6-4

Fortus 4 – SETA 3

2-8

SETA 4 – Destatec 3

7-3

SETA 7 – Zwalocom 3

8-2

Meppers 1 – SETA 8

5-5

Koningslust 2 – SETA 9 5-5
Uitslagen week 47:
Koningslust 1 – SETA 5 9-1

SETA 1: zo’n wedstrijd van telkens net niet
Goed spel en veel spanning en te weinig punten. Een korte samenvatting van de
wedstrijd SETA 1 – Fortus 1. Op CD ging het gelijk op en wonnen Gijs en (invaller)
Piet allebei één enkel en samen het dubbel. Op AB ging het ook gelijk op, maar
verloren Guus en Ron alle wedstrijden. Guus 1x in vier games (11-13 en 12-14 in
game 3 en 4) en 1x in vijf games. Ron 1x in vier games (2e game bij 1-0 voorsprong
met 16-18) en 1x in vijf games (1e game met 21-23, vervolgens nog met 2-1 in
games op voorsprong). En de dubbel in vijf games verloren met daarbij op 9-8 voor
in de vijfde game een net niet bal via het net. Soms zit het mee, soms zit het tegen.
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Al met al, 3-7 is geen ramp. Er had echter ook 7-3 op het formulier kunnen staan.

Ingezonden verslag: Fortus 4 - SETA 3: 2-8
Vrijdag 10-11 nog gespeeld tegen Destatec 3 en vandaag (13-11) al weer op weg
naar Fortus 4 (Panningen). Wie? Fortus? Ja Fortus is de nieuwe fusievereniging
tussen Panningen en Helden. We vroegen ons in alle ernst af, waar deze mooie
naam eigenlijk voor staat. Ronald Maesen en Harrie Stammen gaven ons tekst en
uitleg, het staat voor “Samen Sterk”! Dat zullen we nog wel eens zien vanavond, zei
Peter.
Sjaak begon zijn 1-ste wedstrijd tegen Harrie Stammen en dat was al meteen een
hele kluif voor hem. Er werd op het scherpst van de snede geknokt en het was ook
heel spannend. Toch wist Sjaak de tegenstander in 4 games op de knieën te krijgen.
Rik deed het tegen Frans Dorssers iets sneller en wist in 3 games te winnen. Gerard
tegen Ronald Maessen was een wel heel spannende wedstrijd. In 5 games werd het
beslist. Ronald, in het dagelijks leven een stoffige boekhouder, ontpopte zich in de
beslissingsfase van de wedstrijd als een waar roofdier. Alles trok hij uit de kast: sluw
spel, sorry ballen en hij daagde Gerard uit tot het spelen van risicovolle
aanvalsballen. Dit werd Gerard in de 5-de game fataal en verloor met 11-8. Peter
moest zijn 1-ste wedstrijd tegen de “Triangel-zoon” Eddy Everaerts. Eddy spartelde
wel wat tegen, maar dit bracht Peter helemaal niet van de wijs. Peter won vrij solide!
Met 3-1 voorsprong de dubbels tegemoet. Niet slecht dus! Het AB-dubbel (Gerard/
Sjaak) was er weer een om in te lijsten. Met 2-0 in games voorkomen en dan op het
laatst nog flink in de penarie komen. De wedstrijd werd ook weer in de 5-de game
beslist en wel met 12-10. De winnende bal van Gerard was van zeer hoge
karaatheid! Top Gerard. Nu was het CD-dubbel (Peter/Rik) een beetje ongelukkig.
Ook weer in 5 games beslist. Helaas verloren “onze” jongens met 11-9. Hadden wel
wat pech en ook veel “sorry’s” tegen! Veel fortuin voor Fortus!
De 2-de enkel ronde ging voor ons zéér goed. Alle 4 de partijen werden gewonnen.
Rik maakte het nog het spannends, door de partij pas in de 5-de game te beslissen.
Eindresultaat was dus een winst van 8-2! Wie had dat gedacht? Wij in ieder geval
niet! Sjaak was vandaag weer eens de “Man-of-the-Match. Vorige week vrijdag nog
alles verloren en vandaag alles gewonnen. Zo zie je maar, het kan verkeren! Na het
gezellige samenzijn in de kantine, reden we weer met de geavanceerde Peugeot 208
van Rik naar huis. Rik liet ons verbaasd staan van de communicatie in de auto.
WhatsApp en routeplanner via de voice-input en de uitslag (0-0) van Italië tegen
Zweden werd nog even via de voice-input opgevraagd. Het moet allemaal niet
gekker worden!
Groetjes Seta 3: Gerard, Peter, Rik, Sjaak.
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Resterende programma week 47:
Destatec 5 – SETA 6, vrijdag 24 november 20.30 uur
Programma week 48:
Leudal 1– SETA 1, maandag 27 november 20.15 uur
Armada 1 – SETA 2, woensdag 29 november 20.15 uur
SETA 3 – Destatec 4, donderdag 30 november 20.00 uur
SETA 9 – Zwalocom 5, dinsdag 28 november 20.00 uur
Programma week 48:
Armada 4– SETA 4, maandag 4 december 20.15 uur
Noad 3 – SETA 6, donderdag 7 december 20.15 uur
Armada 6– SETA 7, maandag 4 december 20.15 uur
SETA 8 – Wap in 3, donderdag 7 december 20.00 uur

KAKA
Zaterdag 6 januari 2018 vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven (op
prikbord en digitaal) kan binnenkort.

KIDS ACTIEF
Afgelopen zondag deden Jop, Levi, Finn, Jules en Koen mee aan de eerste Kids
Actief. Ze begonnen met een warming-up. Deze werd gevolgd door een circuit van
spelletjes en oefeningen. Na een pauze speelden ze wedstrijdjes. Het was een leuke
en geslaagde ochtend voor de jongste Setanen.

LJM
Op dezelfde zondag speelden aan de andere kant van de grote sporthal in Venray
vier jeugdleden bij de Limburgse Jeugdmasters. Deze toernooicyclus bestaat uit vier
toernooien en een finale voor de beste spelers (8 of 10) per klasse.
Jesse, Kyra en Kenji speelden in de tweede klasse. Voor Jesse een zware indeling,
maar hij weerde zich prima. Hij maakte het menig speler/speelster erg lastig. Helaas
kon hij niet tot winst komen in de poule. In de troostronde werd hij vervolgens in de
eerste ronde uitgeschakeld.
Kyra leed een krappe nederlaag in de poule, maar won twee keer met ruim verschil
en ging als nummer twee door naar het hoofdtoernooi. Daar werd de eerste horde
soepel genomen. In de kwartfinale was de uiteindelijk nummer twee van het toernooi
echter een maatje te groot.
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Voor Kenji ging de eerste poulewedstrijd net in vijf games verloren. Hij herstelde zich
prima en won de twee volgende wedstrijden, waardoor hij toch nog eerste werd in
deze sterke poule. Het vervolg in de hoofdronde … vooral spannende wedstrijden.
De eerste ronde overleefde hij enkele matchpoint in de vierde game, maar won
uiteindelijk toch in vijf games. Na een relatief gemakkelijk overwinning in de
kwartfinale speelde hij een goede en bloedstollende halve finale. De minimaal twee
koppen grotere en vijf jaar oudere tegenstander werd regelmatig tactisch (!)
afgetroefd. Op 10-9 in de vijfde game kreeg Kenji een matchpoint. Helaas wist hij
deze niet te verzilveren. Hij verloor daarmee van de uiteindelijke winnaar van het
toernooi.

Stan speelde in de derde klasse. We vroegen ons van te voren af of dat niet een
niveau te laag was. Er speelden echter meer spelers van zijn niveau in deze klasse,
dus “we zullen zien” was de gedachte. In de poule liet Stan het zien: drie
overwinningen, allemaal met 3-0 (ook tegen een van de vooraf als sterker
ingeschatte speelsters) en dus als eerste naar de
hoofdronde. Daarin volgde ook een ruime
overwinning. In de halve finale hield Stan zijn goede
niveau vast en schoof een jongen uit Heerlen met 3-0
aan de kant. De vooraf sterk ingeschatte spelers en
speelsters verloren ondertussen links en rechts
waardoor zijn tegenstander in de finale toch wel
enigszins verrassend een jongen uit Schimmert werd.
Slechts één game kwam Stan in de moeilijkheden,
maar ook die game won hij en dus werd ook de finale
een 3-0 overwinning! TOP STAN. Jij hebt laten zien
dat je een klasse hoger kunt spelen. De volgende
keer sta je dan ook een klasse hoger. De winnaar
van een klasse speelt immers de volgende keer een
klasse hoger mee.
Zeer tevreden over de resultaten en het vertoonde spel konden de Setanen weer
naar huis.
ROMMELMARKT: FAKKEL OVERGEDRAGEN
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van de oude rommelmarkt
commissie, meer dan twintig jaar zorgde zij voor een perfecte organisatie van onze
Hemelvaarts rommelmarkt. Mede hierdoor kon Seta uitgroeien tot de club die ze nu
is, want als je financieel gezond bent kun je alle andere zaken goed oppakken.
Sjaak, Sjaak, Jan, Jan, Engelbert, Roger, Hans, Ton en Ger nogmaals namens
bestuur en leden, BEDANKT.
We hebben afgelopen vrijdag onder het genot van een drankje en een hapje en met
muzikale omlijsting van Sabah met de luit, de spreekwoordelijke fakkel overgedragen
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aan de nieuwe commissie. Natuurlijk wenst bestuur en leden de nieuwe commissie
Loes, Esmeralde, Roger en John veel succes en plezier toe met het organiseren van
de komende rommelmarkten en dat ze het in hun hebben, hebben ze al bewezen.
Nog een laatste woordje van de nieuwe rommelmarkt commissie, let op jullie mail en
geef je op voor hulp op de zaterdag brengmorgens, want vele handen maken licht
werk.
O ja, de rommelmarkt volgend jaar is op 10 mei, dus reserveer deze datum alvast.

Inzamelochtenden rommelmarkt
Vanaf december wordt er op een zaterdagen ’s ochtends van 10.00 tot 12.00 uur
ingezameld. Op die ochtenden kunnen er spullen gebracht worden: Speelgoed,
spellen, puzzels, boeken,, schilderijen, LP’s, pannen en ander keukengerei, kleding
en (sport)schoenen, opladers, mobieltjes en gereedschap.
De brengochtenden zijn op:
16 december 2017
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
21 april 2018

EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND: INLOOPAVOND
Elke eerste vrijdag van de maand is Stapvast voor iedereen geopend vanaf 19.00
uur. Iedereen kan dan komen tafeltennissen. Leden mogen ook hun familie,
kennissen, vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
De volgende vrijdag zijn “open vrijdagen”:
1 december 2017
5 januari 2018
2 februari 2018
2 maart 2018
6 april 2018
4 mei 2018
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KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 23 november: Huub Peeters
Vrijdag 24 november: Hans Cloostermans
Zaterdag 25 november: ouders jeugdteams
Dinsdag 28 november: SETA 9
Donderdag 30 november: Jan Sijbers
Vrijdag 1 december: Heidi Vervoort
Zaterdag 2 december: Peter Brouwers
Dinsdag 5 december: Zwarte Piet ;)

AGENDA
Vrijdag 1 december: Open Vrijdagavond
Zondag 3 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (drie locaties)
Zondag 10 december: Jeugd Challenge (locatie nog niet bekend)
Zaterdag 16 december: brengochtend rommelmarkt
Zaterdag 16 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Ranglijsttoernooi Assen
Zondag 17 december: Table Stars the Battle
Vrijdag 5 januari: Open Vrijdagavond
Zaterdag 6 januari: KaKa (clubkampioenschappen)
Zaterdag 20 januari: brengochtend rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Opvallend hoge posities van SETA 2, SETA 5 en SETA 9 bij de door de weekse
competitie!
Pong: SETA 5 is echter ontwaakt uit de ‘kampioens’droom: 9-1 nederlaag tegen
Koningslust.
Ping: SETA 9 speelde de topper tegen (ook) Koningslust keurig gelijk en mag blijven
dromen.
Pong: SETA 2 zal niet gaan dromen waarschijnlijk. Ze staan bovenaan, maar
‘virtueel’ staan er meerdere teams beter voor. Het aantal gespeelde wedstrijden
scheelt nogal in de klasse.
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Ping: Snel een screenshotje maken dus!

TAFELTENNIS … IETS VOOR JOU!
Heb jij ook zin om te tafeltennissen? Neem dan even contact op met
secretariaat@ttvseta.nl of bel 077-4673977 voor meer informatie over trainingstijden
en speelmogelijkheden.
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