Seta nieuws in ‘t Klökske - week 17 - woensdag 25 april 2018

Deze week in ’t Klökske … SETA 1 (jeugd) kan niet voor een stunt zorgen en winst
bij de Jeugd Challenge.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 21 april:
Senioren:
Sittard 6 – SETA 1

6-4

Heerlen 6 – SETA 2

5-5

Jeugd:
SETA 1 – Elsloo 1

2-3

Westa 6 – SETA 2

0-5

SETA 3 – Elsloo 1

0-5

SETA 3 – Megacles 2

1-4

SETA 4 – Fortus 4

4-1

SETA 1 redt het net niet tegen concurrent Elsloo
De opdracht voor de wedstrijd was duidelijk, winnen met 5-0. Alleen dan zou het nog
spannend kunnen worden op de laatste speeldag (van Elsloo). Door ziekte kon Stan
niet spelen en speelde Kyra mee. Samen met Kenji speelde ze een spannende
wedstrijd tegen koploper Elsloo. Na meer dan twee uur spelen, een lange wedstrijd
dus, was de eindstand 2-3. Zowel Kenji als Kyra wonnen één enkel. De champagne
was echter voor Elsloo, dat met deze uitslag zeker was van het kampioenschap.
SETA 1 eindigt op een keurige 2e plaats.

Nog twee tweede plaatsen voor SETA jeugdteams
Eerder op de middag speelde SETA 2 in Wessem. Daphne was verhinderd en voor
haar viel … Kenji in. Dit betekende dat ook nu Kyra en Kenji samenspeelde, dit keer
als SETA 2. Het is dezelfde sterkte klasse (3b i.p.v. 3a) dus mogen de spelers van
SETA 1 en 2 bij elkaar invallen. De tegenstand in Wessem was echter van een heel
wat lager niveau. In iets meer dan een uur tijd werd Westa van de tafel geveegd: 5-0
overwinning. Daarmee is SETA 2 ook 2e geworden. TOP!
SETA 4 speelde tegen directe concurrent Fortus voor de tweede plaats. Een kleine
nederlaag had gemogen. Milan en Jesse lieten echter merken dat zij echt wel tweede
wilden worden. De eerste vier wedstrijden gingen allemaal gelijk op. Veel games met
twee punten verschil. Na die wedstrijden stond het echter 4-0 voor SETA. De
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Sevenumse jongens wisten bijna al die spannende games te winnen. Jesse verloor
de laatste partij nog wel, maar dat mocht de pret niet drukken. Ook een mooie
tweede plaats voor SETA 4, dit in de 4e klasse.
SETA 3 heeft een heel zware competitie achter de rug. Zij speelden ook in de 3e
klasse. Wat vooraf gevreesd werd, werd ook werkelijkheid. Af en toe werd er een
puntje gesprokkeld, maar het niveau was toch echt iets te hoog. Wel bleven de
meiden, Jill, Louka en Lin, tot de laatste wedstrijd strijden!

Derde en vierde plaats voor seniorenteams
SETA 1 mocht de laatste wedstrijd tegen kampioen Sittard aantreden. Dat deden ze
heel verdienstelijk. De kleine nederlaag van 4-6 voelde zelfs bijna als een
overwinning. Piet won 2x, Hay 1x en de dubbel werd gewonnen. Grad bleef zonder
overwinning in het enkelspel. Een mooie 3e plaats is het eindresultaat!
SETA 2 sloot de competitie af als nummer 4. De laatste wedstrijd werd 5-5 gespeeld
tegen Heerlen. Bianca won 2x, Priscilla en Peter allebei 1x. Het dubbel maakte de vijf
compleet.

Recreantencompetitie
Uitslagen week 16:
Fortus 1 – SETA 1

5-5

SETA 1 – Venlo 1

8-2

Armada 4 – SETA 3

5-5

SETA 4 – Zwalocom 1

4-6

Destatec 5 – SETA 5

8-2

Armada 5 – SETA 6

5-5

Batave 3 – SETA 7

3-7

Armada 6 – SETA 8

6-4

SETA 9 – Destatec 6

8-2

Ruime overwinning SETA 1
In een ‘leeg’ Stapvast droogde SETA 1 een ongeïnspireerd Venlo met 8-2 af.
Afdrogen was nodig, want door de hoge temperatuur werden er heel wat
zweetdruppeltjes achtergelaten.
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Op AB was er weer sprake van een ‘clean sweep’. Guus en Ron wonnen alle
partijen. Niet dat het allemaal snelle 3-0’s waren. Er moest af en toe hard gewerkt
worden in de warmte.
Piet (invaller deze week) en Gijs moesten beiden één enkel aan Venlo (Geert-Jan)
laten. De andere partij tegen John en ook het dubbel werden gewonnen.
Aanstaande donderdag sluit SETA 1 de competitie af tegen Fortus. Fortus speelt nog
tegen degradatie. SETA 1 kan nog vierde worden. Daarvoor zijn zes punten nodig.

Ingezonden verslag: Armada 4 – SETA 3 5-5
Vandaag stond de laatste wedstrijd van dit seizoen al weer op de rol tegen het altijd
gezellige Armada 4 uit Horst. Niet met de auto maar met de fiets gingen we naar de
speelzaal van Armada. Ruim op tijd arriveerden we er en hadden dus nog voldoende
tijd om goed in te spelen en koffie te drinken.
Sjaak opende tegen de altijd zeer sterk spelende Niek Arts. In de heenwedstrijd
legde hij Sjaak nog over de knie, terwijl hij de “Kerstborrel” al had genuttigd! Wat zal
dat vandaag worden dan, was de vraag. Nou niet veel beters, want Sjaak had te
weinig grip op de vele effectballen en de zeer moeilijke services van Niek. Niek won
met 3-1. Peter had vandaag snode plannen en verschalkte Pim Janssen en had daar
4 games voor nodig. Gerard wilde ook nog wel een paar overwinningen op zijn conto
schrijven en was daar zelfs zeer dicht bij. In de wedstrijd tegen Rik van de Munckhof
(zoon van Frank) stond Gerard in de beslissende 5-de game met 10-7 voor, maar
wist toch niet door te drukken. Hij verloor! Hoe is het toch mogelijk! Jammer Gerard!
Onze Rik had tegen Emmy Pouwels niet veel kans. Snelle contra-speelster en daar
is onze Rik toch een beetje te traag voor. Volgende keer uit een ander vaatje tappen
Rik.
Tussenstand 3-1 achter. Shit dit gaat fout, dachten we. De dubbels moesten in ons
voordeel beslist worden, maar dit lukte maar ten dele. Het AB-dubbel (Gerard/Sjaak)
pakte wel 1 game, maar daar win je geen wedstrijd mee. Verlies dus! Het CD-dubbel
(Peter/Rik) ging een stuk beter. Nou ja stuk beter, in de 5-de game beslisten Rik en
Peter de wedstrijd door met 11-9 te winnen! Knap jongens!
Na de dubbels mocht Gerard zijn gram halen tegen Niek Arts. Vooraf was dit niet erg
hoopgevend, maar Gerard maakte er een fantastische wedstrijd van. Hij slaagde erin
om Niek aan het twijfelen en dus aan het wankelen te krijgen. Gerard haalde de ene
na de andere game binnen en bleef ook heel goed gefocust! Uiteindelijk won hij zelfs
in 3 games en dat mag een super prestatie worden genoemd! Top Gerard! Rik, die
het vandaag net niet had, verloor helaas ruimschoots van Pim Janssen. Sjaak
maakte het tegen Rik van de Munckhof ook nog zeer spannend, maar wist toch nog
met 3-2 te winnen en gaat zodoende dus met een goed gevoel de zomervakantie in.
Peter klopte Emmy met 3-1 en was daarmee vandaag weer glansrijk de “Man-of-theMatch”! Zéér knap Peter!
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Hiermee eindigeden we de competitie op een definitieve 2-de plaats in de 4-de
klasse. We hebben allen een zeer stabiel en goed seizoen gedraaid. Jammer dat Jan
Rijs dit seizoen niet aan de bak kon komen.
De bitterballen van barman Rik Wijnands gingen na afloop zeer goed in en er werd
natuurlijk nog wat gedronken op dit succesvolle seizoen!
We wensen verder iedereen een heel fijne zomervakantie en zien jullie graag terug in
het nieuwe seizoen!
Groetjes Seta 3: Gerard, Rik, Peter, Jan, Sjaak.

Resterende programma week 17:
SETA 1 – Fortus 2, donderdag 26 april 20.00 uur

VERENIGINGSPRIJS JEUGD CHALLENGE WEER NAAR SETA
De vierde ronde van de Jeugd Challenge werd afgelopen zondag in Sevenum
gespeeld. 29 deelnemers, dus een gezellige drukte op de zondagochtend.
Daan en Rick speelde hun eerste Jeugd Challenge en deden het prima. Allebei
wonnen ze wat potjes, maar kwamen net niet in de prijzen terecht. Rick werd 5e en
daarmee de hoogste Setaan in de 3e klasse.
In de 2e klasse deed Louis het uitstekend. Hij won al zijn wedstrijden en scoorde
daarmee 13 punten en de eerste plaats.
In de 1e klasse deed Kenji het nog beter. Hij won ook al zijn wedstrijden en scoorde
het maximale aantal van 15 punten. Kyan miste net het podium. Met 9 punten werd
hij 4e.
De verenigingsprijs werd, na een uitstapje naar Tegelen, weer in Sevenum
gehouden. Deze keer met ruim verschil. Toch zullen de Setanen nog hard hun best
moeten doen of de beker definitief naar Sevenum te halen dit jaar. In de tussenstand
na 4 rondes staan Seta en TTC gelijk.

RECREANTENTRAINING
Op vrijdag 27 april is er vanwege Koningsdag geen recreantentraining. De laatste
training is vrijdag 4 mei. Bij voldoende interesse spelen we een 40 punten toernooi.
Na afloop van de training zetten we samen de tafels klaar voor de Rommelmarkt.
Vele handen maken licht werk.
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ROMMELMARKT
Vorige week hebben alle leden en ouders van de jeugdleden een E-mail gehad over
de rommelmarkt. Er zijn nog behoorlijk wat leden die hier niet op hebben gereageerd.
Graag deze week het online-formulier invullen zodat de commissie een goed zicht
krijgt op alle hulp. Alvast bedankt!

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 26 april: Math Schouten
Vrijdag 27 april: John van der Coelen
Zaterdag 28 april: geen wedstrijden
Dinsdag 1 mei: geen wedstrijden (competitie afgelopen)
Donderdag 3 mei: geen dienst
Vrijdag 4 mei: geen dienst

AGENDA
Zaterdag 28 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen B (Nijmegen)
Zondag 29 april: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen)
Zaterdag 5 mei – woensdag 9 mei: opbouwen rommelmarkt
Donderdag 10 mei: Rommelmarkt
Zondag 13 mei: Jeugd Challenge 5 (Geleen)
Zondag 27 mei: LJM finale (Geleen)
Zaterdag 9 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)
Zaterdag 10 juni: finale Nationale Jeugdmeerkampen (Panningen)

PING EN PONG
Ping: Help jij ook mee met de rommelmarkt?
Pong: Natuurlijk. Vele handen maken licht werk!

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
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• Recreatief tafeltennis: iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
• 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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