Seta nieuws in ‘t Klökske - week 43 - woensdag 25 oktober 2017

Deze week in ’t Klökske … opvallend grote uitslagen bij de recreantencompetitie en
een verslag Jeugdmeerkampen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 21 oktober:
Senioren:
Sittard 5 – SETA 1

7-3

SETA 1 komt tekort tegen koploper
Piet en Grad konden allebei één enkel winnen. Ook het dubbel was voor SETA. Meer
dan een 7-3 nederlaag zat er eigenlijk niet in. De koploper uit Sittard was net als de
heenwedstrijd sterker.

Programma zaterdag 28 oktober:
Senioren:
Kerkrade ’68 1 – SETA 1 14.30 uur
Elsloo ’72 3 – SETA 2

15.00 uur

Jeugd:
SETA 1 – TTC 3

14.00 uur

SETA 2 – TTC 4

14.00 uur

SETA 3 is vrij
SETA 4 – Megacles 4

14.00 uur

Recreantencompetitie
Uitslagen week 42:
TTC 2 – SETA 5

1-9

SETA 4 – ’t Belke 2

0-10

SETA 7 – Fortus 6

7-3

Uitslagen week 43:
Venlo 1 – SETA 1

5-5
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SETA 1 blijft in Venlo op een gelijkspel
Deze keer met invaller Piet ging SETA naar Venlo. In een gelijk opgaande wedstrijd
hadden de Setanen meestal net de overhand. Via 2-0 voor, 2-2, 3-3, 5-3 voor …
werd het uiteindelijk toch een 5-5 gelijkspel. De laatste twee wedstrijden werden door
Gijs en Guus allebei net in vijf games verloren. Zowel Ron, Guus, Gijs als Piet
wonnen één enkel. Piet en Gijs pakte ook nog het dubbel op CD. Met de uiteindelijke
uitslag waren beide teams wel tevreden: goed om in de middenmoot te bivakkeren.

Resterende programma week 43:
Meppers 1 – SETA 7, woensdag 25 oktober 20.30 uur
SETA 8 – Fortus 5, donderdag 26 oktober 20.00 uur
Programma week 44:
SETA 3 – Zwalocom 1, donderdag 2 november 20.00 uur
Batave 2 – SETA 6, donderdag 2 november 19.15 uur
Programma week 45:
Westa 1 – SETA 2, maandag 6 november 20.30 uur
Destatec 3 – SETA 3, vrijdag 10 november 20.30uur
Zwalocom 1 – SETA 4, dinsdag 7 november 20.15 uur (Lottum)
SETA 5 – Armada 5, dinsdag 7 november 20.00 uur
SETA 6 – TTC 2, dinsdag 7 november 20.00 uur
Zwalocom 3 – SETA 8, dinsdag 7 november 20.15 uur (Lottum)

NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN
Afgelopen zondag werd de voorronde van Nationale Jeugdmeerkampen verspeeld.
Zes deelnemers van SETA speelden voor een plaats in de landelijke kwartfinale in
december. In deze Limburgse voorronde werd goed gepresteerd door de SETA
jeugd.
Stan moest als enige in de ochtend aantreden. In zijn achtkamp bij de jongens
Pupillen was een plaats bij de eerste vijf nodig voor een vervolg in de landelijk
kwartfinale. De nummers 1 tot en met 3 waren naar verwachting een maat(je) te
groot. Tegen de nummer 7 en 8 werd nipt gewonnen. Helaas kwam Stan tegen de
nummers 4 en 5 net te kort en daarmee werd hij zesde.
’s Middags speelden de andere deelnemers. Daphne speelde goede wedstrijden in
de sterke meisjes kadettenpoules. Ze werd netjes vierde in haar poule met een
knappe overwinning op een meisje uit Sittard waar ze vorig jaar nog kansloos van
verloor. In de plaatsingswedstrijd zat het niet mee. Ze verloor twee keer in vijf games
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en daardoor kwam ze ondanks dat ze de hele dag goed gespeeld had toch slechts
op de negende in de eindrangschikking. Dat dat niet genoeg was voor plaatsing voor
de landelijke finale was niet verrassend. Er waren in deze categorie slechts drie
plekken te vergeven.
De opdracht voor Kyra was gemakkelijker. In een poule van vijf waren ook vijf
plaatsen beschikbaar. Het ging dus alleen om de plaatsingsvolgorde. Kyra had vooral
vooraf problemen om alles binnen te houden. Eenmaal achter de tafel verdween de
witte kleur van haar gezicht en versloeg ze in de eerste wedstrijd meteen de nummer
één van de plaatsingslijst. Echter doordat ze van Dido verloor in drie games en Dido
weer verloor van Juul (waar Kyra de eerste wedstrijd van won) werd ze uiteindelijk
toch derde op basis van het onderling resultaat. Het grote gemak waarmee ze van de
nummers vier en vijf won gaf wel een fijn gevoel.
Bij de jongens welpen mochten drie Setanen de strijd aan met vijf andere jongens.
De meest opvallende prestatie leverde Milan. Hij won twee wedstrijden (waaronder
het duel tegen Kyan) en werd hiermee gedeelde vijfde. Helaas trok hij (net als bij
Kyra hiervoor) op basis van de onderlinge resultaten aan het kortste eind waardoor
hij zevende werd in de eindrangschikking. Een plaatsje boven Kyan. Kyan had een
offday en won slechts één wedstrijd, van de uiteindelijke nummer drie nota bene.
Daarnaast maakte hij het ook de nummer één nog behoorlijk lastig. Die nummer was
Kenji. Hij won al zijn wedstrijden! Enkele malen was het heel close, maar ook een
aantal malen met ‘speels gemak’. Twee spelers die vorig jaar nog boven hem
eindigden wist hij nu mooi onder zich te houden. Zoals het er nu naar uitziet gaan
alle acht de jongens welpen door naar de landelijke ronde. Limburg heeft veel
rechtplaatsen bij de jongens welpen. Dat komt door het relatief hoge niveau in die
categorie.
Een lange en vermoeiende dag met vooral positieve resultaten. En natuurlijk ook
weer een aantal aandachtspunten voor de komende trainingen. Ouders, bedankt
voor het supporteren! Coaches, bedankt voor het coachen!

OUDERKIND TOERNOOI
Op zondag 5 november vindt het jaarlijkse ouder-kind-toernooi plaats in Stapvast. De
jeugdleden spelen dan samen met hun papa of mama. Ze spelen allemaal
dubbelwedstrijden tegen elkaar. We beginnen om 10.00 uur en zullen rond 13.00 uur
weten wie dit jaar de kampioenen worden.

KANTINE – LANGE WAND
Tijdens de ALV is er gesproken over de aankleding van de lange wand in de kantine.
Er is een concept gemaakt en in de vorm van foto’s en blanco A3’s opgehangen in de
kantine. Hiermee willen we een beeld geven hoe het er uit kan komen te zien. Achter
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de foto’s en informatie (standen) willen we nog een steigerplanken ‘wandje creëren’.
Reacties zijn welkom. Schrijf ze gerust op één van de witte vellen op de wand.

KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 26 oktober: Theo van Gasteren
Vrijdag 27 oktober: Piet Raedts
Zaterdag 28 oktober: Gea van den Beuken
Dinsdag 31 oktober: geen wedstrijden
Donderdag 2 november: Ron van Enckevort
Vrijdag 3 november: Sjaak van Enckevort
Zaterdag 4 november: geen wedstrijden
Dinsdag 7 november: Peter Wetjens

AGENDA
Vrijdag 27 oktober: recreantentoernooi Asterix (Blerick)
Zondag 29 oktober: Jeugd Challenge (Swalmen)
Zondag 5 november: Ouder-Kind toernooi (Stapvast)
Zaterdag 11 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Woensdag 15 november: bestelronde Sport Europe
Zondag 3 december: kwartfinale Nationale Jeugdmeerkampen (drie locaties)

PING EN PONG
Ping: Opvallende uitslagen bij de recreantencompetitie.
Pong: Je bedoelt de 9-1 overwinning van SETA 5
Ping: Onder andere, dit team is dit jaar super goed bezig!
Pong: Ik zie ook iets van 0-10 …
Ping: Laten we zeggen, SETA 4 presteert wat wisselvallig.
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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