Seta nieuws in ‘t Klökske - week 39 - woensdag 26 september 2018

Deze week in ’t Klökske … goede resultaten overheersen in de diverse competities.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 22 september:
Senioren
Brunssum 5 – SETA 1

3-7

SETA 2 was vrij (verplaatst naar 10 november)
Jeugd
Elsloo ’72 1 – SETA 1

2-3

SETA 2 is vrij
SETA 3 is vrij
Destatec 4 – SETA 4

uitgesteld

Red Stars 6 – SETA 5

3-2

SETA 1 zet goede lijn voort
Na een nederlaag en een gelijkspel volgde zaterdag de eerste overwinning. In
Brunssum werd met 7-3 gewonnen. Hay fungeerde als motor en won drie partijen.
Piet scoorde twee punten, Grad één en ook de dubbel werd gewonnen. Met deze
uitslag sluit het team aan bij de middenmoot.
Knappe overwinning SETA 1 jeugd
Kenji en Kyra (die inviel voor Stan) speelden prima in Elsloo. Tegen de sterk
ingeschatte tegenstander werd uiteindelijk met 3-2 gewonnen. Met een beetje
mazzel was het echter ook wel 4-1 geworden. Kyra verloor haar tweede partij maar
net. Zowel Kenji als Kyra wonnen één enkelspel. Samen wonnen ze ook het dubbel,
de beste wedstrijd van de dag. Met de overwinning blijft het team in de bovenste
regionen van de stand.
SETA 5 liet tegen Red Stars merken al een beetje gewend te zijn aan het competitie
spelen. Finn en Jules wonnen allebei hun eerste wedstrijd. Daan moet daar nog even
op wachten. De meiden van Red Stars wonnen uiteindelijk met 3-2. In games was
het 12-7.
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Programma 29 september:
Senioren
SETA 1 – Landgraaf 4

14.00 uur

Falco 2 – SETA 2

16.00 uur

Jeugd
SETA 1 – Falco 3

14.00 uur

Destatec 2 – SETA 2

10.30 uur

SETA 3 is vrij
Red Stars 6 – SETA 4

12.30 uur

SETA 5 is vrij

Recreantencompetitie
Uitslagen week 38:
Fortus 4 – SETA 4

4-6

Zwalocom 3 – SETA 7

7-3

Red Stars 4 – SETA 8

0-10

Uitslagen week 39:
Leudal 1 – SETA 1

3-7

Opvallend … 10-0 overwinning van SETA 8 en verrassende overwinning van SETA 1
in Roggel

Verrassende overwinning van SETA 1 in Roggel
De eerste wedstrijd meteen uit tegen Leudal. Leudal, vorige competitie nog tweede,
geldt als een lastige tegenstander en al zeker in Roggel. De Zaerumse mannen
gingen echter prima van start. Guus, Dave en Ron wonnen alle drie hun
openingsenkel. Gijs verloor deze nipt. Met een 3-1 voorsprong werd aan de dubbels
begonnen.
Ondanks een moeilijke eerste game, die met 11-2 verloren ging, wonnen Guus en
Ron hun dubbel met 3-1. Ook Dave en Gijs wonnen de dubbel en daarmee stond het
maar liefst 5-1.
Vervolgens won Gijs van Chrisje Baetsen. Zowel Gijs als Dave wonnen hiermee van
Chrisje dus werd Hay absoluut niet gemist in Roggel (haha). Ron had nog duidelijk te
kampen met een conditionele achterstand en had te weinig energie om zijn tweede
winstpartij binnen te halen. Vervolgens ging Dave ten onder tegen de verrassend
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sterke invaller aan Roggelse zijde (twee winstpartijen). Een megascore zat er dus
niet meer in: 6-3 tussenstand.
Guus begon zijn laatste wedstrijd prima en leidde met 2-0 in games. Van enige
onderschatting was wel sprake … toch .. even later was het 2-2. In game 5 kwam
Guus met 3-0 en 4-1 achter. De winst leek hem door de vingers te glippen. Punt voor
punt kwam hij echter weer dichterbij en bij 9-9 was de kloof gedicht. In een spannend
en vanuit Guus bekeken sterk slot van de wedstrijd ging de winst met 13-11 naar
Guus.
Daarmee werd het 7-3 en dat is een evenaring van het beste resultaat ooit van ut Irst
in Roggel. Dat de biertjes na afloop goed smaakten is geen verrassing. Een mix van
sterke verhalen uit de zorg en ICT, gecombineerd met een vleugje Erdogan, Brexit,
haarbanden en sloopwerkzaamheden, zorgden voor een gezellige afsluiting.

Programma week 40:
SETA 1 – Destatec 1, dinsdag 2 oktober 20.00 uur
SETA 2 – Westa 1, donderdag 4 oktober 20.00 uur
Destatec 4 – SETA 3, vrijdag 5 oktober 20.30 uur
Destatec 3 – SETA 4, vrijdag 5 oktober 20.30 uur
SETA 5 – Batave 2, dinsdag 2 oktober 20.00 uur
SETA 7 – Armada 6, donderdag 4 oktober 20.00 uur
TTC 3 – SETA 8, dinsdag 2 oktober 20.00 uur
Destatec 5 – SETA 9, woensdag 3 oktober 20.30 uur
Programma week 41:
VETA 1 – SETA 1, dinsdag 9 oktober 20.15 uur
Destatec 2 – SETA 2, vrijdag 12 oktober 20.30 uur
SETA 3 – Destatec 3, donderdag 11 oktober 20.00 uur
SETA 4 – Destatec 4, dinsdag 9 oktober 20.00 uur
TTC 2 – SETA 5, dinsdag 9 oktober 20.00 uur
SETA 6 – Venlo 4, dinsdag 9 oktober 20.00 uur
Batave 3 – SETA 7, donderdag 11 oktober 19.15 uur
SETA 8 – Destatec 5, donderdag 11 oktober 20.00 uur
SETA 9 – TTC 3, dinsdag 9 oktober 20.00 uur
In de weken 40 en 41 lijkt er grootste SETA – Destatec strijd op het programma te
staan. Maar liefst zeven ontmoetingen tussen beide clubs.

www.ttvseta.nl

Seta nieuws in ‘t Klökske - week 39 - woensdag 26 september 2018

RANGLIJSTTOERNOOI MAASBRACHT
Op zondag werd het eerste ranglijsttoernooi in Maasbracht gespeeld. Voor SETA
deden Stan, Milan en Daphne mee. Alle drie speelden ze een vijf- of zeskamp,
waarbij de nummers één en twee zich voor de hoofdronde plaatsten. Na drie
wedstrijden hadden ze allemaal twee keer gewonnen en één keer verloren. Ze waren
daarmee alle drie volop in de strijd voor plaats twee in de poule.
Bij Stan pakte het net goed uit. Hij won uiteindelijk twee van de vier partijen, maar
door een positief onderling resultaat plaatste hij zich voor de kwartfinale. Daarin kon
hij het echter niet bolwerken tegen de latere finalist en verloor met 0-3.
Milan en Daphne wonnen allebei drie partijen en verloren er allebei twee en dat was
er net één te veel. Daarmee werden ze derde in de poule en was voor hen het
toernooi voorbij.
Voor alle deelnemers geldt dat ze goed gespeeld hebben. Ze komen goed mee in
hun klasse, maar een B-licentie is nog best een eindje weg.

AGENDA
Zondag 7 oktober: plaatsingsronde NJM
Donderdag 11 oktober: Clinic Bettine Vriesekoop (Stapvast)
Zondag 14 oktober: Open Dag (Stapvast)
Zondag 21 oktober: B-Jeugdranglijsttoernooi (Hoorn)
Vrijdag 26 oktober: recreantentoernooi (Blerick)
Zondag 28 oktober: Jeugd Challenge Noord 1
Zaterdag 10 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zondag 11 november: A-Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zaterdag 17 november: Zaerum Kwist (Stapvast)
Zondag 18 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray)
Zondag 18 november: Kids Actief (Venray)

PING EN PONG
Ping: Op donderdagmiddag was het zover, tafeltennis tussen de vallende
brokstukken!
Pong: Gevaarlijk?
Ping: Nou, dat net niet. De stukken cement vielen langs de muren, gelukkig staan de
tafels voornamelijk in het midden van de zaal.
Pong: En nu?
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Ping: Voor de zoveelste keer stofzuigen, wat wil je anders …. Grrrr!

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.
• 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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