
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 13 - woensdag 27 maart 2019

Deze week in ’t Klökske … Veel spanning in de competities. 

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 23 maart: 

Senioren: 

Minor 1 – SETA 1 5-5 

Heerlen 4 – SETA 2 1-9 

Jeugd: 

SETA 1 – Falco 2 5-5 

Sittard 1 – SETA 2 10-0 

SETA 3 – Destatec 2 2-3 

Megacles 2 – SETA 4 uitgesteld 

Jeugd: eerste en derde team moeten koppositie afstaan 

SETA 3 verloor de topper tegen Destatec met 2-3. Amy won twee enkels. Rick en 
Jop verloren beiden hun enkel in vijf games. Ook het dubbel van de twee jongens 
ging in vijf games naar de tegenstanders. Een heel ongelukkige nederlaag dus. 
Destatec kwam hiermee langszij in de stand. De komende wedstrijden zullen 
uitwijzen wie er met de titel vandoor gaat. Ook ’t Belke is hiervoor nog niet kansloos. 

SETA 1 speelde tegen nummer 3 Falco, net als vijf weken geleden in Valkenburg, 
met 5-5 gelijk. Kenji bleef wederom ongeslagen. Daphne en Kyra wonnen er allebei 
één. Een terechte uitslag van een leuke, goede en spannende wedstrijd. Directe 
concurrente Red Stars behaalde één puntje meer tegen Heerlen en staat nu één 
punt boven SETA. Komende weekend wordt heel belangrijk. Twee wedstrijden, 
waaronder tegen concurrent Red Stars. 

SETA 2 was kansloos in Sittard. Lin, Louka en Jesse konden geen wedstrijd winnen. 

De wedstrijd van SETA 4 moest helaas uitgesteld worden. Jules brak daags voor de 
wedstrijd zijn elleboog. Sterkte met je herstel Jules! 

Senioren: SETA 1 ziet achterstand op koploper groeien 

De 5-5 in Nuth tegen Minor is geen slechte uitslag. Piet en Grad wonnen 2x en Hay 
1x. Koploper Venlo won echter met 9-1 en daardoor bedraagt de achterstand nu vijf 
punten. 

SETA 2 deed het prima in Heerlen en won met 9-1. Peter liet een puntje achter, 
Priscilla en Gerard bleven ongeslagen. 
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Programma zaterdag 30 maart: 

Senioren: 

SETA 1 – Megacles 3 14.00 uur 

SETA 2 – Kerkrade ’68 2 14.00 uur 

Jeugd: 

Westa 4 – SETA 1 12.00 uur 

SETA 2 – Kluis 1 14.00 uur 

SETA 3 en 4 zijn vrij 

Programma zondag 31 maart: 

Jeugd: 

SETA 1 – Red Stars 3 13.00 uur 

Recreantencompetitie 

Uitslagen week 11: 

SETA 2 – Fortus 3 8-2 

Venlo 3 – SETA 4 8-2 

SETA 5 – Wap in 3 8-2 

SETA 9 – Batave 4 7-3 

Uitslagen week 12: 

Fortus 1 – SETA 1 7-3 

Koningslust 2 – SETA 9 6-4 

In Panningen wil het maar liet lukken met SETA 1 

Er zijn van die plaatsen waar je maar zelden een goed resultaat haalt. In de heen 
wedstrijd werd er met 6-4 van Fortus gewonnen, in de stand staat SETA 1 royaal 
boven Fortus, maar maandag werd het in Panningen toch weer niets: 7-3 nederlaag. 
Geen van de spelers haalde het niveau dat nodig was om een beter resultaat neer te 
zetten. 

Verzachtende omstandigheden: wederom vier weken zonder wedstrijd (met dank aan 
Red Stars om wederom de wedstrijd van 15 maart uit te stellen), nieuw rubber op BH 
voor Guus, armblessure Ron, inferieure kwaliteit tafeltennisballen, maar vooral – 
niemand weet precies wat het is – de gedoemde locaties in Panningen. Er lijkt 
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gewoon een vloek op te rusten, het wil er eigenlijk nooit lukken. Terwijl er op het oog 
niets mis is. 

In de openingsfase gingen Guus en Ron allebei in vier games de mist in. Beide 
hadden game vier kunnen, misschien wel moeten pakken, en dan … Maar als telt 
niet in (top)sport. Dave redde het ook niet. Gelukkig sleepte Gijs in een thriller (18-16 
in de vijfde game) het eerste puntje voor SETA binnen. 

De dubbels werden verdeeld, waarbij Gijs en Dave opvallende gemakkelijk hun partij 
wonnen. Ron verprutste de dubbel bijna in zijn eentje. Behalve die ene fraaie rally 
(redding) die uiteindelijk juist door Guus om zeep geholpen werd. Tussenstand 4-2 
achter. 

Na de dubbel kon alleen Ron nog een wedstrijd winnen met 11-8 in de vijfde game. 
Einduitslag 7-3 nederlaag. En dat was dus ook nog een beetje geflatteerd. Het had 
ook 9-1 kunnen zijn! Dus achteraf toch opgelucht naar de douche en het bier. 

Resterende programma week 13: 

SETA 7 – Venlo 4, donderdag 28 maart 20.00 uur 

Programma week 14: 

SETA 1 – Armada 1, donderdag 4 april 20.00 uur 

Koningslust 1 – SETA 4, maandag 1 april 20.45 uur 

Zwalocom 2 – SETA 5, donderdag 4 april 20.30 uur (Gr’vorst) 

Programma week 15: 

SETA 2 – Fortus 2, dinsdag 9 april 20.00 uur 

Red Stars 1 – SETA 1, donderdag 11 april 20.00 uur in Sevenum! (ovb) 

Venlo 3 – SETA 3, maandag 8 april 20.15 uur 

SETA 6 – Zwalocom 3, dinsdag 9 april 20.00 uur 

Zwalocom 4 – SETA 7, dinsdag 9 april 20.15 uur (Lottum) 

Zwalocom 5 – SETA 8, donderdag 11 april 20.30 uur (Gr’vorst) 

Leudal 3 – SETA 9, maandag 8 april 20.15 uur 

JEUGD CHALLENGE 4 

Zondag speelden Louis, Simon en Rick de Jeugd Challenge in Swalmen. Een kleine 
afvaardiging van SETA deze keer. Ze deden het alle drie prima! Rick en Louis 
speelden in de 1e klasse. Rick werd 3e en Louis 4e. Simon werd ook 4e. Hij speelde in 
de 3e klasse. 
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In de strijd om de verenigingsbeker zijn Destatec en Fortus nu gelijk gekomen met 
SETA. Tijdens de laatste ronde op 26 mei zal de SETA-jeugd haar uiterste best 
moeten doen om de cup toch naar Sevenum te halen. 

JEUGDKAMP 

In het weekend van 17-18-19 mei zal ook dit jaar weer een jeugdkamp 
georganiseerd worden. 

Omdat we nog altijd met een gezellige maar niet te grote groep zijn, blijven we ook 
dit jaar weer in Stapvast logeren. Verdere informatie volgt binnenkort, maar reserveer 
deze dagen alvast in jullie agenda, kalender of familieplanner! 

AGENDA 

Vrijdag 29 maart: Clinic Krullevaar 

Zondag 31 maart: Teamtoernooi Red Stars (Venray) 

Zondag 7 april: Limburgse Jeugdmasters 4 (Valkenburg) 

Zondag 14 april: The Battle Limburg 

Zaterdag 20 april: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 12 mei: Nederlandse Jeugdkampioenschappen A (Nijmegen) 

Vrijdag 17 – zondag 19 mei: Jeugdkamp 

Zondag 19 mei: Finale Limburgse Jeugdmasters (Swalmen) 

PING EN PONG 

Ping: Zaterdag moesten alle teams die in de strijd waren om het kampioenschap een 
‘veertje’ laten. Zeker geen paniek, zeker SETA 1 jeugd en senioren hadden een 
zwaardere tegenstander dan hun directe concurrenten. Maar toch, komende weken 
zullen ze alles moeten geven. 

Pong: Maar deze week is er nog geen team afgevallen! Nog vijf teams in de strijd! 

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. 

www.ttvseta.nl

http://www.ttvseta.nl


Seta nieuws in ‘t Klökske - week 13 - woensdag 27 maart 2019

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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