
Seta nieuws in ‘t Klökske - week 48 - woensdag 27 november 2019

Deze week in ’t Klökske … Najaarscompetitie op zaterdag nadert einde en door de 
weekse competitie bijna halverwege.  

COMPETITIE 

Zaterdagcompetitie 

Uitslagen zaterdag 23 november: 

Senioren: 

SETA 1 – Vijlen ’72 2 7-3 

SETA 2 – Fortus 3 2-8 

Jeugd: 

Westa 1 – SETA 1 5-5 

Westa 4 – SETA 2 6-4 

TTCN ’72 2 – SETA 3 1-4 

Mooi gelijkspel van SETA 1 (Jeugd) 

In Wessem was SETA minimaal gelijkwaardig aan Westa. De uitslag was helemaal in 
evenwicht: 5-5. Kenji en Kyra wonnen allebei twee partijen en samen het dubbelspel. 
Daarmee de vijf punten. Het zesde punt was vooral in de derde partij van Kenji heel 
dichtbij. Daphne kon helaas geen puntje pakken. Ondanks deze goede wedstrijd zit 
de vierde plaats er nu eigenlijk niet meer in. Tenzij … een stuntje volgende week? 

SETA 2 verloor met 4-6 van Westa 4. Milan en Jesse scoorden hier allebei twee 
punten. Amy ‘hield’ de nul. Ondanks de kleine nederlaag bleef Westa in de stand 
onder SETA. 

Het derde team won met royale cijfers van TTCN uit Nederweert: 4-1. Daan en Koen 
wonnen allebei hun twee enkelspelen. In het dubbelspel bakten ze er allebei weinig 
van. Te veel afleiding om hen heen? 

Senioren zonder spanning naar einde competitie 

Beide seniorenteams gaan een ‘saai’ einde van de competitie tegemoet. SETA 1 
wordt 2e. De nummer 3 ligt mijlen ver achter en de nummer 1 staat ruim voor. 
Zaterdag werd Vijlen aan de zegekar gebonden: 7-3. Piet bleef ongeslagen. Eric en 
Grad wonnen allebei twee keer. 

SETA 2 had geen kans tegen nummer 2 Fortus: 2-8. Priscilla en Bianca scoorden 
allebei een puntje. Peter bleef deze week op de nul. Het team is al zeker van de 
vijfde plaats. Wellicht is een vierde plaats nog mogelijk, maar dan moet er de 
komende twee wedstrijden wel zeer goed gespeeld worden én moeten er veel 
punten gepakt worden. 
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Programma zaterdag 30 november: 

Senioren: 

Brunssum 3 – SETA 2 16.00 uur 

Falco 2 – SETA 2 16.00 uur 

Jeugd: 

SETA 1 – Quick ‘72 1 14.00 uur 

SETA 2 – Fortus 1 14.00 uur 

SETA 3 – Fortus 3 14.00 uur 

De jeugd sluit zaterdag de competitie af. De senioren spelen op 7 december nog een 
wedstrijd. 

Recreantencompetitie door de weeks 

Uitslagen week 47: 

VETA 2 – SETA 2 3-7 

Destatec 4 – SETA 3 5-5 

Koningslust 1 – SETA 4 5-5 

SETA 5 – Noad 4 3-7 

SETA 6 – Fortus 6 6-4 

Batave 3 – SETA 8 3-7 

Ingezonden verslag Destatec 4 - Seta 3: 5-5 

Afgelopen vrijdag was het weer zover. Helaas nog net geen winst, maar ook geen 
verlies. We speelden verdienstelijk gelijk tegen Destatec 4. 

De grote man vandaag was weer Peter. Hij wist beide enkelpartijen én het 
dubbelspel met Hans te winnen. Daarmee is Peter weer de “Man-of-the-Match” van 
deze avond. Proficiat Peter! Sterk seizoen tot nu toe! Ga zo door! 

Helaas was er voor Bianca niet zoveel te juichen. Vorige wedstrijd tegen Noad nog 
goed voor 2 overwinningen, maar nu verloor ze beide enkelpartijen. Lag misschien 
aan de “oude outfit”! Ook in het dubbelspel met Sjaak was een 10-6 voorsprong niet 
voldoende om die game nog binnen te slepen. Br..... Helaas werd mede hierdoor het 
dubbelspel verloren. 

Sjaak wist vanavond weer eens een partij te winnen en dat was volgens hem ook 
hard nodig. Hij stond al enige tijd “droog”. Hans wist ook met sterk spel de partij 
tegen Sigi te winnen. 
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Hierdoor was het eindresultaat een 5-5 gelijkspel. Wij waren dik tevreden en dat was 
de tegenpartij Destatec ook. Het was daarna nog erg gezellig in de kantine van 
Swalmen. 

Met dit resultaat staan we weer in de middenmoot van de 4-de klasse. Volgende 
wedstrijd is tegen de koploper Batave. Wordt zeker lastig maar hopelijk kunnen we 
voor een kleine verrassing zorgen!  

Groetjes Seta 3: Bianca, Peter, Hans en Sjaak 

Resterende programma week 48: 

SETA 1 – Noad 1 donderdag 28 november 20.00 uur 

Batave 1 – SETA 3 donderdag 28 november 19.15 uur 

Programma week 49: 

Mepppers 1 – SETA 8 woensdag 4 december 20.30 uur 

Programma week 50: 

Wap in 1 – SETA 1 donderdag 12 december 20.15 uur 

SETA 4 – Destatec 4 dinsdag 10 december 20.00 uur 

Batave 3 – SETA 6 donderdag 12 december 19.15 uur 

SETA 8 – TTC 2 donderdag 12 december 20.00 uur 

TABLE STARS 

Woensdag 20 november zijn er weer drie groepen van de basisschool (2x Horizon en 
1x Krullevaar) in Stapvast geweest voor een leuke tafeltennisgymles. Zo’n tachtig 
kinderen hebben weer kennis gemaakt met tafeltennis. 

De kinderen kunnen een aantal proeftrainingen volgen op donderdagmiddag. 

AGENDA 

Zondag 1 december: Kwartfinales Nationale Jeugdmeerkampen (Almere) 

Zaterdag 8 december: Jeugd Challenge 2 (Sevenum) 

Zaterdag 14 december: B-Jeugdranglijsttoernooi (Assen) 

Zaterdag 21 december: Brengochtend rommelmarkt (Stapvast) 

Zondag 22 december: Table Stars the Battle (Stapvast) 

Vrijdag 27 december: Kersttoernooi Armada (Horst) 

Zaterdag 4 januari: KaKa (clubkampioenschappen) en opening jubileumjaar! 
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Zaterdag 11 januari: Limburgse Kampioenschappen Senioren (Panningen) 

Zondag 12 januari: Limburgse Kampioenschappen Jeugd (Panningen) 

Zondag 26 januari: Jeugd Challenge 3 (Panningen) 

PING EN PONG 

Ping: Kampoenen in aantocht? 

Pong: Vast wel, maar niet bij SETA deze keer. 

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. (september tot en met 
mei) 

• 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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