Seta nieuws in ‘t Klökske - week 5 - woensdag 31 januari 2018

Deze week in ’t Klökske … tweede seizoenshelft in volle gang en aanstaande vrijdag
weer open vrijdag.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen 27 januari:
Senioren:
SETA 1 – Kluis 4

6-4

SETA 2 – Destatec 2

1-9

Jeugd:
Red Stars 7 – SETA 1

0-5

Red Stars 8 – SETA 2

4-1

Westa 5 – SETA 3

4-1

Megacles 3 – SETA 4

1-4

SETA 1 wint ook van Kluis
Net als vorige week won SETA 1 met 6-4 in een spannende wedstrijd, deze keer
tegen Kluis uit Geleen. Hay mocht in de laatste wedstrijd het winnende punt
binnenhalen. Het was zijn tweede winstpartij die dag. Grote man aan Sevenumse
kant was echter Piet die drie enkelpartijen won. Ook het dubbel werd in een punt
omgezet. Grad spaarde zijn krachten voor de volgende wedstrijden, toch?
SETA 2 was kansloos tegen Destatec. Gerard redde de eer.

SETA 1 (jeugd) wint ook tweede wedstrijd met maximale cijfers
De 5-0 overwinning van SETA 1 op Red Stars kwam gemakkelijker tot stand dan de
5-0 overwinning van vorige week. Alleen de wedstrijd van Kenji tegen Esmee was
echt spannend, maar deze werd toch, niet geheel onfortuinlijk, binnengehaald. Stan
en Kenji staan hiermee fier bovenaan.
SETA 2 verloor van Red Stars. Kenji speelde ook hier mee omdat Daphne verhinderd
was. Kyra en Kenji speelden een ongelukkige wedstrijd tegen de jongens uit Venray.
Er werden veel games met twee punten verschil verloren. Uiteindelijk verloren ze
geflatteerd met 4-1. Kenji won één wedstrijd met ruim verschil. Drie enkels gingen
met klein verschil verloren.
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SETA 3 kon deze week heel wat meer weerstand bieden dan vorige week. Toch was
Westa met 4-1 te sterk. De winstpartij kwam op naam van Lin. Er had zeker een
puntje meer ingezeten. Volgende week dan maar?
SETA 4 (Jesse en Milan) herstelde zich goed van de nederlaag van vorige week.
Megacles werd met 4-1 verslagen. Alleen het dubbel werd aan de tegenstanders
gelaten.

Programma 3 februari:
Senioren:
Red Stars 4 – SETA 1

17.00 uur

Sibber MC 2 – SETA2

13.30 uur

Jeugd:
SETA 1 – Westa 5

14.00 uur

SETA 2 – Quick ’72

12.30 uur

SETA 2 – Maastricht 1

14.00 uur

Red Stars 7 – SETA 3

12.30 uur

SETA 4 is vrij

Recreantencompetitie
Uitslagen week 3:
SETA 1 – Red Stars 1

5-5

SETA 8 – Venlo 4

0-10

SETA 1 laat koploper wankelen!
Donderdag kwam koploper Red Stars op bezoek in Stapvast. Ze hadden tot dan alle
wedstrijden gewonnen. Ook de heenwedstrijd tegen SETA werd eerder dit seizoen
met ruim verschil gewonnen. Destijds werd het in Venray 8-2. Ondanks dat de
statistieken niet veel hoop boden gingen onze mannen enthousiast van start. Op AB
verloor Guus kansloos van Tom Thijssen (2e divisie niveau). Ron kon het wederom
niet redden tegen Desmond. In drie games ging het mis … 11-13, 12-14 en 11-13. De
gamestanden klinken beter dan 0-3. Gelijktijdig verloor Piet (de invaller deze week)
ook met 3-0 van Rick, die nagenoeg al zijn wedstrijden op CD wint. Gelukkig had Gijs
net daarvoor het eerste puntje voor SETA binnen gehaald. Hij won na een wat
moeizame start met 3-1 van Leo.
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De dubbels … één van de hoogtepunten van de avond. Piet en Gijs zetten de
Venrayse mannen ‘simpel’ in straight games aan de kant. Guus en Ron speelde, in
tegenstelling tot de afgelopen weken, een uitstekend dubbel. De sterke
tegenstanders werd op een 3-1 nederlaag getrakteerd en daarmee was de
tussenstand zomaar 3-3. Zou er een stuntje inzitten??
Gijs ging in zijn tweede enkelspel zonder al te veel kans ten onder tegen Rick. Maar
Guus bracht de stand weer in evenwicht. Desmond blijft de noppen van Guus lastig
vinden. Guus die geniet daar van. De laatste twee partijen leverde een climax op.
Piet speelde tegen Leo en nam een 2-0 voorsprong. Die hij even later weer zag
verdwijnen, zodat een vijfde game noodzakelijk werd. Ron was ondertussen met zijn
partij tegen Tom begonnen. Op papier een kansloze missie en zo was het in de
eerste game ook. Een goed aanpassing van zijn eigen service en de ontvangst van
de service van de tegenstander maakte er echter een geheel andere wedstrijd van.
Fraaie slagenwisselingen wisselde elkaar in tempo af en Ron won game twee én
drie. De vierde game ging met 11-9 naar zijn tegenstander. Dus was ook hier een
vijfde game noodzakelijk. De wedstrijden konden nog alle kanten op.
De vijfde game van Piet was een gelijk opgaand strijd met mooie lange rally’s. Op
12-11 wist hij uiteindelijk het matchpoint te benutten. Top! Op datzelfde moment
werkte Ron twee matchpoints weg en kwam terug tot 10-10. Dicht bij een stunt. Maar
dichterbij kwam hij niet. Na 10-11 miste hij in een lange rally een forehand topspin en
daarmee kwam Red Stars toch nog met een 5-5 gelijkspel weg. Een prima prestatie
van SETA 1.

Programma week 5:
Wap in 1 – SETA 1, donderdag 1 februari 20.15 uur (Wanssum)
Red Stars 2 – SETA 2, vrijdag 2 februari 20.00 uur
SETA 3 – ’t Belke 2, donderdag 1 februari 20.00 uur
SETA 4 – Venlo 3, dinsdag 30 januari 20.00 uur
Batave 2 – SETA 5, donderdag 1 februari 19.15 uur
SETA 7 – Venlo 4, dinsdag 30 januari 20.00 uur
SETA 8 – Fortus 6, donderdag 1 februari 20.00 uur
SETA 9 – Zwalocom 4, dinsdag 30 januari 20.00 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
Programma week 6:
SETA 1 – VETA 1, donderdag 8 februari 20.00 uur
SETA 2 – ’t Belke 1, dinsdag 6 februari 20.00 uur
SETA 3 – Venlo 3, donderdag 8 februari 20.00 uur
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Koningslust 1 – SETA 6, maandag 5 februari 20.45 uur
SETA 5 – TTC 2, dinsdag 6 februari 20.00 uur
Fortus 6 – SETA 7, dinsdag 6 februari 20.00 uur
Batave 3 – SETA 8, donderdag 8 februari 19.15 uur
Let op! Twee wedstrijden op donderdagavond.
Programma week 7:
Geen wedstrijden

LIMBURGSE JEUGDMASTERS 2e RONDE
Afgelopen zondag werd de tweede ronde van de jeugdmasters gespeeld. Deze keer
in de vervallen sporthal van Maasbracht. De kantine bestaat uit een koffie automaat
met slechte koffie. En de toiletten … daar word je al helemaal niet vrolijk van: houten
planken om de urinoirs, stank, gaten, etc.
Gelukkig is de speelzaal nog oké en daar moet het tenslotte gebeuren. Stan, Jesse,
Kyra en Kenji komen allemaal uit in de 2e klasse. Stan en Kyra wonnen hun poule en
Kenji ging als nummer twee door naar de hoofdronde. Hierin verloren ze echter alle
drie hun eerste partij en daarmee waren ze snel klaar deze keer.
Jesse werd derde in de poule door een knappe overwinning en twee krappe
nederlagen. Zijn goed spel zette hij voort in de troostronde. Hij won de eerste partij,
maar verloor daarna helaas in de kwartfinale. Maar Jesse, vooral trots zijn op je
goede spel!!

OPEN VRIJDAG
Iedere eerste vrijdag van de maand is Stapvast vanaf 19.00 uur geopend voor
iedereen die wil tafeltennissen. Jong en oud! Loop gerust eens binnen.
Leden van SETA worden gevraagd om met vriendjes, vriendinnetjes, familieleden en/
of kennissen te komen tafeltennissen. Maar ook zonder dat je lid bent van onze club
en als je niemand kent van de club, ben je van harte welkom!

TRAININGEN DONDERDAG 1 FEBRUARI
Op donderdag 1 februari vervallen de jeugdtrainingen. Dit geldt voor de middag- en
avondtraining.
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KANTINE
Kantinedienst
Donderdag 1 februari: Jan Sijbers
Vrijdag 2 februari: Hans Cloostermans
Zaterdag 3 februari: ouders Kyra van Enckevort
Dinsdag 6 februari: Huub Peeters
Donderdag 8 februari: Math Schouten
Vrijdag 9 februari: Roger Jeurninck
Zaterdag 10 februari: geen wedstrijden
Dinsdag 13 februari: carnaval

AGENDA
Vrijdag 2 februari: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 4 februari: Halve finale jeugdmeerkampen (Assen)
Zaterdag 17 februari: brengochtend rommelmarkt
Zondag 18 februari: B-Ranglijsttoernooi Soest
Zondag 25 februari: Jeugd Challenge (Tegelen)
Vrijdag 2 maart: Open Vrijdag vanaf 19.00 uur
Zondag 11 maart: LJM 3 (Swalmen)
Zaterdag 17 maart: brengochtend rommelmarkt

PING EN PONG
Ping: Nog iets meegemaakt deze week?
Pong: Weinig.
Ping: Wel een leuke activiteit op zondag in Stapvast.
Pong: Leden van een motorcrossbond die tafeltennissen.

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
• Recreatief tafeltennis: iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
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• 55+ tafeltennis: iedere 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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