Seta nieuws in ‘t Klökske - week 40 - woensdag 2 oktober 2019

Deze week in ’t Klökske … de competities zijn in volle gang. De resultaten zeer
wisselend.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 28 september:
Senioren:
Vijlen ‘72 2 – SETA 1

1-9

Fortus 3 – SETA 2

6-4

Jeugd:
SETA 1 – Westa 1

1-9

SETA 2 – Westa 4

4-6

SETA 3 – TTCN ’72 2

5-0

Wisselende resultaten …
SETA 1 stijgt met stip naar de tweede plaats door een ruime overwinning op Vijlen:
9-1. Guus liet een puntje aan tegenstanders, terwijl Piet en Grad ongeslagen bleven.
Het tweede team leed een kleine nederlaag in Panningen. Tegen Fortus werd het
4-6. Gerard en Priscilla wonnen beide twee partijen. John kwam deze keer niet aan
punten toe.
Bij de jeugd ging SETA 1 met grote cijfers de mist in tegen Westa. Toen het 1-5 stond
hadden ze ook met 4-2 voor kunnen staan. Uiteindelijk werd het 1-9 en hadden ze
ook vijf of zes wedstrijden kunnen winnen. Het was duidelijk zo’n dag waarop alles
tegen zat. Kenji redde de spreekwoordelijke eer.
SETA 2 speelde een spannende wedstrijd tegen Westa. Drie winstpartijen van Milan
en eentje van Jesse waren net niet genoeg: 4-6. Amy verloor twee partijen krap en
ook Jesse had er eentje meer kunnen winnen.
Rik en Jules tikte TTCN met de maximale cijfers van de tafel: 5-0. Allebei dus twee
enkelpartijen en samen het dubbel.

Programma zaterdag 5 oktober:
Senioren:
Megacles 2 – SETA 1

16.30 uur

Armada 1 – SETA 2

14.00 uur
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Jeugd:
De jeugdteams zijn vrij.

Recreantencompetitie door de weeks
Uitslagen week 39
Fortus 1 – SETA 1

6-4

’t Belke 1 – SETA 2

8-2

SETA 3 – Fortus 4

7-3

SETA 5 – Batave 2

2-8

SETA 6 – SETA 8

7-3

SETA 7 – Armada 6

8-2

Uitslagen week 40
Leudal 1 – SETA 1

4-6

Eerste overwinning SETA 1
Na twee nederlagen schoot SETA 1 uit de startblokken in Roggel. Halverwege
stonden ze met 5-0 voor! Invaller Hay won van Dré! Ook Gijs won zijn eerste partij (in
deze competitie). Guus en Ron wonnen beide hun eerste enkel en ook het dubbel.
Daarna ging het helaas wat minder voortvarend. Het zat ook een beetje tegen. Gijs
en Hay ‘verprutsten’ een matchpoint of vijf in het dubbel (10-5 voor in de vijfde
game). Vervolgens gingen Gijs en Ron allebei in vijf games de boot in. Ondertussen
was het nog slechts 5-3.
Guus haalde de winst binnen door dik te winnen. Hay kwam in de laatste partij nog
op 1-0 in games, maar kon het in het restant van de partij niet bolwerken. Einduitslag
6-4. Vooraf zou hiervoor ‘getekend’ zijn, achteraf overheerste het gevoel van een
gemiste kans op een monsterscore. Maar goed, een overwinning in Roggel wordt
niet elk jaar behaald.

Ingezonden verslag: SETA 3 – Fortus 4 7-3
Vandaag alweer de 2-de wedstrijd van het nieuwe seizoen en wel tegen Fortus 4 uit
Panningen. Vooraf hadden we getekend voor een gelijkspel, maar toen Fortus
binnen kwam en met een invaller op de proppen kwam, kregen we zelfs goede hoop
dat dit ook nog ging lukken ook.
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Het wedstrijdverloop ging voortvarend voor ons. Sjaak won van Eddy Everaerts,
Peter won van John Gijsen, Bianca won van Harrie Stammen en Hans won van Wim
Zelen. Nou ja zeg, wat is dit nou? Wat een luxe, een 4-0 voorsprong!
Daarna volgde de dubbels en ook hier succes voor het CD-dubbel Peter en Hans.
Zijn we nu echt zo goed, was de vraag? Helaas het AB-dubbel Bianca/Sjaak werd
krap verloren, ondanks de aanwijzingen van Gerard.
Dit gaf Fortus weer een beetje hoop en ze knokten toch nog flink door om een grote
afgang te voorkomen. Dit lukte ook nog, want Sjaak verloor in een zeer spannende
wedstrijd tegen Harrie Stammen. Hans, ons trainingsdier van de laatste tijd, verloor
van invaller John Gijsen. Of dit schande is, laten we even in het midden.
Bianca en Peter wonnen wel hun 2-de partij en hiermee was de einduitslag 7-3 winst
en hiermee staan we (even ?) op de 1-ste plaats in de 4-klasse! Wauw en weer een
“Man-of-the-Match”, namelijk Peter Pekx. Proficiat Peter. Komt misschien ook wel
een beetje door het supporteren van je dochter Sanne! Bedankt Sanne!
De Airfryer voor de bitterballen werd al aangezet, maar helaas waren deze ballen niet
meer op voorraad! Houden we dus nog tegoed!
Groetjes van Seta 3 Bianca, Peter, Hans, Sjaak

Resterende programma week 40:
Destatec 2 – SETA 2

vrijdag 4 oktober 20.30 uur

Batave 1 – SETA 4

donderdag 3 oktober 19.15 uur

Destatec 5 – SETA 9

woensdag 2 oktober 20.30 uur

Programma week 41:
SETA 4 – Zwalocom 1

dinsdag 8 oktober 20.00 uur

SETA 5 – Wap in 3

donderdag 10 oktober 20.00 uur

SETA 6 – SETA 7

dinsdag 8 oktober 20.00 uur

Programma week 42:
SETA 2 – Leudal 2

dinsdag 15 oktober 20.00 uur

Noad 3 – SETA 4

maandag 14 oktober 20.15 uur

Zwalocom 2 – SETA 5

donderdag 17 oktober 20.30 uur (Gr’vorst)

Zwalocom 3 – SETA 6

dinsdag 15 oktober 20.15 uur (Lottum)

SETA 9 – Koningslust 2 dinsdag 15 oktober 20.00 uur
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AGENDA
Zondag 6 oktober: Plaatsingsronde Nationale Jeugdmeerkampen (Geleen)
Zondag 27 oktober: Jeugd Challenge, ronde 1
Zaterdag 9 november: Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zondag 10 november: A-Jeugdranglijsttoernooi (Tilburg)
Zaterdag 16 november: Zaerum Kwist
Zondag 17 november: Limburgse Jeugdmasters 1 (Venray)

PING EN PONG
Ping: Heb ik iets gehoord van een feestje?
Pong: 2020, 60 jaar SETA ... een jaar lang activiteiten en feestjes!

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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