Seta nieuws in ‘t Klökske - week 06 - woensdag 5 februari 2020

Deze week in ’t Klökske … Twee Setanen naar finale Nationale Jeugdmeerkampen.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 1 februari
Senioren:
Heerlen 2 – SETA 1

2-8

Heerlen 4 – SETA 2

6-4

Jeugd:
SETA 1 – Red Stars 4

6-4

SETA 2 – Quick ’72 2

3-7

SETA 3 – TTCN ’72 2

4-1

’t Belke/SETA 1 – Gorkum 1

2-8

Falco 1 – Quick ’72/SETA 1

6-4

SETA 1 (senioren) aan kop!
Een tweede 8-2 overwinning, deze keer tegen Heerlen, betekent dat SETA 1
bovenaan de ranglijst staat. Michael bleef ongeslagen. Eric en Grad wonnen allebei
2x en deze keer werd ook het dubbel gewonnen.
SETA 2 beleefde een moeilijke avond in Heerlen: 4-6 nederlaag. Hay won 2 partijen.
Gerard en Bianca wonnen er eentje. Ondanks de kleine nederlaag staat het team
nog wel bij de bovenste teams in de klassering.

Kleine overwinning voor SETA 1 (jeugd)
De eerste wedstrijd van deze competitie leverde een 6-4 overwinning op voor SETA
1. Daphne, Rick en invalster Lin wonnen ieder twee partijen. Het lijkt er op dat de
teams in deze klasse erg dicht bij elkaar liggen. Een kleine overwinning is dus ook
prima.
SETA 2 wist drie punten te pakken tegen Quick ’72. Eentje meer dan vorige week.
Een stijgende lijn dus. Jesse won er wederom 2. Louis won zijn eerste partij. Jules
deed het prima als invaller, maar kon geen partij winnen.
SETA 3 won ook de tweede wedstrijd. Deze keer werd TTCN ’72 uit Nederweert met
4-1 aan de kant gezet. Finn won 2x, Koen 1x en samen wonnen ze ook het dubbel.
Vooralsnog staan onze ‘mannen’ bovenaan.
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Kenji maakte zijn debuut in het regionale team dat onder de naam van ’t Belke in de
landelijke klasse (B) speelt. Tegen kampioenskandidaat Gorkum wist Kenji geen
partij te winnen. Boyd en het dubbel zorgden voor de twee Limburgse punten. Uitslag
2-8.
In Valkenburg verloor Kyra met het regionale team onder de naam Quick ’72 met 4-6
van Falco. Kyra won ook deze keer twee partijen. Ties won de andere twee. Maud
bleef deze week met lege handen.

Programma zaterdag 8 februari
Senioren:
SETA 1 – Maastricht 3

14.00 uur

SETA 2 – Kerkrade ‘68 2

14.00 uur

Jeugd:
Destatec 1 – SETA 1

13.30 uur

Red Stars 7 – SETA 3

12.30 uur

De wedstrijd TTC 3 – SETA 2 is verplaatst naar een later tijdstip.
’t Belke/SETA 1 – TOGB 2

10.30 uur (Tegelen)

Red Stars 2 – Quick ’72/SETA 1

12.30 uur

Recreantencompetitie door de weeks
Uitslagen week 5:
SETA 1 – Leudal 1

7-3

SETA 2 – Destatec 2

6-4

Zwalocom 1 – SETA 4

6-4

Wap in 3 – SETA 5

6-4

SETA 7 – SETA 6

3-7

SETA 8 – Fortus 6

5-5

Prima overwinning SETA 1
Het duel tegen Leudal leverde een mooie 7-3 overwinning op voor SETA 1. Het duo
op AB, Michael en Ron, bleef ongeslagen en daarmee werd de basis gelegd voor de
winst. Op CD pakten Eric en invaller Piet ook een goede winstpartij mee. Met een
beetje mazzel had Eric voor het achtste punt kunnen zorgen. Een royale voorsprong

www.ttvseta.nl

Seta nieuws in ‘t Klökske - week 06 - woensdag 5 februari 2020

in de vijfde game tegen Chris Baetsen kon echter niet over de streep getrokken
worden.

Programma week 6:
Geen wedstrijden
Programma week 7:
Armada 1 – SETA 1

dinsdag 11 februari 20.30 uur

Leudal 2 – SETA 2

maandag 10 februari 20.15 uur

SETA 4 – Noad 3

dinsdag 11 februari 20.00 uur

SETA 5 – Zwalocom 2

dinsdag 11 februari 20.00 uur

SETA 6 – Zwalocom 3

dinsdag 11 februari 20.00 uur

Fortus 6 – SETA 7

dinsdag 11 februari 20.15 uur

Koningslust 2 – SETA 9 maandag 10 februari 20.45 uur
Programma week 8:
SETA 1 – Destatec 1

donderdag 20 februari 20.00 uur

SETA 2 – Red Stars 2

dinsdag 18 februari 20.00 uur

Koningslust 1 – SETA 3 maandag 17 februari 20.45 uur
SETA 7 – Batave 3

donderdag 20 februari 20.00 uur

Batave 4 – SETA 9

donderdag 20 februari 19.15 uur

NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN: TWEE SETANEN NAAR DE FINALE!
Zondag werden in Nijmegen en Arnhem de halve finales van de Nationale
Jeugdmeerkampen gespeeld. SETA was met drie deelnemers prima
vertegenwoordigd.
Rick Bussemakers maakte zijn debuut op dit niveau. Bij de jongens welpen bond hij
de strijd aan met vijf tegenstanders. Na een nederlaag tegen topfavoriet Jan Chen
(Chinezen zijn altijd goed) was de tweede partij een belangrijke. Tegen Borre (uit
Tegelen) ontwikkelde zich een mooi gevecht. De eerste drie games gingen gelijk op.
Rick won er hiervan twee met 12-10. Zijn tegenstander was hiermee toch enigszins
gebroken. In de vierde game liet Rick zijn tegenstander volledig kansloos: 11-2.
Gesterkt door deze overwinning ging Rick lekker verder. Partij drie en vier werden
beide overtuigend gewonnen en daarmee was Rick al zeker van een plaats bij de
beste drie en daarmee was de finale later dit jaar in Panningen een feit. De laatste
wedstrijd (om plaats twee en drie) ging nipt verloren. Met een mooie derde plaats
mag Rick dus naar het finaleweekend! Proficiat!
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Rick, een prachtige prestatie, waar je trots op mag zijn. In gedachte mag je nog even
terug gaan naar een klein anderhalf jaar geleden. Toen was je tegen tegenstanders
van dit niveau nog absoluut kansloos in de voorrondes in Limburg. Je hebt een
geweldige vooruitgang geboekt.
Kenji van Enckevort speelde één leeftijdscategorie hoger: jongens pupillen. In een
heel sterk deelnemersveld had Kenji de ambitie om zich voor de finale te plaatsen.
Dit was echter een zeer zware opgave. De indeling was erg ongelukkig. Een
verwachte nederlaag en overwinning in de eerste twee ronden zorgde er voor dat de
derde wedstrijd al de beslissende wedstrijd voor Kenji werd. In een mooi duel met
veel lange rally’s wisselden de kansen. Uiteindelijk kwam het in de vijfde game bij
10-10 op een verlenging aan. Helaas wist Kenji de punten toen net niet te maken.
Daarmee was een plaats bij de eerste drie verkeken, tenzij er een klein wonder zou
geschieden in de vierde ronde. Tegen de heel sterke Brent Ronde ging Kenji er voor.
Maar het was zo’n dag van telkens net niet. De eerste twee games werden allebei
met 9-11 verloren. Ook de derde ging gelijk op, maar helaas ging het ook hier weer
net niet goed: 8-11. Dat de laatste wedstrijd uiteindelijk ook nog met 14-12 in de
vijfde game verloren ging was tekenend voor de ‘pech’ tijdens zijn toernooi. Volgend
jaar een nieuwe kans.
De derde Setaan was Kyra van Enckevort. Zij kwam uit bij de meisjes Kadetten
(weer een leeftijdscategorie hoger). De eerste wedstrijd mocht zij aantreden tegen
trainingsmaatje Dido Giesen uit Tegelen. Na een flitsende start van Dido (8-2) wist
Kyra de zwakte van haar tegenstandster goed uit te buiten. Ze pakte zelfs de eerste
game nog. Na een mindere fase in de tweede game won ze uiteindelijk de partij
keurig met 3-1. Een enorme opsteker. Winst tegen een hoger geplaatste speelster.
De twee volgende wedstrijden kon Kyra het niet bolwerken tegen de nummer één en
twee van haar poule. Dat betekende dat alle druk op de vierde wedstrijd kwam te
liggen. Winst tegen Merlina zou meteen plaatsing voor de finale betekenen. Enige tijd
geleden won Kyra nog in een thriller van Merlina. Na wederom een wat mindere start
werd de eerste game met 11-8 gewonnen. Ook de tweede werd overtuigend met
11-7 binnengehaald. De derde game leek een makkie te worden. Na een 7-1
voorsprong kwam haar tegenstandster echter nog sterk terug. Na een time-out bij 9-7
werd bij 10-9 opgelucht ademgehaald toen Merlina de bal net over de tafel sloeg.
Met een degelijke 3-0 overwinning was de 3e plaats al zeker en dus ook de plaats in
de finale in juni van dit jaar. In de laatste wedstrijd won Kyra nog met 3-0 en daarmee
bevestigde ze haar status! Proficiat Kyra. Na vorig jaar net de finale gemist te
hebben, ben je dit jaar, als eerstejaars kadet, weer van de partij. Een prima prestatie!
Als mooie bonus behaalde Kyra de A-licentie met dit resultaat.
Met twee finaleplaatsen mag SETA tevreden terugkijk op de halve finales.
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JUBILEUMTOERNOOI
De eerstvolgende activiteit tijdens ons jubileumjaar is een toernooi voor leden én
oud-leden op zondag 1 maart. Gezellig met z'n allen partijtjes spelen én bijkletsen.
Zijn er in jouw familie, vriendengroep of kennissenkring oud-leden? Breng ze dan op
de hoogte. We hebben inmiddels al wat aanmeldingen ontvangen van oud-leden en
verwachten dat er nog vele zullen volgen.
Opgave voor dit jubileumtoernooi via onze website www.ttvseta.nl.
Zegt het voort, zegt het voort!

SCHAATSEN
Op vrijdag 14 februari gaan we met de jeugd schaatsen in Grefrath. Alle jeugdleden
hebben per E-mail de uitnodiging hiervoor gehad.

AGENDA
Zondag 9 februari: Limburgse Jeugdmasters (Valkenburg)
Vrijdag 14 februari: Schaatsen Jeugd (Grefrath)
Zaterdag 15 februari: Brengochtend rommelmarkt van 9.00 – 11.00 uur (Stapvast)
Zondag 29 februari: Jeugdklassentoernooi (Zwolle)
Zondag 1 maart: Jubileumtoernooi (Stapvast)
Zondag 8 maart: Limburgse Jeugdmasters (Weert)
Zondag 15 maart: A-Jeugdranglijsttoernooi (Den Haag)
Zaterdag 21 maart: Brengochtend rommelmarkt van 9.00 – 11.00 uur (Stapvast)
Zondag 22 maart: Jeugd Challenge (Sevenum?)

PING EN PONG
Ping: Doe jij ook mee aan het jubileumtoernooi?
Pong: Gezellig bijkletsen en een balletje slaan.
Ping: Voor leden maar zeker ook voor oud-leden van TTV SETA
Pong: Zondag 1 maart aanstaande. Geef je snel op!
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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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