Seta nieuws in ‘t Klökske - week 50 - woensdag 11 december 2019

Deze week in ’t Klökske … Geen kampioenschap voor SETA 1, Table Stars the Battle
en eerste brengochtend rommelmarkt.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 7 december:
Senioren:
SETA 1 – Megacles 2

0-10

SETA 2 – Armada 1

4-6

Jeugd:
Geen wedstrijden.

SETA 1 kansloos tegen kampioen Megacles
Als de mannen van SETA 1 al illusies hadden … dan werden ze in “no time” de kop
ingedrukt door Megacles. De Weertenaren waren in de sterkste opstelling naar
Sevenum gekomen met maar één doel: de titel ophalen. Bij 0-4 was dit al een feit.
Dat het uiteindelijk 0-10 werd geeft wel duidelijk aan wie er de sterkste was in deze
competitie. Voor SETA 1 rest de tweede plaats.
Ook de tegenstander van SETA 2 haalde het kampioenschap in Stapvast binnen. De
6-4 overwinning van Armada was voor de Horster formatie net voldoende voor de
titel. De vier Sevenumse punten kwamen op naam van Gerard (2x), Priscilla (1x) en
het dubbel. John kwam niet tot scoren. SETA 2 eindigt de competitie op de vijfde
plaats.
Hiermee zit de najaarscompetitie er voor alle SETA teams op. Eind januari begint de
voorjaarscompetitie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Recreantencompetitie door de weeks
Uitslagen week 49:
Meppers 1 – SETA 8

6-4

Resterende programma week 50:
Wap in 1 – SETA 1

donderdag 12 december 20.15 uur

Batave 3 – SETA 6

donderdag 12 december 19.15 uur

SETA 8 – TTC 2

donderdag 12 december 20.00 uur
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Programma week 51:
SETA 3 – Leudal 3

donderdag 19 december 20.00 uur

SETA 5 – Armada 5

dinsdag 17 december 20.00 uur

SETA 6 – Meppers 1

dinsdag 17 december 20.00 uur

Zwalocom 4 – SETA 9

donderdag 19 december 20.30 uur (Gr’vorst)

Programma week 52:
Geen wedstrijden

BRENGOCHTEND ROMMELMARKT
Vanaf nu gaan we weer spullen verzamelen voor de rommelmarkt van 21 mei 2020
(Hemelvaartsdag).
Zaterdag 21 december is de eerste inzamelochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Iedereen
is welkom om bruikbare spullen te komen brengen.
De afgelopen weken hebben de leden huis-aan-huis flyers met daarop alle
inzamelochtenden rondgebracht. Ook staat daarop wat we wel en niet inzamelen.

TABLE STARS THE BATTLE
Zondag 22 december organiseert SETA het basisscholenkampioenschap tafeltennis
onder de naam Table Stars the Battle.
’s Ochtends gaan de kinderen van groep 3 tot en met 6 aan de slag met een leuk
spellencircuit.
’s Middags spelen de kinderen van groep 5 tot en met 8 een toernooi.

KAKA
Zaterdag 4 januari vinden de clubkampioenschappen plaats. Opgeven via de website
of in de kantine van Stapvast.

START JUBILEUMJAAR
Op zaterdag 4 januari zullen we na afloop van de KaKa het jubileumjaar openen met
een dinch. Dan wordt ook het jubileumprogramma bekend gemaakt.
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AGENDA
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!
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: 2019 is al weer bijna ten einde.
Pong: Dat is mooi, want 2020 is een bijzonder jaar.
Ping: SETA bestaat dan 60 jaar!
Pong: En tevens heeft de vereniging dan 25 jaar Stapvast als thuishonk.

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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