Seta nieuws in ‘t Klökske - week 39 - woensdag 25 september 2019

Deze week in ’t Klökske … moeizame start SETA 1 door de week.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 21 september:
Senioren:
Elsloo ‘72 2 – SETA 1

3-7

SETA 2 was vrij
Jeugd:
SETA 1 – Red Stars 2

7-3

SETA 2 – Red Stars 4

5-5

SETA 3 – Red Stars 6

0-5

Wisselend succes bij de jeugd
Het lijkt wel of de jeugd dit jaar alleen maar tegen Venray speelt, maar dat is toeval
aan het begin van het seizoen. SETA 1 won met 7-3 van Red Stars 2. Er hadden
zelfs nog wel één of twee punten meer in gezien. Kenji en Kyra bleven ongeslagen.
Ook het dubbel werd gewonnen door Kenji en Daphne. In de enkelwedstrijden trok
Daphne twee keer met minimaal verschil in vijf games aan het verkeerde eindje.
SETA 2 deelde in een spannende wedstrijd de punten. Milan en Lin wonnen twee
enkels. Samen met Rick won Milan het dubbel. In de enkelpartijen speelde Rick goed
maar hij kwam telkens een klein beetje tekort
De starters, SETA 3, moesten hun meerdere erkennen in de Venrayse meisjes. Jules
kwam in één wedstrijd in de buurt, maar verder zaten er geen punten in voor Daan,
Rick en Jules.
Herstel bij eerste seniorenteam
SETA 1 herstelde zich naar de nederlaag van vorige week. In Elsloo werd met 7-3
gewonnen. Hay, Grad en invaller Guus wonnen alle drie twee enkels en ook het
dubbelspel werd gewonnen.

Programma zaterdag 28 september:
Senioren:
Vijlen ‘72 2 – SETA 1

12.30 uur

Fortus 3 – SETA 2

13.30 uur
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Jeugd:
SETA 1 – Westa 1

14.00 uur

SETA 2 – Westa 4

14.00 uur

SETA 3 – TTCN ’72 2

14.00 uur

Recreantencompetitie door de weeks
Uitslagen week 38
SETA 8 – SETA 7

4-6

Uitslagen week 39
Fortus 1 – SETA 1 6-4

Moeizame competitiestart SETA
Na de nederlaag van 2-8 in de eerste wedstrijd tegen Venlo moest er tegen Fortus
beter gescoord worden. Guus was weer inzetbaar en hij won meteen zijn eerste
partij. In ongeveer dezelfde hoeveel tijd verloren Gijs (reserve) en Gerard (invaller).
Ron won na een volledig mislukte eerste game en het afkeuren van de twijfelachtige
wedstrijdbal met tactisch en goed spel van Wouter. 2-2.
Het dubbel op CD ging ondertussen verloren, maar doordat op AB weer werd
gewonnen, was de stand mooi in evenwicht: 3-3
Gerard en Gijs konden echter geen punten pakken in Panningen. Ron bond ook zijn
2e tegenstander aan de zegekar en daardoor bleef er uitzicht op een gelijkspel. Guus
kwam echter niet echt in de buurt in zijn laatste wedstrijd waardoor een 6-4
nederlaag op het wedstrijdformulier vermeld werd.
Beter als de eerste wedstrijd, maar er is nog volop ruimte voor verbetering.

Resterende programma week 39:
SETA 3 – Fortus 4

donderdag 26 september 20.00 uur

SETA 7 – Armada 6

donderdag 26 september 20.00 uur

Let op! Op donderdag 26 september twee thuiswedstrijden!
Programma week 40:
Leudal 1 – SETA 1

maandag 30 september 20.15 uur

Destatec 2 – SETA 2

vrijdag 4 oktober 20.30 uur

Batave 1 – SETA 4

donderdag 3 oktober 19.15 uur

Fortus 6 – SETA 8

dinsdag 1 oktober 20.15 uur
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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

JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI MAASBRACHT
Zondag speelde Rick Bussemakers zijn eerste ranglijsttoernooi. Ietwat gespannen
ging hij in de Maasbracht de strijd aan met zijn leeftijdsgenoten, jongens welpen D
(tot en met 11 jaar).
In de poule won hij de eerste twee wedstrijden gemakkelijk. Daarna werd het ineens
een stuk lastiger. De derde wedstrijd werd in vier games verloren. Hij moest duidelijk
wennen dat de ballen ineens allemaal terugkwamen. Tijd voor herstel was er niet
want de volgende wedstrijd moest hij tegen de hoogstgeplaatste speler in de poule.
Na een ‘valse’ start ging het steeds beter maar zijn tegenstander had toch zichtbaar
meer ervaring en won uiteindelijk met 3-0. Daarmee werd Rick 3e in de poule en
daarmee was zijn toernooi over.
Achter bleek Rick in de sterkste poule te hebben gestaan. Later op de middag
speelden de spelers waar Rick van verloor samen de finale. Deze toernooien zijn
belangrijk om ervaring op te doen. Daarom was het ook mooi geweest als Rick na de
poule nog een ronde mee had kunnen spelen.

OPENINGSTOERNOOI RECREANTEN
Vrijdag 6 september 19.00 uur was de traditionele aftrap van het nieuwe
recreantenseizoen, het openingstoernooi bij TTV Seta. Met 32 deelnemers iets
minder dan vorige jaren maar een mooi aantal om een toernooi te organiseren met
veel wedstrijden per deelnemer.
Zoals gebruikelijk was de sfeer weer optimaal, waarbij de kaas, worst en zoutjes van
Heidi een zalvende werking op de deelnemers hadden. Met 14 Setanen waren we
sterk vertegenwoordigd. Er werd gespeeld in 3 klassen, waar Seta in de A en de Cklasse de hoofdprijs wisten binnen te halen, terwijl er ook in de troostrondes nog
“gescoord” werd.
Alle uitslagen op een rij:
A-klasse
Hoofdronde: 1e Michael Kaminski (SETA), 2e Friedhelm Weyers (Destatec)
Troostronde: 1e Loek Driessen (Leudal), 2e Younes Abbas (Destatec)
B-klasse
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Hoofdronde: 1e Piet van Knippenberg (Batave), 2e Maurice Hendrickx (Destatec)
Troostronde: 1e Marca Vogelaar (Destatec), 2e John van der Coelen (SETA)
C-klasse
Hoofdronde: 1e Jan Nellen (SETA), 2e Gert Lücker (Batave)
Troostronde: 1e Theo Houben (SETA), 2e Fred Willemssen (SETA)

Tussenstand verenigingsbeker
1e Batave 16,67
2e Destatec 12,67
3e Leudal 10,67
4e SETA 10,07
5e Armada 9,00
6e VETA 5,67
7e Fortus 4,00

AGENDA
Vrijdag 27 september: Algemene ledenvergadering (Stapvast)
Zondag 6 oktober: Plaatsingsronde Nationale Jeugdmeerkampen (Geleen)
Zondag 27 oktober: Jeugd Challenge, ronde 1

PING EN PONG
Ping: Meepraten?
Pong: Vrijdag 27 september ALV SETA

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!
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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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