Seta nieuws in ‘t Klökske - week 05 - woensdag 29 januari 2020

Deze week in ’t Klökske … Sterke start seniorenteam op zaterdag.

COMPETITIE
Zaterdagcompetitie
Uitslagen zaterdag 25 januari
Senioren:
SETA 1 – Ready/Sibbe 1

8-2

SETA 2 – Landgraaf 5

8-2

Jeugd:
SETA 1 is vrij
Falco 3 – SETA 2

8-2

Fortus 3 – SETA 3

2-3

Hilversum 3 – ’t Belke/SETA 1 5-5
Quick ’72/SETA 1 – Westa 1

5-5

Klinkende overwinningen voor seniorenteams!
Zowel SETA 1 als SETA 2 zijn de competitie van start gegaan met een royale 8-2
overwinning. Bij SETA 1 maakte Michael zijn debuut met drie overwinningen. Piet
won ook alle enkelspelen. Grad scoorde twee punten.
SETA 2 is ook versterkt: Good old Hay won meteen drie partijen in zijn eerste duel
voor SETA 2. Gerard deed niet voor hem onder (3x winst) en Rik bleef goed in het
spoor met 2 winstpartijen. Typisch dat ook hier het dubbelspel verloren ging.
Wisselende resultaten SETA-jeugd
Bij de jeugd was SETA 1 de eerste ronde vrij. SETA 2 had het zwaar in Valkenburg.
Tegen Falco wist Jesse keurig twee wedstrijden te winnen. Louis kon bij zijn
competitiedebuut net geen wedstrijd winnen en invaller Daan deed goed zijn best,
maar kwam niet in de buurt van een overwinning. Eindresultaat: een 2-8 nederlaag.
SETA 3 speelde een leuke en spannende wedstrijd tegen Fortus (eigenlijk ATTV uit
Asten). Jules, Rik en Koen wonnen alle drie één partij. Koen verloor ook een enkel
en het dubbelspel van Jules en Rik kon ook niet gewonnen worden. Toch een mooie
3-2 overwinning.
Kyra speelde de thuiswedstrijd in Schimmert. Dit team, met spelers/speelsters uit
meerdere verenigingen uit Limburg, had een lange en spannende wedstrijd tegen
Westa. Kyra had een belangrijk aandeel in het 5-5 gelijkspel. Ze won twee
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enkelspelen met 3-0 en won ook samen met Maud het dubbel. Haar derde enkelspel
wist ze net niet te winnen. Een mooi debuut in dit regionale team.
Kenji kwam niet in actie bij het Limburgse team. Ze spelen met vijf spelers/
speelsters, waardoor Kenji zes van de tien wedstrijd zal spelen. Het team kwam 5-2
voor in Hilversum, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een 5-5
gelijkspel. Volgende week mag Kenji voor het eerst aan de bak. Hij heeft geluk: tegen
het zeer sterke Gorkum.

Programma zaterdag 1 februari
Senioren:
Heerlen 2 – SETA 1

18.00 uur

Heerlen 4 – SETA 2

18.00 uur

Jeugd:
SETA 1 – Red Stars 4

14.00 uur

SETA 2 – Quick ’72 2

14.00 uur

SETA 3 – TTCN ’72 2

14.00 uur

’t Belke/SETA 1 – Gorkum 1

10.30 uur (Tegelen)

Falco 1 – Quick ’72/SETA 1

16.00 uur

Recreantencompetitie door de weeks
Uitslagen week 4:
SETA 4 – Batave 1

1-9

SETA 7 – Meppers 1

4-6

SETA 9 – Destatec 5

9-1

Uitslagen week 5:
Wap in 3 – SETA 5

6-4

Resterende programma week 5:
SETA 1 – Leudal 1

donderdag 30 januari 20.00 uur

SETA 7 – SETA 6

donderdag 30 januari 20.00 uur

Programma week 6:
Geen wedstrijden
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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

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!

JEUGD CHALLENGE
Afgelopen zondag namen drie Setanen deel aan de Jeugd Challenge in Panningen.
Simon Leijsten deed het uitstekend en werd eerste in de 3e klasse. Mano Janssen
werd vierde in dezelfde klasse. In de 2e klasse wist Finn Groetelaers de derde plaats
te behalen.
De wisselbeker ging deze keer naar Fortus. De twee resterende wedstrijden zal
SETA flink haar best moeten doen om de beker toch weer naar Sevenum te halen.

AGENDA
Zondag 2 februari: Halve finales Nationale Jeugdmeerkampen (Nijmegen)
Zondag 9 februari: Limburgse Jeugdmasters (Valkenburg)
Zaterdag 15 februari: Brengochtend rommelmarkt van 9.00 – 11.00 uur (Stapvast)
Zondag 16 februari: B-ranglijsttoernooi (Soest)
Zondag 29 februari: Jeugdklassentoernooi (Zwolle)
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PING EN PONG
Ping: Wateroverlast in Stapvast?
Pong: Inderdaad, de afgelopen weken is regenwater tot twee keer toe bij Stapvast
omhoog gekomen.
Ping: Het lijkt dat het regenwater niet goed afgevoerd kan worden.
Pong: Onlangs is er nog gegraven bij de straatverlichting … verband??

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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