
Zwervers 3 pakt winst bij Sheggy’s 17 

10-December 2013, Oud-Beijerland. 

 

Na de 7-2 overwinning van vorige week tegen Excalibur was het noodzaak om vandaag en van belang 

om met de overwinning naar huis te gaan. Met Kevin, Davy, Jordy en Arie begonnen de mannen iets 

verlaat aan de wedstrijd. 

Kevin mocht als eerste aan het bord verschijnen en al snel was duidelijk dat deze partij gelijkwaardig 

aan elkaar was. Kevin die teveel dubbels miste in de 1e herstelde zich goed door de 2e leg te pakken 

en zo beslissende 3e af te dwingen, Deze ging helaas naar de tegenstander waardoor we tegen een 1-

0 achterstand aan keken.  

Als 2e aan het bord kwam Davy, Die als snel een voorsprong pakte tegen een niet al te sterk gooiende 

tegenstander. Met 2x dubbel 8 werd de 1e leg gewonnen en ook in de 2e leg was er weinig aan de 

hand. Een paar slordige beurten konden ook niet voorkomen dat hij ook de 2e leg pakte met D20 

waardoor de stand weer in evenwicht was. Een verdiende overwinning. 

Aan onze Captain de taak om de Zw3 voor het eerst deze avond op voorsprong te zetten. Met een 

degelijke 2-0 winst deed hij dat dan ook. Jordy die aardig boos was op z’n eigen vergat in de 2e leg de 

dubbel te gooien, uiteindelijk pakte hij hem met de D1 waar die in de 1e leg nog voor D19 op moest. 

Ook deze was weer verdiend. 

Aan Arie de taak om het 3e punt van de avond binnen te halen.  Arie die niet zo sterk begon mocht 

toch als 1e voor de dubbel gooien en na wat dubbels gemist te hebben toch de leg te pakken. Deze 

partij kon alle kanten op maar uiteindelijk pakte Arie toch het punt al konden de dubbels wel beter. 

De Koppels waren aan de beurt en Kevin en Davy mochten op voor hun Pot. Kevin die voor zijn eigen 

nog wat goed te maken had van de verloren singelpartij zette het al snel recht door deze pot samen 

te winnen met Davy. Waar D10 in de 1e leg voldoende was. Moesten de mannen de 2e leg afstaan 

omdat deze Keer de Dubbel er niet in wilde. Vervolgens werden er in de 3e leg ook de nodige dubbels 

gemist maar winst was een feit toen de D4 werd gevonden en Kevin zijn revanche had genomen. 

Vervolgens was het de beurt aan Jordy en Arie. Die weinig moeite hadden om deze pot binnen te 

halen met 2x D1 Was het dat ook genoeg om het 5e punt van de avond bij te schrijven voor de 

Zw3.Nadat onze Captain Jordy zichzelf en Arie gewisseld had voor Robert en Tommy konden de 

mannen verder met de Tac-Tics. 

Robert en Tommy mocht als 1e op. Punten en vlakken dicht gooien gingen met pieken en dalen en zo 

werd deze pot verloren waar dat zeker niet nodig was. Tom kon deze keer niet mee met de goed 

gooiende Robert waardoor er op de juiste momenten niet genoeg werd gegooid.  

De Beurt aan Kevin en Davy om dit goed te maken na de 1e ronde gewonnen te hebben moesten de 

mannen een slordige 2e leg afstaan aan de tegenstander. In de 3e leg stonden de koppies weer de 

goede kant op en dat zag je op het scorebord. De overwinning kwam niet meer in gevaar.  

Wat nu nog restte was de Bierronde. Ook al zou je het al kunnen voorspellen. Een goede voorsprong 

en weer gaan die dubbels er niet in. Zodoende was de rekening weer voor Zw3 in een uitwedstrijd en 

het punt voor de tegenstander.   

Toch een degelijke 6-3 overwinning waar er meer in gezeten had. We blijven lekker mee doen en 

hebben de koplopers in het vizier. 

op woensdag 18-12-2013 spelen de mannen van Zw3 hun laatste thuiswedstrijd van het jaar We zien 

jullie graag. 



 


