
Zwervers 3 nipt onderuit tegen Koploper! 

02-10-2013 Heinenoord, 

Na de overwinning van vorige week kregen de mannen van Zwervers 3 de koploper op 

bezoek Team 41. Het was dan ook de taak vandaag om goed en geconcentreerd aan de 

wedstrijd te beginnen want tegen zulke tegenstanders krijg je weinig ruimte om foutjes te 

kunnen veroorloven. Met vandaag in de basis Mike Fiere, Mike Kaptein, Kevin de Vos en 

Tommy Bouma, en de wissels Robert Vermaat en Davy Silvius zag aanvoerder Jordy Kaptein 

een goede start. 

Mike Fiere die als eerste mocht beginnen begon goed aan zijn leg en pakte die dan ook met 

overtuiging op D16. Na de tweede leg ingeleverd hebben kwam het aan op de laatste leg 

die in een zwaarbevochten duel met Peter Ooms toch uiteindelijk naar onze man ging en 

zo het eerste punt van de avond noteerde. Daarna was het de buurt aan Mike Kaptein die 

de goede lijn doorzette en met goede scores ook zijn partij naar zich toetrok. Een dubbel 

9 in de eerste leg was voldoende voor een voorsprong en met gemiddelde van 80 in de 

tweede leg gooide Mike de D20 en was het tweede punt binnen voor de Zwervers.  

Een beter begin voor de mannen kon men niet bedenken tegen de koploper. 

De volgende partijen van de Zwervers gingen niet goed. Mede door de goede tegenstanders 

van Kevin en Tommy werden deze partijen verloren en stond alles weer gelijk. Zowel bij 

de partij van Kevin als die van Tommy zaten onze mannen niet lekker in de wedstrijd. 

Deze gevoelige tik bleek door te werken in de koppel rondes.  

Mike Fiere en Kevin konden de dubbels niet vinden en de wedstrijd kantelde de verkeerde 

kant op. Ook de tweede koppel partij ging verloren en zo keken de mannen opeens tegen 

een 4-2 achterstand aan.  

Na hier en daar wat overleg werden er twee wissel ingebracht. Er moest wat gebeuren om 

de wedstrijd weer naar ons toe te kunnen trekken. Met Robert En Mike Fiere moest er een 

punt gepakt worden in de Tac-Tic ronde om nog uitzicht te kunnen behouden op de winst, 

Dit gebeurde helaas niet door sterk gooien van de tegenstander en zo werd te ronde en de 

wedstrijd verloren. Het enige wat de mannen van Zwervers nog konden doen is de schade 

beperkt houden. Met Tommy en Davy in de volgende partij werd er een zwaarbevochten 2-

1 winst gepakt in een spannende laatste leg waar het alle kanten uit kon gaan gooide 

Tommy de benodigde punten en maakte Davy het af met single Bull en een enkele 10 er 

werd het derde punt van de avond gepakt. Na vorige week de bierronde op nonchalante 

wijze te hebben verloren, hadden de mannen het dit keer wel goed voor elkaar, Goede 

scores en met Robert die de D2 uitgooide was het vierde punt binnen en het welverdiende 

biertje werd daarna met een evaluatie nog eens rustig opgedronken. 

Al met al geen verkeerde uitslag tegen een team dat meedoet om de bovenste plek. 

Misschien had er meer ingezeten maar na afloop was iedereen tevreden over het resultaat. 

Individueel zijn de meningen wel anders en daar moet zelf aan gewerkt worden, Maar als 

team hebben zwervers 3 weer een goede stap gezet voor het vervolg van deze competitie. 

 

 

  


