
Zwervers 3 wint overtuigend! (7-2)

16-10-2013 Heinenoord,

Vandaag moesten de mannen van Zwervers 3 het opnemen tegen De Smoorders.
na het nodige pijltje te hebben ingegooid stroomde de vereniging in Heinenoord aardig
vol.
Kapitein Jordy had naast zichzelf vandaag ook Robert, Arie en Kevin aan de 
startopstelling staan.
Samen met het hele team waren we van plan om vandaag een flinke score neer te 
zetten.
Als Eerste mocht Arie aan het bord verschijnen en zat gelijk lekker in de partij en 
noteerde gelijk een 140 score. De toon was gezet. Na beide hun eigen leg te hebben 
gehouden met hier en daar een dubbel gemist te hebben was het Arie in de Derde leg 
die met een prachtige 112 score (20 T20 D16) het Eerste punt van de avond binnen 
haalde voor de mannen van de Zwervers.
Ook Jordy hielt het punt op de Noord voor de Zwervers, met enige moeite pakte Jordy 
een 2-0 winst al had het ook zomaar de andere kant op kunnen gaan goede scores en 
een dubbeltje missen. Het geluk was aan zijn kant want ook de tegenstander miste de 
dubbel.
De volgende die aan het bord verscheen was Kevin, en ook hij deed zijn plicht om het 
punt binnen te halen. Met verschillende scores pakte Kevin de Eerste leg en mocht 
vervolgens de Tweede leg direct weer inleveren. Deze pot kon beide kanten op maar 
ook Kevin zorgde voor een prachtige finish met 20 T16 D20 pakte hij alsnog de 
overwinning.
De stemming zat er lekker in met een 3-0 voorsprong, maar het kon nog beter en daar 
dacht Robert precies hetzelfde over ook hij pakte zijn pot al ging het met de nodige 
moeite op de dubbels toch een goede 2-0 en het Vierde punt zat in de tas.
De koppels waren gevormd en Arie en Robert mochten het Vijfde punt binnenslepen. 
Dit gebeurde uiteindelijk niet door teveel dubbels te missen en zo stonden de 
Smoorders ook op het puntenbord.
Daarna was het de beurt aan Jordy en Kevin. Ook zij lieten het punt liggen voor de 
tegenstander. Door teveel dubbels te missen en af en toe een mindere score pakte de 
Smoorders ook hun Tweede punt van de avond.
Bij de Tac-Tic rondes mochten Tommy en Mike Kaptein plaats maken voor de 
gewisselde Kevin en Robert. Met enig oponthoud en hier en daar wat gescheld kon de 
partij verder gaan en pakte de mannen Van Zwervers 3 het weer goed op. 
De Neefjes Kaptein gooide een uitstekende partij zodat de tegenstander geen enkele 
kans had om ook maar te denken om hier het punt weg te kunnen slepen. Dit was 
mede te danken aan het inzicht en de juiste vlakken dicht gooien op het juiste 
moment.
Zo was het Vijfde punt alsnog een feit en de winst kon ons niet meer ontgaan.
Nu was het zaak om de resterende 2 partijen ook in winst om te zetten en dat 
gebeurde dan ook.
Het was de beurt aan Tommy(tac-tic)Bouma en Arie die met een goede voorsprong en 
een goede Tweede tic-tac leg ook hun punt binnen haalde.
Ook in de bierronde was het verschil te zien en zo werd ook het Zevende punt binnen 



gehaald.

Al met al een goede uitslag 7-2 en we hebben kunnen laten zien dat we partijen ook 
goed uit kunnen gooien. Teambelang blijft vooraan staan en dat weet iedereen ook als 
was het op deze avond allemaal even iets anders. Zand erover en naar de volgde pot 
aangezien we allemaal nodig zijn deze competitie. 

   


