
Zwervers 3 vergeet comeback af te maken! 

Donderdag 7 Nov  Nieuw-Beijerland. 

 

Op deze avond moesten de mannen van Zwervers 3 het opnemen tegen de mannen van Het 

Wapen van n-b. een op papier sterke tegenstander die het in de competitie ook na behoren 

doet. 

Met wat enkele aanpassingen in de basisopstelling begon het team van Jordy Kaptein met 

volle moet aan de wedstrijd. 

Als Eerste mocht Tommy aan het bord verschijnen tegen Peter. Al snel werd duidelijk dat 

tommy het deze avond niet had en kon dan ook geen vuist maken en verloor de partij niet 

alleen van peter maar ook van zichzelf. 

Als Tweede mocht Arie naar voren komen en ook Arie wist zijn eigen niveau niet te halen. 

Door een paar slordige beurten te gooien had de tegenstander genoeg ruimte om rustig de 

dubbels uit te kunnen gooien. Een 2-0 achterstand waar je het gevoel had dat het allemaal 

wel wat beter kon. 

Zo dacht Mike Kaptein er ook over. Hij begon nog een beetje stroef aan zijn partij maar al 

snel waren er goede scores en de dubbel was al snel in zicht waarmee Mike ook geen 

moeite had om die te gooien. Het Eerste punt van de avond was een feit. 

Met Jordy als Vierde speler moest de stand gelijk getrokken worden. Jordy begon goed aan 

zijn leg en met 1 kans op de dubbel was het gelijk raak(D20) Echter de volgende 2 legs van 

Jordy waren niet van zijn niveau en speelde de party tegen zichzelf en verloor de partij 

uiteindelijk.  

Ook de Eerste koppelpartij van Tommy en Mike ging niet naar behoren goede en slechte 

scores wisselde elkaar af waardoor het spannend bleef tot op de dubbels waarbij de 

tegenstander tot Twee keer toe de sterkste bleek. 

Met een 4-1 achterstand op het bord was het voor de mannen van Zwervers 3 alles of niets. 

Het gevoel dat dit zo onnodig was en het geloof dat we veel beter konden dan dat we tot 

nu toe lieten zien waren de drijfveren om te laten wat we konden.  

Met Jordy en Arie die nog wat recht te zetten hadden van hun singel partij gooiden de 

mannen goed en geconcentreerd dat uiteindelijk werd omgezet in een 2-0 winst. De 

inhaalrace was ingezet! 

Met wederom Arie en Jordy in de Tac-Tic rondes kropen de mannen in de Eerste leg door 

het oog van de naald. 6 pijlen werden er gemist voor een enkele 12 waardoor Arie en Jordy 

alsnog de leg pakte om vervolgens in de Tweede leg door te stomen naar de overwinning. 

En zo werd er weer een puntje ingelopen en was de overwinning nog steeds in zicht. 

Mike Kaptein en Kevin die ingevallen was voor Tommy kwamen in hun ronde nauwelijks in 

gevaar. Door gelijk veel dicht te gooien en genoeg punten te gooien was dit een duidelijke 

overwinning voor onze mannen. En zo stonden we na 8 spellen gewoon weer naast Het 

wapen van n-b. De bierronde moest uitkomst bieden wie der met de winst van door ging. 

En zoals het al vaker ging begonnen de mannen uitstekend, Met een 140 van Jordy en een 

180Score van een goed spelende Kevin(1) bleef de voorsprong miniem doordat de 

tegenstander ook aardig mee ging met het niveau van deze bierronde. Aan allebei de 

kanten werd er een Dubbeltje gemist maar uiteindelijk gooide de tegenstander de partij 

uit en was de partij uiteindelijk toch voor het thuisteam.  



Een aardige Comeback die net niet verzilverd werd, een 180 Score van Kevin en een 

mentaliteit hebben laten zien om in verloren positie toch te blijven vechten voor elk punt 

dat bleef in de gedachten over van deze spannende avond.  


