
Zwervers 3 revancheert zich op koploper Excalibur! 

04 December 2013 Heinenoord, 

De mannen van Zwervers 3 keken al weken uit naar deze partij, Er moest namelijk nog wat 

rechtgezet worden van onze eerdere ontmoeting met Excalibur de nummer 1 in onze competitie. 

Captain Jordy hoefde zijn manschappen dan ook niet erg te motiveren voor deze wedstrijd. 

Met Mike K, Mike F, Robert en Jordy gingen de mannen furieus van start. 

Mike Kaptein mocht aantreden voor zijn singel partij tegen Nico Korpel. Door zijn Eerste leg slordig te 

beginnen moest hij de leg aan Nico houden die weinig moeite had met de D20. In de Tweede leg 

stond het vizier wel op scherp en kwamen de hoge scores van beide spelers op het bord terecht. 

Beide miste een paar dubbels en uiteindelijk gooide Mike D2 om de stand weer gelijk trekken. In de 

Derde leg pakte Mike al snel een voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Een D4 was voldoende 

om het Eerste punt van de avond in Heinenoord te houden. 

Als Tweede man van de avond Kwam Mike F aan het bord. Hij mocht het opnemen tegen Tom van 

Prooien. Beide mannen waren aardig aan elkaar gewaagd en pakte daarom ook allebei verdiend een 

leg Mike had wat moeite met de goede dubbel te raken maar uiteindelijk met een D13 zijn leg te 

pakken. De Derde leg kon ook weer beide kanten op Maar Mike Wist zijn hoofd koel te houden en 

met een D20 het Tweede Punt van de avond op de Noord te houden.  

Daarna Was het de beurt aan onze aanvoerder Jordy die het mocht opnemen tegen Marcel 

Kranendonk. Jordy wisselde mindere beurten af met goed goede scores en had geen problemen op 

de dubbels. Met een D8 die hij per ongeluk nog even verkeerd weggezet had en een D20 Pakte onze 

aanvoeder het Derde punt van de avond. De mannen waren scherp en lieten weinig kansen onbenut 

om de tegenstander onderdruk te houden en fouten af te straffen. 

Robert mocht als Vierde man aan het bord verschijnen tegen Pip. Ook Robert had geen probleem 

met zijn tegenstander hij gooide een goede pot en trok de lijn door waar die al een paar weken mee 

bezig is. Een D4 en een D6 waren de Dubbels die zorgde voor een 4-0 voorsprong tegen de koploper. 

Een betere start hadden de mannen niet kunnen hebben. De scherpte was er en de sfeer zat er 

lekker in. 

In de koppels waren het Mike K en Robert die al vroegtijdig de wedstrijd in het slot gooide door ook 

deze partij te winnen. Een knappe 72 finish zorgde voor een 1-0 voorsprong waarna Nico en Marcel 

verdiend de Tweede leg pakte was het daarna weer de beurt aan onze mannen. Mike die Robert op 

Tops zette en daar geen moeite mee had. Een 5-0 voorsprong en de winst was een feit. 

De gretigheid was ook zichtbaar bij Mike F en Jordy die in hun partij de Eerste leg pakten door een 58 

Finish te gooien(Jordy) Nadat Pip in de Tweede leg in 1x de D16 raakte was het Mike en Jordy die een 

goede leg bekroonde met het Zesde punt. 

Al zat er bij elke 2-1 partij die tot nu toe gegooid was weinig verschil in. De Dubbels waren duidelijk 

voor de mannen van Zwervers3. 

Tijd voor wat wissels in het team Arie/Davy voor Robert en Mike K. Robert die met pijn vandaag 

gooide had zijn rust verdiend door zijn partijen te winnen. 

Arie en Davy begonnen aan de Tac-Tic ronde en dat bleek geen succes te zijn na de Eerste leg net 

verloren te hebben hadden ze in de Tweede leg weinig in te brengen tegen de goed gooiende Pip en 

Tom. En zo stond ook Excalibur op het scorebord. 

Aan Mike F en Jordy de taak om dit klapje op te vangen en dat deden ze ook. 2 uitstekende Tac-Tic 

potjes en de schade was al weer hersteld.  



De Bierronde was in zicht en de mannen maakte er een leuk potje van waar het ook weer alle kanten 

op kon. Dubbels over en weer en het leek er op dat niemand het biertje wou maar uiteindelijk gooide 

Excalibur de pot uit en zo stond er een 7-2 uitslag op het formulier. 

Een geweldige overwinning op de (ex)nummer 1. Alle koppies waren gefocust en dat betaalde zich 

dik en dikverdiend uit. Deze wedstrijdmentaliteit vasthouden en er zullen nog vele teams met angst 

tegen ons gaan gooien. 

Na afloop werden de handen geschud en werden er samen met Exbalibur nog wat biertjes 

gedronken op een leuke avond. Niet alleen voor ons is de winst belangrijk maar was het ook sportief 

zoals het hoort. 

Volgende week Dinsdag 10 December mogen de mannen naar Sheggy’s 17. 


