
Zwervers 3 wint ook van Makkie! 

18 December 2013 Heinenoord. 

Voor de mannen van Zw3 stond vandaag de laatste wedstrijd van 2013 op het programma. 

met het doel vandaag om de wedstrijd te winnen en zoveel mogelijk punten te halen begonnen de 

mannen aan de wedstrijd. 

Als 1e mocht Mike K aan het bord verschijnen die zijn partij vrij eenvoudig won al was het spel soms 

niet al te best een D8 en een D20 waren voldoende om zijn 100% score te behouden. 

Aan Tommy de taak om zijn partij ook te winnen. Helaas pakte Tom niet het punt waar op gehoopt 

was. De goede scores werden door slechte scores afgewisseld en zodoende had Tom weinig grip op 

zijn spel en werd de partij verloren. 

Jordy die op zijn beurt wel het verdiende punt pakte had vandaag veel moeite om zijn dubbel te 

gooien. Scorend was het goed wat onze aanvoerde liet zien al was de tevredenheid ver te zoeken. 

Aan Mike F de taak om het 3e punt voor ons binnen te halen. Met veel pijn en moeite pakte hij toch 

een verdiende overwinning al stond Mike vooral tegen zijn eigen te gooien D2 En D4 waren de 

uiteindelijke dubbels waar de partij op gewonnen werd. 

Het was tijd voor de koppels en Mike F en Jordy zette een prima partij neer. Goede scores en er 

werden dit keer niet zoveel dubbels gemist een verdiende overwinning. 

Helaas werd het punt door Mike K en Tom niet binnen gehaald door teveel dubbels te missen pakte 

de tegenstander het punt dit was een onnodig verlies maar zulke dingen gebeurden nou eenmaal. 

Het koppel Mike F en Jordy begonnen ook de Tac-Tic ronde en lieten niets aan het toeval over. De 

trippels werden gevonden en ook de punten waren uitstekend een verdiende 2-0 overwinning waar 

beide mannen lekker stonden te gooien. 

Met de Wissels Mike K en Tommy voor Robert en Kevin gingen deze mannen ook op zoek naar de 

overwinning. Dit werd een spannende pot waar de laatste pijl de uiteindelijke beslissing bracht. Het 

kon alle kanten op maar met een goede comeback in de 3e leg pakken Kevin en Robert de 

overwinning. 

Met de overwinning al op zak wilde de mannen deze pot ook goed afsluiten de bierronde was deze 

keer geen probleem en de dubbel viel deze keer dan ook gelijk waardoor de mannen niet in de 

problemen kwamen.  

Een verdiende 7-2  overwinning waardoor we weer wat dichter bij de top staan.  

met een leuke en sportieve wedstrijd werden de handen geschud en werd er nog een biertje 

gedronken. 

Nu de winterstop er is kijken de mannen terug op een leuke start van de competitie waar alles nog 

mogelijk is. Ook vanuit Zw3 wensen we jullie fijne dagen en een sportief 2014 toe.  


