
Zwerver3 verliest van Koploper! 

16-01-2014 Oud-Beijerland 

 

Op deze avond moesten de mannen van de Zwervers3 naar de koploper van de competitie Team 41. 

Een lastige avond zou het dan ook worden! 

Als Eerste mocht Davy aan het bord verschijnen tegen aanvoerder Martijn. Beide mannen 

lieten gelijk zien dat ze aan elkaar gewaagd waren en dat resulteerde in goede en scores. 

Davy die als eerste een pijl kreeg voor een dubbel die die miste zag daarna gelijk de leg 

verloren gaan door een goede finish van Martijn. Zo was het eigenlijk ook in de 2e leg beide 

mannen gingen gelijk op en ook hier kreeg Davy 1 kans op dubbel 8 die net aan de verkeerde 

kant van het ijzer zat en zo Kon Martijn de partij uitgooien. 

Mike K mocht als Tweede aan het bord verschijnen tegen Rodney en gooide een goede 

partij. In een gelijkopgaande pot was het dit keer Mike die met D16 en D10 het punt pakte. 

En Mike die nog maar eens aan iedereen vertelde dat die nog steeds op 100% staat. 

Als Derde kwam onze aanvoeder aan het bord tegen Peter en ook Jordy had een goed niveau 

te pakken. Door de 1e leg slordig te hebben ingeleverd op de dubbel, herstelde hij zich goed 

in de volgende leg een D20 zorgde voor een gelijke stand in legs. Ook in de 3e leg had Jordy 

het overwicht en dat resulteerde uiteindelijk in een winstpunt voor de Zwervers. 

Nadat Robert ook was gearriveerd in Oud-beijerland kon die gelijk op voor zijn partij tegen 

John. Na een stroef begin en 1-0 achter ging Robert steeds beter gooien. Dat resulteerde in 

de 2e leg tot goede scores en een gelijke stand. In de 3e leg was Robert echt los en met een 

140 en 180 score stond Robert al snel op een dubbel. De dubbel liet even op zich wachten 

maar uiteindelijk met een D1 pakte Robert het welverdiende 3e punt van de avond. 

De Singels waren gegooid en met een 3-1 voorsprong en een goed niveau van de spelers zag 

het er goed uit al waren de verschillen klein. 

 

Die verschillen zag je ook terug in de koppel rondes. 

Robert en Davy begonnen aan hun partij en konden goed mee met het niveau van Martijn 

en Rodney. Toch moesten de mannen de 1e leg aan Team 41 laten. Vervolgens in de 2e leg 

gooide Robert D16 knap uit met 1 pijl. En alles zou beslist worden in de 3e leg. Deze leg ging 

helaas verloren doordat de tegenstander net elke keer een hogere score noteerde dan onze 

mannen dat resulteerde in een 100 punten achterstand bij de Finish. En zoals gebleken 

waren ze dit keer ook dodelijk met hun dubbels. 

Jordy en Mike K mochten aantreden tegen John en Peter. De Kaptoes gingen lekker van start 

en al snel stonden ze op een dubbel deze dubbel werd helaas niet gevonden waardoor Peter 

en John toch terug kwamen en zo de leg van onze mannen afpakte. Een goed herstel in de 2e 

leg was dan ook nodig en met een D16 maakten ze de stand weer gelijk. Zo ook in de 3e leg 

waren het onze mannen die een voorsprong pakten en deze opnieuw niet konden 



verzilveren met een dubbel. En zo verloren ze de pot onterecht. Maar de dubbel wou er niet 

in. 

Na de Wissels Jordy Davy – Arie Kevin waren het Mike en Kevin die aan de Tac-Tic ronde 

begonnen. 

al snel werd duidelijk dat onze mannen achter de feiten aanliepen. Team 41 gooiden erg 

goed en de Trippels vlogen er dan ook in, hier was weinig tegen te doen en ook op de 

punten was het lastig om nog in het spel te blijven. Al scheelde het in de 1e leg maar 1 pijl. 

Arie en Robert mochten het ook gaan proberen en ook hun konden geen vuist maken tegen 

het geweld van al die trippels en goede scores die Team 41 op het bord lieten noteren. 

Zodoende glipte de voorsprong weg en keken we nu tegen een 5-3 achterstand aan die niet 

meer was in te halen. 

Maar de mannen gaven niet op en voor het eerst deze competitie wonnen de mannen een 

bierronde in een uitwedstrijd. En pakte zo nog het 4e verdiende punt van de avond waarbij 

onze concurrent maar 1 punt uitgelopen was op ons.  

een 5-4 nederlaag waar het verschil klein was en we ons konden meten met de top van onze 

competitie.  

Zwervers 3 is ook door in de beker nadat ze vorige week thuis hadden moeten spelen belde 

De ton af doordat er wat personele problemen waren in de bezetting op die avond.  

 


