
Zwervers 3 pakt verdiende winst 

’s-Gravendeel  23-09-2013 

Na vorige week de eerste winstpartij te hebben geboekt was het voor de mannen van Zwervers 3 

vandaag de taak om dat weer  te gaan doen en ditmaal tegen Makkie.  

Om kwart voor 7 stonden we allemaal op de vereniging om een pijltje in te gooien en nog even de 

laatste dingen te bespreken over het team en het belang daarvan. Ook dit zat weer goed vandaag. 

Met z’n allen in de spelersbus van Arie vertrokken we naar ’s-Gravendeel voor een mooie avond.  

Deze keer stonden Davy, Robert, Arie en Jordy aan het begin van de partij en met Mike Fiere en 

Kevin als de wissels. Als eerste werd Davy naar voren geroepen en begon goed aan de wedstrijd met 

goede scores en kwam dan ook vrij gemakkelijk op 1-0. Ook in de tweede leg leek er niets aan de 

hand en had al snel een goede voorsprong mede door een 170 score. Maar ook bij Davy werden er 

zoveel dubbels gemist dat de debuterende Jonathan op 1-1 kwam en zelfs de partij won. De 

gedachten gingen weer even terug naar vorige week waar dit ook voorkwam bij de spelers. Alleen 

deze avond zouden de mannen het niet zover laten komen.  

Aan Robert de taak om er weer een gelijke stand van de maken en dat deed hij dan ook. Ook al vond 

hij het zelf niet zo goed gaan, met je eerste pijl gelijk dubbel 16 gooien even een mindere leg en 

daarna gewoon je tegenstander weer breken en de wedstrijd winnen dan doe je het gewoon niet 

slecht. 

 

De volgende die op het toneel mocht verschijnen was Arie. Arie Alias Badr die zijn tegenstander gelijk 

op de huid zat en met de nog nooit gemiste dubbel 2 gelijk liet zien wie deze partij zou gaan winnen. 

Na een mooie Finish van tegenstander Maurice (80) was Arie vervolgens weer scherp op de dubbel 

en Zwerver 3 stond voor. 

Daarna was het de Beurt aan onze Captain, die het goede voorbeeld volgde en met uitstekende 

scores (160 60 60 60 91) de eerste leg al snel met Dubbel 10 voor zich nam. Ook in de tweede leg was 

er niets aan hand en Boekte onze aanvoerder het 3e punt van de avond.  

Ook het volgende koppelspel zag er uitstekend uit met Jordy en Davy samen aan het bord ging het 

volgens plan. Goede scores snel weglopen en de partij naar je toetrekken. Dit werd allemaal 

waargemaakt en met de bijna 135 Finish die gemist werd op Dubbel 12 door Davy maakte Jordy het 

daarna gelijk af door de dubbel 6 er in te knallen. En zo het volgende punt binnen te halen voor de 

Zwervers. 

 

Het volgende koppel ging helaas niet zo goed. Arie en Robert konden de partij niet naar zich 

toetrekken mede dankzij een mooie finish van de tegenstander werd deze pot met 2-1 verloren. 

Arie en Robert wisten van hun eigen dat ze onder de maat speelden en gaven zelf ook aan te willen 

wisselen voor de tac-tic ronde. Dit geeft eens te meer aan dat het teambelang bij iedereen nog altijd 

voorrang geniet en aan de mannen die deze rondes gingen gooien de mooie taak te bewijzen dat 

Arie en Robert in het teambelang goed hebben gehandeld. Dat bleek zeker het geval want allebei de 

tac-tic rondes werden gewonnen. Niet met overtuigend spel maar zeker met enige spanning werd de 

overwinning definitief voor Zwervers 3. Na deze euforie moest de bierronde alleen nog even 

gewonnen worden. Maar deze ging naar de tegenstander door schuld van ons zelf, er werd te 



makkelijk over gedacht dubbels gingen mis en rekening ging naar ons. Ook dit is weer een goede les 

voor de volgende keer. Het mocht de sfeer niet bederven en dat deed het ook zeker niet met nog 

een drankje na afloop gingen we weer met een goed gevoel terug naar de Noord. Volgende week 

woensdag staat de volgende partij op het programma thuis tegen Team 41. Als favoriet bestempeld 

gaat dit nog een zware avond worden. 

 

Ook de dank gaat weer uit naar de support die er op deze avond weer bij was. Niet alleen thuis maar 

ook uit heeft Zwervers 3 belang bij support maar dat geldt natuurlijk voor elk team van de Zwervers. 

Zo spelen o.a. Zwervers 2 uit bij Winners Kip & het gevolg op Woensdag, is het Donderdag de beurt 

aan Zwervers 4 uit bij Kromme Pijl en mag Zwervers 1 het Vrijdag thuis opnemen tegen Blijven 

Oefenen. Al met al een goede start van de competitie. Volgende week zullen we zien waar we echt 

staan. 

 

 

 

 

 


