
Zwervers 3 Wint 1e wedstrijd!!! 

18-09-2013 Heinenoord, 

Na ons competitie debuut in Maasdam was het voor de boys van Zwervers 3 vandaag erop 

of eronder er stond namelijk nog wat recht te zetten van vorige week. Sheggy’s 17 was de 

tegenstander waar het op deze avond tegen moest gebeuren. Captain Jordy die zijn 

mannen op scherp had gezet begon vandaag op de bank, en liet Tommy Bouma de 1e pot 

gooien. Na een moeilijke 1e leg die door Tom werd binnen gesleept via D10 Gooide de 

tegenstander leg 2 uit. Daarna ging 'Tha Una' helemaal los in de 3e leg de ene na de andere 

hoge score vloog tegen het bord aan en stond zo na 12 pijlen al op een redelijke Finish. 

Toch werd deze partij verloren door teveel dubbels te missen. 

Daarna was het de beurt aan Kevin, Ook hier hetzelfde verhaal de scores waren goed maar 

teveel dubbels missen en je staat gewoon 2-0 achter. Kevin zou zich later nog 

revancheren. 

de beurt was nu aan Mike Fiere die een prima partij speelde en geen moment in gevaar 

kwam dat kwam zeker omdat hij goed had geleerd van zijn voorgangers om geen dubbels 

te missen. En zo een de mannen weer terug bracht tot 2-1. 

Ook Mike Kaptein had de smaak goed te pakken en gooide zijn legs uit al waren de dubbels 

hier en daar een beetje slordig 2-2 en we waren we helemaal terug. 

Ook het koppelen ging daarna erg moeizaam voor de Zwervers weer een hoop dubbels 

missen en daar wist Sheggy’s net iets beter op de gooien toch pakte de mannen het 2e 

koppel duel en stond het nog steeds gelijk. 

Dit zou vervolgens ook gebeuren bij Tac-Tic. Al waren de scores niet goed dan heb je de 

ervaring om te weten waar je op moet gooien op de juiste momenten. De 2e partij waren 

de scores juist zo goed dat het ook niet lang duurde voordat de alles beslissende bierronde 

moest worden gegooid om de winst.  

Deze bierronde was zeker aan de mannen van Zwervers 3 besteed en zodoende gooide 

Kevin met een prachtige Finish en Dubbel 20 de partij naar zich toe. De 1e winst van het 

seizoen is binnen en daar werd dan ook een biertje op gedronken. Ook al weten wij dat 

zeker de dubbels veel beter moeten en de scores nog wat omhoog kunnen voor nu moet je 

tevreden zijn met wat je heb gedaan en werken aan de punten die beter moeten als 

individu maar ook als team. 

Maandag staat de volgende partij alweer op de planning Tegen Makkie. 

En ook voor de dart liefhebbers aanstaande Vrijdag om half 9 spelen onze 2 mannen Jordy 

Kaptein en Robert Vermaat de Finales van de Zomerranking in Café Winners te Numansdorp 

Aanvang half 9  

 

 

 


