
Zwervers 3 overtuigend langs De Smoorders! 

Numansdorp, Donderdag 30-01-2014. 

Vanavond stond de wedstrijd De Smoorders - Zw3 op het programma in café Winners. 

Een belangrijke pot voor onze mannen die de punten goed kunnen gebruiken om promotie af te 

dwingen naar de 1e divisie. En met in het achterhoofd dat de concurrentie tegen elkaar moesten 

spelen moest er een goede uitslag op het formulier komen. Met 6 man vertrokken we naar 

Numansdorp.  

Captein Jordy stuurde Davy als Eerste naar het bord tegen Ferry en zag dat het scorend wel redelijk 

zat. Aangekomen op de dubbel hadden beide mannen moeite om de leg uit te gooien. Uiteindelijk 

gooide Davy D1 en pakte zo de 1e leg. Zo was het ook in de 2e leg alleen nu was het Ferry die de leg 

pakte en zo kwam er een beslissende 3e leg. Hier waren de scores van een goed niveau en al snel 

stonden beide mannen op een dubbel. Beide kregen ook hier veel kansen om de leg uit te gooien. 

Uiteindelijk was Davy de gelukkige met D6 die het Eerste punt van de avond pakte. 

Daarna was het de Beurt aan Arie die een goede partij gooide in de 1e leg was het op de dubbel nog 

niet al te best en kon het beide kanten op. Arie pakte de leg op D1 en gooide vervolgens in de 2e leg 

Tops uit om zo het 2e punt veilig te stellen.  

Kevin was de volgende die aan het bord verscheen en ook hij pakte het punt voor de Zwervers. Kevin 

die een goede pot gooide tegen Cees had bij een 1-1 stand het overwicht in de 3e leg. door een 140 

score zette Kevin zichzelf weg op tops om hem vervolgens in de volgende beurt gelijk uit te gooien. 

Zo was het 3e punt van de binnen. 

Robert was de laatste singel die aan het toneel verscheen. Robert die altijd wel zijn puntjes pakt in de 

singel potjes had vandaag een offday het liep niet erg lekker en zijn tegenstander pieter maakte daar 

dankbaar gebruik van.  

Met een 3-1 voorsprong begonnen Arie en Davy aan de koppels. De mannen zette een goed pot neer 

en de dubbels werden nu een stuk sneller gegooid zodat Ferry en Michel geen kans hadden op een 

leg Met Arie op D10 en Davy op D16 werd het Vierde punt gepakt. 

Ook Kevin en Robert pakte het punt voor de Zw3.Robert die zich revancheerde voor zijn singelpartij 

gooide nu een stuk beter en ook Kevin trok zijn goede spel door dat resulteerde in een 2-1 

overwinning met Kevin en Robert allebei op D4. 

Tijd voor wat wissels Davy en Robert gingen eruit en Mike K en Jordy kwamen erin. 

Kevin en Mike Mochten aan hun T-T partij beginnen en gooiden wisselvallig maar op de juiste 

momenten werden toch de goede vlakken geraakt zodat de mannen een verdiend punt pakte met 

een 2-0 overwinning.  

Ook Jordy en Arie pakte het punt voor de Zwervers Tegen Kees en Cees. Door ook met 2-0 te winnen 

al ging het met name bij Jordy even fout bij het uitgooien. Jordy die met zijn hoofd al bij de Dutch 

open zat vergat even dat de tegenstander al de Bull dicht had en zodoende daar geen punten meer 

op konden worden gehaald. Nou gooide Jordy 2x Bull tevergeefs maar nadat iedereen zei die is dicht 

was was Jordy weer even terug in Numansdorp en gooide als nog heel koeltjes de partij uit. 

Ook de bierronde was een prooi voor de Zwervers doordat Arie maar een keer besloot de dubbel te 

gooien omdat niemand anders het deed pakte de mannen het Achtste punt van de avond. 

Met inmiddels de uitslag Team 41 – Excalibur (5-4) lopen de mannen in op de bovenste plaatsen die 

recht geven op promotie. Een goede avond met een prima uitslag. Voor Jordy Mike K Tommy en 

Robert veel Succes op de Dutch open dit weekend. Volgende week thuis tegen de 26ers.   


