
Zwervers 3 wint ook van 26ers! 

Heinenoord 05 februari 2014,  

De mannen van Zwervers 3 mochten het deze avond opnemen tegen de 26ers. 

Om mee te willen doen om de bovenste plekken moest er deze avond dik gewonnen worden. 

Captain Jordy stuurde Mike k als eerste naar voren en had weinig problemen mijn zijn tegenstander. 

Een snelle 2-0 waarvan een 112 Finish een mooi slot was van Mike zijn partij. 

Als Tweede was het de beurt aan Tommy. Tom stond vooral tegen zijn eigen te gooien en kwam 

daardoor ook geen moment in de wedstrijd waardoor hij zijn pot verloor en zo de wedstrijd weer in 

evenwicht was. 

Als Derde Kwam Mike F aan het bord die een goede partij neerzette en al snel op 1-0 kwam via D20. 

Ook in de 2e leg was er niets aan de hand voor Mike en gooide zijn partij makkelijk uit en zo zijn punt 

pakte voor het team. 

Door het niet al te sterk gooiende team26 was het lastig voor de mannen om in een eigen ritme te 

komen. Zo was het ook bij Jordy, Die als snel een voorsprong had maar bij de dubbels aangekomen 

was het even wachten tot dat die eindelijk raak was. Via D7 en D2 trok Jordy alsnog eenvoudig zijn 

partij naar zich toe en zo het 3e punt te pakken. 

Ook bij de Koppels waren het de mannen van de Zwerver die de bovenliggende partij waren. Mike en 

Tommy hadden weinig moeite met hun tegenstander. En het was dan ook Mike die 2x goed 

uitgooide en zo het 4e punt pakte.  

Daarna was het de Beurt aan de Kaptoes. In deze partij was het van alles wat, goede scores 

afgewisseld met slechte scores. En ook op de dubbels was het wisselvallig, zo gooide Mike K 52 uit in 

de 1e leg om vervolgens de 2e leg af te staan omdat er teveel dubbels gemist werden. Een 

beslissende 3e leg was nodig om het 5e punt te pakken. Mike en Jordy deden hun plicht en met een 

65 finish werd de pot alsnog gewonnen. 

Tijd voor wat wissels, de Kaptoes gingen eruit en Arie en Kevin kwamen erin. 

Mike F en Tom die ook samen de TT ronde deden begonnen sterk aan hun partij en al snel stonden ze 

op 1-0 voor. In de 2e leg kwamen de 26ers goed terug en met 2x Bull maakten ze dan ook gelijk. In de 

3e leg was het spannend tot op de laatste pijl beide partijen konden het punt winnen maar 

uiteindelijk gooide onze mannen de partij uit en pakte het punt. 

Ook Kevin en Arie pakte het punt. Door een duidelijke 2-0 waarin goed gegooid werd. Er ontstond al 

snel een voorsprong en die gaven de mannen niet meer weg. Een goede pot van beide mannen. 

Ook die bierronde werd gewonnen. Waar we in het begin nog moeite hadden om deze ronde te 

winnen gaat het de laatste tijd beter en lijkt het besef er te zijn dat het toch om bier gaat. 

Een dikverdiende 8-1 overwinning die we aanstaande Maandag 10-02-14 een goed vervolg willen 

geven. Promotie lonkt en iedereen is zich daarvan bewust en gemotiveerd om dat te behalen. 

 


