
Zwervers 3 loopt 9 klapper mis! 

23-10-2013 Oud-Beijerland, 

Op deze avond moesten de mannen van Zwervers 3 het opnemen tegen de 26ers. 

om 7uur precies was iedereen aanwezig op de vereniging in Heinenoord om nog pijltje in te gooien 

en het een en ander nog door te bespreken. Al snel waren we tot de conclusie gekomen dat we op 

deze avond iets moois konden neerzetten. Een team dat onderaan staat moet met grote cijfers 

verslagen worden. 

Met z’n allen weer in de spelersbus van Arie gingen we op weg naar Oud-Beijerland. Daar 

aangekomen was er nog maar 1 speler van de 26ers aanwezig, blijkbaar was er iets mis gegaan in de 

communicatie. Met enige vertraging begonnen de Zwervers scherp aan de wedstrijd. De mannen 

zagen Mike Kaptein een goede pot gooien en de dubbels waren deze keer ook geen probleem zo 

stond het Eerste punt van de avond op het bord en zo had Mike nog steeds zijn 100% score. 

ook de Tweede pot ging naar de zwervers. Tommy (tac-Tic) Bouma liet nu ook zien dat hij ook in de 

singels zijn partij naar zich toe kon trekken met een D15 en D12 was er geen vuiltje aan de lucht en 

Tom was eindelijk van die hatelijke 0% af.  

Ook Mike Fiere had geen enkel probleem met zijn tegenstander ook al vond hij zelf dat de scores wat 

beter moesten toch was iedereen tevreden met het resultaat een D10 en D20 en het Derde punt 

stond al weer op het bord. Ook Mike Fiere heeft hierdoor nog steeds 100%. 

Voor de Vierde partij mocht Davy naar voren komen en ook hij pakte de volle winst met de Eerste pijl 

gelijk op D20, Om vervolgens in de 2e leg nog wat dubbels gemist te hebben pakte hij Het Vierde 

punt van de avond. Hierbij zeggende dat alle Singels met 2-0 werden gewonnen. 

de stemming zat er lekker in en Zwervers 3 denderden lekker door. 

Mike Kaptein en Davy mochten de koppel beginnen. Door een 1e slordige leg af te moeten staan met 

teveel dubbels missen herstelde de mannen zicht goed in de 2e leg. Goede scores  en een dubbel die 

niet lang op zich liet wachten, en een degelijke 3e leg voldeed aan het Vijfde punt van de avond. 

Ook Tommy en Mike Fiere hadden geen probleem om het Zesde punt binnen te halen. Ook al was 

het af en toe een beetje slordig veel druk legde de tegenstander ook niet op aan onze mannen. 

Captain Jordy zag dat alles goed verliep en mocht zelf in de Tac-Tic ronde aan het bord verschijnen. 

Samen met Mike Fiere lieten ook hun de tegenstander kansloos. Er werden weinig pijlen verpeelt aan 

vlakken die je niet moet raken en zodoende pakte hun het Zevende punt van de avond. 

Ook Punt nummer 8 werd Door Davy en Arie(Arie wissel Mike Kaptein) genoteerd voor de Zwervers. 

Door voldoende punten te scoren en zodoende te tegenstander kansloos te laten. 

Een 8-0 voorsprong met alleen de bierronde nog te gaan dit zou en moest een 9 klapper worden. 

Maar hoe raar kan iets lopen en zeker met de achterliggende gedachten dat je bijna 400 punten 

voorstaat door de ene na de andere goede score en dan nog de bierronde te verliezen. Deze dubbel 

wou er gewoon weg niet in. Iedereen heeft de kans gehad om de partij uit te gooien en iedereen liet 

het na. Nonchalant dat denken we niet gewoon domme pech aangezien we scorend en op de 

dubbels deze avond goed waren. 

Een goede prestatie met een bittere nasmaak. Zwervers 3 doet lekker mee in de competitie en bezet 

nu de 3e plek.  

Volgende week woensdag 30-10-2013 mogen de mannen hun opwachting maken thuis tegen: We 

zitten aan de bar. Aanvang 8uur.  

    


