
Zwervers	  3	  verliest	  van	  zichzelf!	  (4-‐5)	  

30-‐10-‐2013	  Heinenoord,	  

Deze	  avond	  moesten	  de	  mannen	  van	  Zwervers	  3	  het	  opnemen	  tegen:	  We	  zitten	  aan	  de	  bar.	  	  
een	  concurrent	  op	  de	  ranglijst.	  
Captain	  Jordy	  had	  deze	  avond	  de	  beschikking	  over	  Davy,	  Robert,	  Kevin	  en	  Mike	  Fiere.	  
Scherp	  beginnen	  en	  je	  partij	  winnen	  dat	  was	  de	  opdracht	  voor	  de	  singels	  voor	  deze	  avond.	  
Als	  Eerste	  mocht	  Davy	  aan	  het	  bord	  verschijnen	  en	  had	  al	  snel	  een	  voorsprong	  maar	  kon	  de	  dubbel	  
maar	  niet	  raken	  zodoende	  verloor	  hij	  ook	  de	  partij	  waar	  dat	  niet	  nodig	  was.	  
Aan	  Robert	  de	  taak	  om	  de	  stand	  weer	  gelijk	  te	  trekken	  en	  dat	  deed	  hij	  dan	  ook	  met	  Twee	  goede	  legs	  
en	  een	  dubbeltje	  gemist	  te	  hebben	  trok	  hij	  de	  partij	  naar	  zich	  toe.	  De	  volgende	  Twee	  singels	  konden	  
we	  het	  beste	  omschrijven	  als	  de	  partij	  van	  Davy,	  ook	  Kevin	  en	  Mike	  waren	  de	  betere	  maar	  konden	  
ook	  de	  dubbels	  niet	  vinden.	  En	  zodoende	  keken	  de	  mannen	  van	  Zwervers	  3	  tegen	  een	  achterstand	  
aan.	  
Ook	  ik	  de	  koppel	  partij	  van	  Robert	  en	  Davy	  ging	  het	  niet	  zo	  als	  het	  moest	  gaan.	  Na	  een	  goede	  Eerste	  
leg	  moesten	  de	  mannen	  de	  partij	  toch	  aan	  de	  tegenstander	  laten	  (1-‐2)	  door	  wederom	  de	  dubbel	  te	  
missen.	  
Het	  was	  nu	  de	  Beurt	  aan	  Kevin	  en	  Mike	  F	  om	  ons	  in	  de	  wedstrijd	  te	  houden	  en	  dat	  deden	  ze	  dan	  ook.	  
Met	  Twee	  goede	  legs	  was	  de	  tegenstander	  kansloos	  en	  de	  dubbel	  liet	  deze	  keer	  niet	  lang	  op	  zich	  
wachten.	  
Met	  een	  2-‐4	  achterstand	  werd	  er	  begonnen	  aan	  de	  Tac-‐Tic	  rondes.	  Mike	  Kaptein	  (die	  erin	  kwam	  voor	  
Davy)	  mocht	  samen	  met	  Robert	  beginnen.	  Nadat	  de	  tegenstander	  de	  Eerste	  leg	  had	  gepakt	  was	  het	  
aan	  Robert	  en	  Mike	  alles	  of	  niets	  om	  De	  wedstrijd	  in	  leven	  te	  houden	  en	  dat	  deden	  ze	  op	  prachtige	  
wijze.	  In	  deze	  spannende	  legs	  was	  het	  beide	  keren	  Mike	  die	  in	  de	  Tweede	  leg	  3x	  Singel	  bull	  moest	  
gooien	  en	  vervolgens	  in	  de	  Derde	  leg	  de	  2x	  volle	  Bull	  en	  25	  punten	  gooiden	  wat	  net	  voldoende	  was	  
om	  het	  punt	  binnen	  te	  slepen	  en	  zo	  het	  Derde	  punt	  van	  de	  avond	  te	  noteren	  voor	  onze	  mannen.	  
De	  volgende	  partij	  van	  Mike	  F	  en	  Kevin	  ging	  helaas	  verloren	  door	  goed	  gooien	  van	  de	  tegenstander	  
waar	  onze	  mannen	  dit	  keer	  geen	  antwoord	  op	  hadden	  en	  zo	  werd	  helaas	  het	  Vijfde	  punt	  genoteerd	  
voor	  de	  tegestander.	  	  
Wat	  restte	  was	  de	  bierronde	  en	  dat	  was	  een	  prooi	  voor	  onze	  mannen	  na	  vorige	  week	  een	  bittere	  
smaak	  te	  hebben	  overgehouden	  aan	  de	  bierronde	  was	  het	  nu	  juist	  omgekeerd	  Kevin	  gooide	  de	  D10	  
uit	  en	  zo	  werd	  de	  bierronde	  gewonnen	  en	  de	  partij	  verloren	  met	  5-‐4.	  
Achteraf	  gezien	  en	  met	  de	  Singel	  partijen	  in	  het	  achterhoofd	  was	  dit	  een	  onnodig	  verlies.	  
Onze	  afspraak	  staat	  al	  vast,	  en	  revanche	  is	  het	  woord	  .	  
Het	  waren	  weer	  goede	  leermomenten	  voor	  de	  volgende	  keer	  en	  het	  teambelang	  blijft	  onze	  rode	  
draad.	  

	  


