
Zwervers 3 wint van de Ton! 

20-11-2013 Heinenoord, 

Op deze avond mochten de mannen van Zwervers 3 het thuis opnemen tegen de Ton.  

Met Mike F, Davy, Mike K en Kevin in de basis zag Kapitein Jordy een vervelend begin. Mike F die zijn 

Eerste leg pakte moest vervolgens de partij toch aan de tegenstander geven door veel dubbels te 

missen. 

Het was aan Davy om de stand gelijk te trekken en dat deed hij dan ook. Redelijke scores en weinig 

dubbels missen voldeden aan een 2-0 overwinning. 

Daarna was het de beurt aan Mike k, die weinig moeite had met zijn partij  en daarom nog steeds zijn 

100% score behoud, met goede scores pakte ook Mike een 2-0 overwinning. 

Kevin mocht daarna het bord verschijnen en feliciteerde zijn tegenstander alvast met de overwinning 

wat eigenlijk niet de bedoeling was. In een gelijk opgaande wedstrijd pakte beide mannen hun eigen 

leg en moest de Derde leg uitkomst brengen wie er zou gaan winnen. Beide mannen kregen kansen 

op de dubbels waar uiteindelijk de tegenstander er met de winst vandoor gi ng.  

een 2-2 tussenstand waar er mogelijk meer in had gezeten.  

Mike F en Davy mochten aan hun koppel beginnen en starten goed en al snel werd de Eerste leg 

binnen gehaald. Met een mindere Tweede leg moest er een beslissende Derde leg gespeeld worden.  

waarbij het leek dat beide partijen de pot niet wouden winnen er werden teveel dubbels gemist wat 

resulteerde in een 2-3 achtstand. 

In de volgende koppel moest Mike K en Kevin de stand weer gelijk trekken en dat deden ze dan ook. 

Met niet al te overtuigend spel werd het Derde Punt van de avond toch gepakt. 

Met de wissels Tommy Jordy/ Davy Mike F mochten Tom en Jordy het in de Tac-Tic laten zien.  

en verdiende overwinning waar het onnodig spannend werd in de Derde leg Maar met goede Scores 

op de Bull van onze aanvoerder haalde de mannen de partij naar zich toe. 

Mike K en Kevin mochten de wedstrijd definitief in het slot gooien en dat deden ze overtuigend een 

2-0 overwinning met goed spel van beide spelers leverden een duidelijke overwinning op.  

Het laatste punt dat moest worden verdeeld was in de bierronde. Deze ging ook naar onze mannen 

al waren de dubbels weer even ver te zoeken. Gelukkig hadden de mannen een goede voorsprong 

opgebouwd waardoor ze de zege niet meer weg mochten geven.  

Een 6-3 overwinning waardoor we afstand nemen van deze concurrent en naar boven kunnen gaan 

kijken. Een 4e plek op de lijst met 10 punten achter de nummer 1. Er is nog alles mogelijk.  

Op Woensdag 27 november spelen de mannen Thuis voor de beker tegen eredivisionist No Kidding. 

Een tegenstander van formaat waarbij wij willen laten zien wat wij kunnen. Aanvang 20:00 


