
Zwervers 3 uitgeschakeld in beker! (1-8) 

27 November 2013 Heinenoord, 

 

Op deze avond stond voor Zwervers 3 een bekerwedstrijd op het programma tegen eredivisionist No 

Kidding, Een zware taak voor onze mannen.  

Met het gevoel dat op deze avond alles mag en niets moet gingen de mannen van start.  

Als Eerste mocht Kevin aan het bord verschijnen en begon goed aan zijn partij , goede scores en al 

snel stonden beide spelers op een dubbel. Beide hadden moeite met de dubbel en uiteindelijk 

verloor Kevin de leg. Dit gebeurde helaas ook in de Tweede leg waardoor je 2-0 achter staat terwijl 

het andersom had moeten zijn. In de Derde leg liep de tegenstander al snel wel mede door een 180 

score, en zo werd de partij verloren.  

Daarna was het de beurt aan Tommy. En ook hij was niet in staat om een leg te pakken tegen een 

eredivisionist. Een paar mindere beurten en je kijkt al snel tegen een achterstand aan. Dit resulteerde 

dan ook in een 0-3 nederlaag. 

De volgende die aan het bord verscheen was Davy. En net zoals Kevin begon die onbevangen aan de 

wedstrijd en dat zag je aan de scores en aan de dubbels. 2 legs die constant waren en de dubbels die 

er  in 1x invlogen(2x D20) resulteerde al snel in een 2-0 voorsprong. In de Derde leg was het voor 

beide mannen zoeken naar goede scores uiteindelijk Gooide Davy zijn dubbel uit en met een 

verdiende 3-0 overwinning pakte hij het punt voor Zwervers 3. 

Arie was de Vierde man die aan zijn Singel partij mocht beginnen. Arie die goed mee ging me t zijn 

tegenstander vergat op de belangrijke momenten zijn dubbels te gooien waardoor hij de 

overwinning aan zijn tegenstander moest laten waar dat zeker niet nodig was.  

Met een 1-3 achterstand wisten de mannen waar ze aan toe waren. Ook al is het geen schande de wil 

om te presteren was duidelijk aanwezig en dat zag je ook aan de balende kopjes na de Eerste 4 

partijen. 

De Singels waren klaar en de koppels mochten nu aan het bord verschijnen. Als Eerste mochten Tom 

en Davy. Door wisselend spel van de spelers konden de mannen geen vuist maken en verloren ze 

terecht met 0-3.  

Ook Arie en Kevin hadden het vizier niet op scherp staan met mindere scores en dubbels missen 

word dat door een eredivisionist gelijk afgestraft. Zodoende ook hier een 0-3 eindstand. 

Daarna mochten Davy en Tommy het nog een Keer proberen. Dit maal ging het iets beter en pakte 

Davy met D8 de Eerste leg. Het restant van de partij was helaas niet in hun voordeel moet goede 

scores en rake dubbels pakte No Kidding een 1-3 winst. 

Met de wissels Kevin/Arie voor Robert/Jordy. Mochten deze mannen laten zien wat ze konden. Met 

wisselend spel konden de mannen het net niet waar maken. De dubbels waren in de 1e leg het 

probleem. De 2e leg was een prima leg en pakte verdiend deze leg om vervolgens leg 3 e n 4 weer af 

te staan. Een 1-3 verlies waarbij onze mannen een verschillend niveau haalden. 

Als laatste stond de bierronde op het spel deze werd niet echt meer serieus genomen nadat No 

Kidding binnen een paar darts een goede voorsprong had en deze ook niet meer uit handen gaven. 

Desondanks een leuke ervaring om tegen en team uit de Eredivisie te gooien. Het verschil was niet 

echt groot maar op de juiste momenten een dubbel of een trippel raken was deze avond aan ons niet 

besteed. De kansen waren er en in sommige partijen hadden we er meer uit kunnen halen. Een 

harde les zonder gevolgen en gaan nu verder in de Team 13 bokaal.    



Aanstaande Woensdag 4-December Komt de Koploper Excalibur op bezoek. Deze wedstrijd staan alle 

koppies weer op scherp, zeker omdat sommige mensen nog wat goed temaken hebben tegen hun. 

Wij vragen jullie om ons te steunen op deze avond en met z’n alle te komen naar de Zwervers 

Heinenoord. Aanvang 8uur. 

 

  


