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Ook Heren 1 DKJO kampioen! 

De competitie in de eerste klasse E binnen de 

regio Zuidwest Nederland, die de afgelopen weken 

steeds spannender werd, beleefde gisteren haar 

apotheose tijdens de kampioenswedstrijd tussen 

de nummer een en nummer twee. 

Heren 1 van DKJO speelde hun thuiswedstrijd 

tegen Shock ’82 Heren 2 uit Cuijck; De laatste en 

bepalende wedstrijd van het seizoen, waarbij de 

winnaar het felbevochten kampioenschap mee naar 

huis mocht nemen. 

De spanning was voelbaar, zowel bij de heren van 

DKJO, als bij het aanwezige publiek. 

De eerste set van de wedstrijd liep zeer gelijk op, 

waarbij Shock uiteindelijk aan het langste eind trok 

en de setwinst met 24-26 naar zich toe wist te 

halen. De tweede set liep wat voorspoedige voor 

DKJO, en werd met 25-14 gewonnen. 

Het winnen van 2 sets zou voldoende zijn om  

zeker te zijn van het kampioenschap. De derde set 

zou dus bepalend kunnen zijn. 

Koelbloedig maakte de DKJO-mannen deze set af, 

en met een setstand van 25-19 was het duidelijk: 

DKJO Kampioen!! 

Ook de 4e set werd tenslotte gewonnen, waarna 

de felicitaties in ontvangst konden worden geno-

men, en het feest kon beginnen. 

Nadat het eerste damesteam van DKJO afgelopen 

week al kampioen werd, kan nu dus ook de vol-

gende beker weer in de prijzenkast worden bijge-

schreven.  

Met het kampioenschap zal het vaandelteam uit 

Mierlo de stap naar de promotieklasse maken, een 

mooie uitdaging voor het nieuwe seizoen. 

Met een aantal mogelijke nieuwe spelers, wil en 

kan het vaandelteam deze uitdaging echter zeker 

aan. 
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