
Regiotoernooi DAKOS geslaagd! 

 

Op de laatste zaterdag van de vakantie was het de beurt aan DAKOS (Someren – Heide 

en Lierop) om het regiotoernooi te organiseren. Dit toernooi vindt elk jaar plaats ter 

voorbereiding op het nieuwe seizoen en aangezien de Heise Bierfeesten ook nog het 

programma stonden werd er besloten om het in Someren – Heide te houden zodat de 

vrijwilligers meteen achter of voor de bar konden aansluiten. 

 

Het weer was super en onder een stralend zonnetje speelden de verschillende (fusie) 

verenigingen, ODC ( Ommel en Heusden), Arcades (Neerkant, Liessel en Zeilberg), Dot 

(Vlierden), Klimop (Asten), MKV (Milheeze) en DAKOS (Someren-Heide en Lierop) in 

verschillende categorieën tegen elkaar. 

 

Bij de pupillen E waren er maar liefst 10 E teams vertegenwoordigd en deze jonge 

speelsters speelden in twee poules en de winnaars daarvan speelden de finale tegen 

elkaar. In de ene poule was Klimop E1 duidelijk de beste en zij wonnen met ruime cijfers 

al hun poule wedstrijden. In de andere poule werd ODC E1 eerste. Zij speelden alleen 

gelijk tegen DAKOS E3. De finale was erg spannend en net voor het fluitsignaal maakte 

ODC de winnende treffer en zij werden dan ook de winnaar! 

 

Bij de pupillen D (1vaks) moesten strafworpen de beslissing brengen en dit deed MKV 

beter dan Klimop. 

De pupillen D (2 vaks) speelden in een poule van 6 teams waarin Arcades D1 in het 

onderlinge duel met DAKOS D1 met 3 – 2 wisten te winnen waardoor zij eerste werden. 

 

In de poule van de aspiranten C wist DAKOS C1 alle drie de wedstrijden overtuigend te 

winnen en zij mochten als winnaar naar voren komen. 

 

De oudste deelnemers aan dit regiotoernooi waren de aspiranten B en zij streden in twee 

poules om een finale plaats. In die finale speelden de meiden van ODC B1 tegen MKV 

B1. Onder leiding van Linda Swinkels en onder het toeziend oog van veel toeschouwers 

wist ODC B1 deze finale overtuigend te winnen. Een mooie prestatie. 

 

Rond 13:00 uur was de prijsuitreiking en na deze geslaagde ochtend kan de competitie 

komend weekend weer beginnen! 

Hieronder een overzicht van de top drie in alle categorieën en een link naar de foto’s. 

https://myalbum.com/album/Gu0hf5pdm41j  

 

Pupillen E 

1. ODC E1   2. Klimop E1   3. DAKOS E2 

Pupillen D (1 vaks) 

1. MKV D1  2. Klimop D1   3. Arcades D1 

Pupillen D ( 2 vaks) 

1. Arcades D1  2. DAKOS D1   3. DOT D1 

Aspiranten C 

1. DAKOS C1  2. DAKOS C2   3. ODC C1 

Aspiranten B 

1. ODC B1  2. MKV B1   3. DOT B1 

 

https://myalbum.com/album/Gu0hf5pdm41j

