DIO Heren 1 Kampioen!!!

Zaterdag 28 april werd Heren 1 kampioen in de derde klasse district! Dankzij de aanvulling van heren 1 spelers Tom Spigt,
Stefan Geboers en Tommy Evers werd een nieuwe mix gemaakt met succesvolle krijgers uit vroegere tijden, zoals de
gebroeders Balink, Joost Eling, Theo van Genk en Wilbert van Haperen uit het tweede team.
De nieuwe combinatie pakte zaterdag in De Banakker in de slotwedstrijd alsnog de titel in de derde klasse van het district. Dat
gebeurde met een moeizame overwinning op De Bruinvis uit Sas van Gent, 6-4.
De ouverture was voor thuisploeg DIO spectaculair en effectief, 3-0. Al in de eerste minuut hielp Stefan Geboers zijn maat
Walter Mehl aan de openingstreffer, verrichtte Van Genk onder de lat zijn eerste puike redding en bracht Tom Spigt met een
geslaagde backhand zijn ploeg in de waan dat het wel eens een makkie zou kunnen worden. DIO werd in die gedachte gesterkt
door een derde treffer uit een tikbal van Geboers op aangeven van Mehl.
De tweede periode kende echter een volledige ommekeer en was helemaal voor de Zeeuws-Vlamingen, die met drie
doelpunten op rij terugkwamen. DIO had het alleen aan een lucky goal van Mehl te danken, dat er nog met een minimale
voorsprong aan de derde periode begonnen kon worden.
Daar ging wel een donderpreek van de 46-jarige Eling aan vooraf. "Als we kampioen willen worden, zullen we meer
gedisciplineerd moeten spelen", foeterde Eling, die aan zijn 36ste seizoen bezig was en al die tijd maar één keer (en dat ook
nog eens dertig jaar geleden) een kampioensfeestje had meegemaakt.
De peptalk had in de derde periode nog geen uitwerking. De nog oudere Van Genk verrichtte drie knappe reddingen, zette met
verre uitworpen zijn voorwaartsen vergeefs aan het werk en overleefde een afgekeurd doelpunt, waardoor de slotperiode
aanving met een precaire 4-3-voorsprong en de flessen bubbeltjeswijn nog niet opzichtig tevoorschijn konden worden gehaald.
De snelle Geboers veroverde voor de vierde keer bij het opzwemmen de bal, behield daarmee een nog openstaande numerieke
meerderheid, die hij daarna zelf mocht afronden, 5-3. De Bruinvis benutte op haar beurt eveneens een overtalsituatie, wat de
spanning tot een kookpunt deed oplopen, 5-4.
In die hitte mikte Tom Spigt tot drie keer toe op paal en lat, de laatste keer vanaf de vijfmeter, waarna Geboers attent toeschoot
en Eling in staat stelde de verlossende treffer te noteren.
Met een sterk spelende Mathieu Goossens in de verdediging kwam de overwinning niet meer in gevaar en kan DIO weer zijn
opwachting gaan maken in de tweede klasse. "Ik blijf poloën tot er een nieuw zwembad is. Dat kan dus nog wel even duren",
verzekerde een breed grijnzende Eling.

