De Packosmurfen in Heuvelland
Na de miraculeuze ontsnapping van vorige week mochten de Packosmurfen zich opmaken voor een
natte herfstuitstap richting het Heuvelland, Poperinge. Oppersmurf Haeghebaert kon rekenen op al
zijn smurfen met uitzondering van ‘dermsmurf’ die een huwelijk moest gaan inzegenen in het verre
Pajottenland.
Oppersmurf gaf het vertrouwen aan dezelfde zes smurfen die vorige week de miraculeuze
ontsnapping wisten te verzilveren. Enkel ‘suppysmurf’ nam de plaats in van ‘dermsmurf’ op de
opposite en Jarno was de rode smurf. Voor Roepovo was het de eerste competitiematch van het
seizoen en dat vertaalde zich in een heel enthousiaste en gemotiveerde ploeg. Ze waren zodanig
enthousiast dat ze in de beginfase van de match veel rechtstreekse fouten maakten en Packo het
vrijgeleide gaven om alles te controleren. Verdedigend- en blokkerend-gewijs stond alles als een
smurf bij Packo, dit resulteerde in een snelle eerste set voor de Packosmurfen (10-25).
Packo ging in set twee gewoon door op het elan maar langzaamaan bood Roepovo meer weerwerk.
Hun enthousiasme had plaatsgemaakt voor precisie in aanval en een secuurdere verdediging. De
Packosmurfen vonden steeds moeilijker het parket en even langzaam sloop Roepovo dichter…
Oppersmurf greep in met een dubbele wissel om zo halt toe te roepen aan de gestaagde opmars van
Roepovo. Enkele TO’s later aan beide kanten trok Packo finaal het laken naar zich toe (22-25).
Roepovo was niet meteen aangeslagen en ging het best van start in de derde set. Uw favoriete
smurfen waren meteen op achtervolgen aangewezen. Stelselmatig ging het gelijk op tot het moment
dat Packo aanvallend een aantal keer achter elkaar in de fout ging en Roepovo 3 punten kon uitlopen
(16-13). Oppersmurf vluchtte in z’n time-out en maande zijn troepen om de rust te bewaren, dit
hielp want de Packosmurfen gingen erop en erover (20-21). In de slotfase wou Gargamel, die heel de
wedstrijd de smurfen toekeek van op z’n stoel, nog de aandacht krijgen. Maar dit had verder geen
invloed op de slotfase waarin Packo volwassen en beheerst de wedstrijd uitspeelde (22-25).
Met de mooie seizoenstart, 6 op 6, kunnen we alleen maar tevreden zijn. Op naar de volgende
thuismatch tegen Sporting St. Jan Hemelveerdegem. Maar hé komt volgende week allen naar het
Packosmurfenland. Het is daar heel speciaal. Ja kom zeker naar het Packosmurfenland en smurft mee
met ons dit seizoen!

