Setverlies voor Packo A
Packo Zedelgem A - Forza Evo D'Hondt Oudenaarde B
Datum: 27/10/2018
Uitslag: 3-1
Setstanden: 25-11, 23-25, 25-18, 25-18
Reserven: 2-1
Speelden: Sam, Robbin, Niels, Tom, Mano, Simon, Yordi
Kwamen in: /

Na de twee snelle uitschakelingen in de West-Vlaamse beker en de Vlaamse beker, was het aan Packo A
om te tonen dat ze in de competitie niet makkelijk te kloppen zijn. Momenteel staat Oudenaarde laatste
in het klassement met 0 punten, maar zij hebben tegen elke ploeg al 1 set gepakt. Hierdoor waren wij
gewaarschuwd dat wij ten allen tijde aandachtig moesten volleyballen.
De eerste set verliep zeer vlot en werd overtuigend gewonnen met 25-11. Dit mede dankzij een
opslagreeks en een aantal goede verdedigingen van ‘Freddy’. Ook werd er beter gecommuniceerd op
het veld en werd de uitspelende ploeg volledig weggespeeld.
In de tweede set lag de druk nu bij Packo. Zij moesten die goede vorm proberen aan te houden
doorheen de hele match, maar Oudenaarde staat bekend als een vechterploeg dus het zou alles behalve
vlot verlopen. Al rap staat Oudenaarde in de tweede set voor en is het aan Packo om te achtervolgen.
Op het einde van set twee (18-24) staat Oudenaarde voor dus dan denk je al rap dat de set gespeeld is.
Met Sam aan de opslaglijn kan packo het tij keren tot 23-24 met dus nog maar een punt verschil zien ze
de set binnen handbereik. Uiteindelijk maakt Oudenaarde de tweede set af met 23-25 waardoor de
bordjes weer gelijk staan.
Set 3 en 4 kenden een gelijkaardig verloop. Packo wou de match nu totaal niet meer afgeven en begon
ook beter te spelen. Er kwamen wel nog af toe wat communcatiefoutjes aan te pas waardoor
Oudenaarde steeds weer wat dichter kwam bij Packo, maar de set winst kwam nooit in gevaar bij beide
sets. Beide sets eindigen met 25-18 voor Packo waardoor wij onze koude douches in de beker hebben
kunnen wegspoelen.
Volgende week moeten wij naar het verre Stekene die momenteel zevende in het klassement staan. Het
zal allesbehalve een makkelijke match worden, maar als wij onze focus erbij houden en aan een aantal
aandachtpuntjes werken deze week zal het een interessante match worden om naartoe te kijken.
Brecht

