Wedstrijdverslag Stekene – Packo Zedelgem
Uitslag: 0-3
Speelden: Sam, Robbin, Brecht, Tom, Mano, Axel, Yordi
Kwamen in: Simon

Na een lange autorit en een kleine woordenwisseling tijdens de opwarming was Packo
Zedelgem erop gebrand om thuisploeg Stekene “op te eten”. In de beginfase ging het
gelijk op tot Zedelgem een kleine voorsprong kon opbouwen (11-15). Stekene probeerde
de kloof te dichten, waardoor het scorebord bij de volgende time-out 17-18 aangaf. De
thuisploeg bleef echter aangewezen op de achtervolging. Beide ploegen scoorden
beurtelings, maar Zedelgem behaalde uiteindelijk de belangrijke setwinst met een stand
van 22-25.
De tweede set ging iets minder vlot van start voor Packo Zedelgem. Stekene speelde
efficiënt en kon zo afstand nemen. Bij de eerste time-out stond een score van 4-8 op het
bord te lezen. Dankzij enkele foutjes bij de thuisploeg kon Zedelgem na de time-out echter
weer bijbenen (22-22). Hierop volgde een ware nek-aan-nekrace. De spanning in de zaal
steeg tot ongeziene hoogtes, maar beide ploegen speelden onvermoeibaar door. Packo
kwam na 32 minuten uiteindelijk als winnaar uit de bus met een setstand van 30-32.
Zedelgem ging in de derde set volledig voor de winst. Het scorebord gaf al snel een stand
van 5-8 aan in hun voordeel. Deze voorsprong werd verder uitgebouwd tot 6-11. Plots
begon de motor bij de bezoekende ploeg te sputteren, waardoor Stekene terug kon
komen (16-14). Vervolgens verliep de set gelijk opgaand. Bij 22-24 kreeg Packo een
eerste kans op matchwinst. Het punt werd behaald en de match afgefloten. De tweede
scheidsrechter besliste er echter anders over en gaf aan dat het punt eigenlijk aan de
thuisploeg toebehoorde. De hoofdscheidsrechter floot de match een tweede maal af, tot
ook hij zich bedacht en het punt alsnog aan de thuisploeg toekende. In alle verwarring
moest het team van Packo Zedelgem, dat het veld al vierend had verlaten, toch
terugkomen om de set verder af te werken. De jongens van Packo lieten de situatie echter
niet aan hun hart komen en werkten de set en match met een stand van 23-25 vlotjes af.
Simon

