Wedstrijdverslag Packo Zedelgem – JTV Zele-Berlare
Uitslag : 3-2
Speelden: Sam, Robbin, Axel, Tom, Mano, Simon, Yordi
Kwamen in: Maxim, Kris, Arend, Niels, Brecht

Voor Packo Zedelgem breken cruciale weken aan: met Zele-Berlare, Ertvelde-Evergem,
Denderhoutem, Roeselare en Tielt staan de vijf zwaarste tegenstanders op rij geprogrammeerd.
Zaterdag kwam JTV Zele-Berlare dus op bezoek, een team dat dit seizoen nog maar 1
verlieswedstrijd liet noteren.
In set één werd meteen duidelijk dat de bezoekers een serieuze servicedruk konden
ontwikkelen. Het liep meer dan eens mis in receptie, maar gelukkig aan beide zijden. Zedelgem
wist het vaakst te profiteren van de foutjes bij de tegenstander en liep uit tot 12-6. De bezoekers
kwamen nooit echt in de wedstrijd en bleven op veilige afstand achtervolgen. Robbin mocht de
eerste set verzilveren met een straataanval: 25-19.
Set twee bracht een volledig ander spelbeeld. De slordigheid in het achterveld bij de bezoekers
werd ingeruild voor puik verdedigend werk en een stabielere receptie. Packo daarentegen kreeg
de bal moeilijk bij Sam en zag de achterstand vergroten: bij 13-19 leek het in elk geval zeer
moeilijk te gaan worden. Een dubbele wissel kon het tij helaas niet keren terwijl aan de
overzijde opposite Moerman scoorde aan de lopende band, met een verdiende setwinst tot
gevolg: 20-25.
Meer van dat in set drie. Packo ging ei zo na kopje onder bij het overweldigend opslag- en
aanvalsgeweld van de bezoekers. Via 1-6 ging het naar 5-13 en de bezoekers konden naar
hartelust het spel verdelen en scoren. De 18-25 eindstand was zeker niet overdreven.
Gelukkig een meer strijdvaardige thuisploeg in set vier. De receptiecijfers waren duidelijk beter,
terwijl die aan de overzijde plots weer kelderden. Er mocht al af en toe een blokkerend puntje
geturfd worden en na een gelijkopgaand setbegin liep Packo 18-14 uit. Van 22-17 kwam ZeleBerlare nog even terug maar hun eindsprint kwam net tekort: opnieuw wist Robbin de set te
verzilveren en met 25-23 werd dit dus de eerste vijfsetter van het seizoen.
Packo was in de belle duidelijk de betere startende ploeg. Met regelmatig slechts 1 blokkeerder
op de hoek ging het scoren daar best wel vlot, maar opslag-receptie bleef nog steeds het meest
doorslaggevende aspect. De thuisploeg deed dit beter met drie winnende services en een
solide receptie en liep zo uit naar 7-3. Zele-Berlare kon nog af en toe tegenprikken via hun nog
steeds efficiënte opposite maar too little, too late: zelfs met drie spelers die aan 100% afwerkten
kon de thuisploeg niet van de overwinning gehouden worden. Op matchbal mocht Tom ook
eens een bal in het gezicht proeven, maar deze was echter wel in het net: 15-9 en 3-2.
Packo verliest zo dus zijn eerste punt in deze competitie, maar wint er zeker ook twee. Een
match met twee gezichten waarin de dieptepunten pijnlijk waren, maar dus gelukkig ook nog
oplossingen gevonden werden tegen een met momenten indrukwekkend Zele-Berlare. Op naar
volgende week, op bezoek bij Eevoc Ertvelde-Evergem, momenteel bivakkerend op de derde
stek in het klassement. U reist ongetwijfeld mee.

Mano

