Wedstrijdverslag EEVOC – Packo ZEDELGEM
Uitslag: 2-3
Speelden: Sam, Robbin, Niels, Tom, Mano, Brecht, Yordi
Kwamen in: Na wat sightseeing door Evergem en een kleine vertraging komen we aan in de hoge wal. Hoge hal was
een meer toepasselijke naam geweest. Door de aangename temperatuur was iedereen goed
opgewarmd om aan de match te beginnen.
Het was al snel duidelijk tijdens de beloften match dat het geen simpele opdracht zou worden. De
overwinning ging naar de thuisploeg (2-1).
Na een goede scouting en veel waarschuwingen van onze trainer wisten we dat diepe opslagen en het
midden compartiment hun sterktes zijn. Je kan duidelijk zien dat we soms wat hardleers zijn. Door het
sterke spel van de thuisploeg en de zwakke focus van de bezoekers werden we al snel op
achtervolgen aangewezen. Door een minder sterke opslag kreeg de thuisploeg vrij spel. Waardoor de
ballen ons rond de oren vlogen van de middenspelers. Packo kon toch nog wat doorduwen en van een
6punten achterstand nog terugkomen tot 1punt. Daar stopte het ook wel. Eevoc zette nog een sprintje
in en won de eerste set verdiend met 25-19.
Packo zou packo niet zijn als er geen deftig antwoord zou komen. Goed wakker geschud starten de
blauwbloezen aan de 2 partij. Daar valt weinig over te zeggen. Alles werd goed uitgevoerd. Packo kreeg
wat meer vat op de wedstrijd en met een paar mooie acties sluiten we de set af met 12-25 winst.
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In de derde set speelde Packo hetzelfde spelniveau. Sterke opslag en goede blok organisatie. Het lukte
ook om de middenspelers van de thuisploeg wat meer uit de match te houden. In de derde set ging de
thuisploeg voor de bijl met 17-25.
Set 4 startte in het voordeel van de blauwbloezen. Steeds een voorsprong van een paar punten. Tegen
moneytime was eevoc al dichter bij geslopen en stond het 22-21 in hun voordeel. De thuisploeg had nog
dat extraatje en packo moest de duimen leggen met 25-23.
Na een korte pauze even opladen en starten aan de tie-break. Het leek alsof packo niet doorhad dat dit
maar tot 15 punten is. Tegen dat de set goed begonnen was stond het al 11-5. Iedereen stond toch met
de handen in het haar het kwam er precies niet meer uit. Met zweet in de handen en nog een portie
vechtlust kwam het op 14-10. In de meeste gevallen is dit een verloren zaak. Maar dat is zonder Freddy
gerekend. Met de rust zelve kon hij de set nog uit serveren tot 14-16. The right man for the job!!! Dan is
het toch even ontploffen van ontlading en een gat in de lucht springen. Het zijn de mooiste om te
winnen. Nog steeds aan het genieten eigenlijk….
Het kan er soms hevig aan toe gaan op het veld. Maar nadien samen een pint pakken dat is toch het
mooie aan volleybal . Voor Packo wel wat aangenamer na stevig weerwerk te bieden en de match nog
op die manier te winnen.
Voor de trouwe fans die al uitkijken naar het leesgenot van volgende week, die gaan wat extra geduld
moeten hebben. Aangezien ons bekerverhaal al is afgelopen voor dit seizoen krijgen wij een weekendje
rust.

Sam

