Wedstrijdverslag Packo ZEDELGEM - Denderhoutem
Datum: 01/12/2018
Uitslag: 3-1
Speelden: Brecht, Sam, Robbin, Axel, Tom, Mano
Na acht overwinningen in de competitie is u favoriete ploeg nog altijd ongeslagen. Wat ons
overigens een spaghetti opleverde (merci Jan). Na de remonte van vorige week tegen
Ertvelde in de vijfde set waren we gebrand om nog eens de drie punten te pakken. Deze
week stond Denderhoutem op het menu.
Traditiegetrouw starten we net zo goed aan onze eerste set en staan we meteen al 3-0
achter. Maar de achterstand wordt snel weggewerkt en het gaat gelijk op tot 16-16. Daarna
krijgen we een reeksje van Axel en Tom en komt de setwinst niet meer in gevaar. 25-21
Set twee zijn de rollen omgekeerd en lopen wij meteen 3-0 uit. We houden deze voorsprong
tot halverwege de set waarna zij steeds wat dichter sluipen en dus goed in de match komen.
18-18 en alles opnieuw te doen. Maar wanneer Mano op moneytime aan de opslag komt
maakt hij de beslissende reeks en set twee is binnen 25-20. 1 nadeel we hebben
Denderhoutem in de match laten komen… Dat belooft voor set drie.
In de derde set hebben we meteen een goeie start van Denderhoutem en we staan meteen
drie punten achter. Ze houden heel de set door die voorsprong vast en wij kunnen deze
maar niet dichten. Zij beperkten hun fouten en haalden de set binnen met 22-25.
In de vierde set was de veer gebroken bij de bezoekers. Wij hielden onze opslagdruk hoog en
Denderhoutem stapelde de fouten op wat ons een kloof vroeg in de set (9-2) opleverde. Wij
hielden ons niveau hoog en breidde onze kloof nog meer uit naar een makkelijke setwinst
25-13. De drie punten binnen en wat extra vertrouwen om volgende week de leider van de
competitie te ontvangen in eigen zaal. Alle supporters op post om deze topper te volgen!
Tom

