Wedstrijdverslag Packo ZEDELGEM – Knack ROESELARE
Datum: 08/12/2018
Uitslag: 2-3

Als nieuwkomer in tweede divisie ongeslagen kamperen op de tweede plek, dat is natuurlijk mooi. Maar
als er één match is waar je halsreikend naar uitkijkt, dan is het natuurlijk die tegen de competitieleider.
Knack Roeselare liet tot nu toe nog geen punt liggen dit seizoen en had nog maar net thuis met
sprekend gemak Ertvelde-Evergem opzij gezet in drie sets. Taaie klant dus, maar met de nodige ervaring
in de rangen en een thuismatch op het programma, konden we maar optimistisch zijn.
In set 1 bleek dat optimisme ook gegrond. De jeugdige tegenstander strooide kwistig met opslagmissers
en zonder zelf uiterst secuur volley te presenteren, kon Packo stilaan uitlopen. Vooral Robbin scoorde
vlot maar toch bedroeg de voorsprong nooit meer dan enkele punten tot net voor het einde. Packo kon
nog even doorduwen en de bezoekers hadden geen antwoord: van 23-18 ging het naar 25-21.
Set twee verliep gelijkaardig: niet de beste match van het seizoen voor de thuisploeg, maar toch
voldoende om de bezoekers op voldoende afstand te houden om de set rustig uit te fietsen, ondanks
een late remonte: 25-23 en 2-0.
De moeilijke derde bracht helaas de kentering: opposite Vanthournoudt bleek plots werkelijk
onhoudbaar. Packo stribbelde tegen maar kon na een spannend seteinde de drie punten hiet claimen:
23-25 en 2-1.
De vierde beurt was meer van hetzelfde: Knack domineerde nu en enkele vervangingen konden weinig
baten. De bezoekers deden hun supporters kirren van plezier met een overduidelijke 16-25 hingen de
bordjes gelijk: 2-2.
In de belle miste Packo helaas compleet de start. Knack kon meteen een beduidende voorsprong bij
elkaar harken en er mocht gedraaid worden aan 8-3. Het meegereisde legertje Knack-mama's en -papa's
vergat even hun enthousiasme te wikkelen in een jasje van sportiviteit en boegeroep weerklonk toen
ondergetekende verhaal ging halen bij de scheids na een overduidelijke liftbal. Tevergeefs, en de
bezoekers denderden verder: 10-15 en game over. Deze keer geen miraculeuze tiebreak remonte.
Een Knack met twee gezichten dus, dat op hun best toch duidelijk een maatje te groot was voor uw
favoriete divisieteam. Maar het seizoen is nog lang!
(Disclaimer: het seizoen was al iets minder lang bij het indienen van dit verslag, waarvoor mijn oprechte
excuses)
Mano

