Wedstrijdverslag Tievolley Tielt - Packo ZEDELGEM
Datum: 15/12/2018
Uitslag: 0-3
Speelden: Sam, Robbin, Simon, Tom, Mano, Axel, Yordi

Na de klepper van formaat vorige zaterdag maakten we deze week de verplaatsing naar Tielt. Voor onze
laatste wedstrijd van de heenronde boekten sommigen onder ons een tourtje sightseeing langs de
verschillende sporthallen in Tielt. Gelukkig was deze juist op tijd afgelopen en was iedereen op post.
In de reserven werd het al snel duidelijk dat het geen topwedstrijd zou worden. Beide ploegen
probeerden wel maar het lukte niet zo goed. Gelukkig konden we de match naar ons toe trekken. 1-2
In de eerste set was het meteen duidelijk dat het niveauverschil met vorige week groot is. Packo had de
start gemist en kon zijn diesel redelijk vlug opwarmen waarna het een 6-2 achterstand recht zette tot
een 10-10. Eens op weg waren we in deze set niet meer te stoppen ook niet met 2 TO’s. We eindigden
de eerste set met een mooie 14-25 score.
Het copy-paste in het begin van de 2de set 8-8 enige verschil is dat er door een foutje aan het blad de
infrastructuur even geen zin meer had. Daarbij hadden beide ploegen 10 min extra rust gekregen. Klein
sprintje in het 2de deel van de set bracht ons uiteindelijk op een 17-25.
In set 3 een ander verhaal. Packo kan geen vuist meer maken en kon niet anders meer dan mooi mee te
draaien met het systeem. De kloof was nooit groter dan 2 punten. Door het iets te onnauwkeurige
volleybal waren de bankzitters al aan het vrezen voor een 4de set in en niet al te warme zaal 22-22.
Gelukkig hebben we nog zoiets al moneytime waarbij onze ploegmakkers snakte naar iets anders dan
water. Met deze drijfveer laakte ze er dan maar 22-25 van.
Heenronde zit er op. Ik denk dat we blij mogen zijn met het resultaat. Wetende waar we nu staan
kunnen we alleen maar voor beter gaan. Volgende week een nieuwe afspraak tegen Ruvo
Ruddervoorde.

Kris

