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“Het is nog voor kerst en we zijn al begonnen aan de terugronde. Gelukkig stond de dichtste
verplaatsing van het seizoen op het programma, Ruddervoorde.
Alom bekend (en gehekeld) van de zaal waar je maximaal anderhalve stap kan zetten van de muur tot
aan de opslaglijn.

De reservenmatch begon al goed. Er werd enthousiast gespeeld, veel ballen werden aan beide kant
van de grond gehaald in defence (op een soms niet al te orthodoxe manier) en Packo begon al beter
gewoon te geraken aan de opslagruimte. Packo won de reserven met 0-3 (17/25, 22/25, 6/15).

De hoofdmatch begon op hetzelfde elan als de laatste set van de reserven. Met een hoge opslagdruk
van Sam en een goede defensie/bloklijn stond het al snel 0-10 voor Packo Zedelge. Packo speelde
een solide 1e set en sloot deze dan ook af met een 10-25 eindstand.
De 2de set begon gelijk opgaand. Met een haasjeover spel werd afwisselend de leiding genomen in
de set. Ruddervoorde begon een stuk beter te serveren en hun foutenlast daalde aanzienlijk. Toch
haalde Packo de 2e set binnen met goed samenspel, een degelijke opslagdruk en een aantal goed
getimede bloks.
De 3de set begon zoals de 2de. Aan 10-14 nam Packo wat afstand en raakte niet meteen meer in de
problemen om de 3 punten binnen te halen met 19-25. 0-3, een betere start van de terugronde
kunnen we niet wensen.

Als we even terugkijken op de eerste helft van het seizoen mogen we zeker niet klagen! Een solide
2de plaats met 6 punten voor op de 3e en 3 punten achter de 1e. Met 32 op 36 kunnen we zeker niet
klagen over onze terugkeer naar divisie!
We wensen iedereen een zalig kerstfeest en een goed eindejaar!”
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