Wedstrijdverslag Packo ZEDELGEM – VT Diksmuide
Datum: 26/01/2019
Uitslag: 3-0

Na een mooie 3-0 zege van onze dames tegen Diksmuide is het aan de heren om hopelijk hetzelfde
resultaat neer te zetten.
De eerste 3 punten werden gewonnen in de reservematch. Wat wel niet vanzelfsprekend was. De
samenstelling was niet zoals gewoonlijk. Door kwetsuren en examens waren er enkele spelers afwezig.
Gelukkig konden we beroep doen op enkele spelers van de B-ploeg die goed meedraaiden en zorgden
voor de nodige punten.
Met een goeie voorbereiding en de nodige voorbeschouwing van onze coach start de thuisploeg sterk
aan deze partij. De bezoekers doen al snel beroep op hun time-outs in de hoop de ploeg te motiveren en
zo wat meer weerstand te bieden. Time out aan 10-4 en 18-6. Veel resultaat heeft dat niet opgeleverd.
De blauwbloezen bleven met het nodige ambiance en concentratie doorgaan wat een eindstand
opleverde van 25-14.
Bij de start van de 2e partij zag je al snel dat de concentratie van Packo snel kan wegvallen. De thuisploeg
was al snel aangewezen op achtervolgen. Het verschil werd nooit groot. De set kantelde in het voordeel
van de blauwbloezen na een toch wel voor iedereen verrassende gele kaart voor VTD, bizar genoeg na
protest van Robbin. Doe dat maar eens na. Nadat de verwarring verdwenen was werd het matchritme
terug gevonden en ging de match logisch verder. De thuisploeg haalde het met 25-19.
Met een portie friet in het vooruitzicht had Packo niet te veel zin in een lange derde set. De start was
echter moeizaam. De bordjes bleven gelijk tot 9-9 maar dan zetten je favoriete volleybalploeg een
sprintje in om de match mooi onder het uur te beëindigen met een setstand in de 3e partij van 25-13.
Kort en bondig verslagje, net zoals de match. Op naar volgende week waar we in de middag spelen
tegen Ename.
Sam

