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Na de overtuigende zege tegen VT Diksmuide vertrokken we naar Oudenaarde met de
bedoeling de goede vorm verder door te zetten. De samenstelling van de reserve was nog
steeds wat zoeken aangezien de blessures van Brecht en Arend. Desondanks werden de
eerste twee sets in de reserven redelijk vlot gewonnen. In de derde set kon Packo
desondanks de setbal voor de thuisploeg het tij nog keren. (0-3)
Aangezien Oudenaarde de laatste tijd redelijk wat gewonnen waren we gewaarschuwd voor
mogelijk sterke weerstand van de thuisploeg. Deze weerstand was in de eerste set nergens
te bespeuren waardoor we al snel een kloof konden slaan waardoor de tegenstander
genoodzaakt was een vroege time-out aan te vragen (3-8). Dankzij de goeie opslagdruk en
sterke verdedigend werk van onze libero Jarno Stappers konden we de kloof verder
uitbreiden. De tegenstander had het moeilijk om een antwoord te vinden en uiteindelijk
werd de set redelijk vlot gewonnen door Packo (13-25).
We weten dat we na een goede eerste set soms wel eens wat slordiger gaan spelen. Dit was
zeker niet het geval we trokken de goede lijn van de eerste set door. Ook in deze set
speelden de opslagen een grote rol, de tegenstander bleef het moeilijk hebben in receptie.
Toch konden we pas op 17-17 de kloof slaan de tegenstander probeerde met een time-out
(17-21) het tij nog te keren maar te vergeefs de tweede set was binnen. (19-25)
De derde set waren we een maatje te sterk waardoor al snel een voorsprong kon genomen
worden die niet meer uit handen gegeven werd. De tegenstander leek geen oplossing meer
te vinden voor het sterke blok van Packo. De set werd zonder problemen binnengehaald.
(11-25)
Volgende week spelen we thuis tegen Vamos Stekene een ploeg die vorig jaar Knack van de
titel weerhield. We zijn dus gewaarschuwd.
Maxim

