Datum: 16-02-2019
Match: Packo Zedelgem A – Vamos Stekene St Gillis Waas B
Start: Mano, Sam, Axel, Jarno, Niels, Tom & Robbin
Invallers: Daan & Simon

Wedstrijdverslag Packo Zedelgem – Vamos Stekene: 3-0
Packo Zedelgem nam in de eerste set een vliegende start met een sterk aanvallende Tom en
een zware opslagreeks van broer Sam. Ook de opslagen van middenman Axel deden de
tegenstanders van Vamos Stekene even wankelen. Een score van 10-3 prijkte al snel op het
bord. Voor Vamos zat er niets anders op dan een eerste time-out te nemen. Aanvallend
bleef Packo goed bezig, met enkele parels van Robbin en Axel. Ook libero Jarno was bij de
pinken. Aan 16-8 nam Vamos een tweede time-out, maar deze onderbreking bracht
eveneens weinig verandering met zich mee. Vamos probeerde daarna nog met een wissel
het elan van Packo te doorbreken, maar ook dit plan had weinig effect. Niels maakte er 2110 van met een slim geplaatste aanval en vervolgens blokte Mano een speler van de
tegenpartij genadeloos af. Vamos bleef echter vechten voor elk punt, maar Packo had
duidelijk de overhand. Bij een setstand van 24-11 ging de opslag van Packo in het net. De
thuisploeg wachtte niet lang om de set af te werken. Het volgende punt was meteen raak en
de set eindigde met een score van 25-12.
In de tweede set zette Sam de tegenpartij meteen onder vuur met enkele strakke opslagen.
De stand was in no time 3-0. Vamos kroop echter dichterbij en toonde af en toe heel mooi
volleybal. Packo gaf antwoord door kordaat af te werken. Aan 9-4 koos Vamos voor een
time-out. De onderbreking bracht hen weinig soelaas, want met Tom aan de opslag had de
ploeg het duidelijk moeilijk. Ook de scout bij Packo mocht even in beweging komen wanneer
hij een bal probeerde te ontwijken die per ongeluk zijn richting uit vloog. Helaas kon de bal
niet meer gered worden. Packo ging, ondanks deze misser, onvermoeibaar door. Vamos
probeerde hun flow te breken met een tweede time-out aan 16-7. Na de onderbreking
kwam er een wissel bij de thuisploeg: invaller Daan stond klaar en Robbin mocht gaan
uitrusten. De kersverse invaller maakte meteen zijn eerste punt en zorgde zo voor een score
van 18-9. Vamos voelde de bui ondertussen al hangen en probeerde met een wissel nog het
tij te doen keren. Niet veel later probeerde Vamos nogmaals een wissel uit. Deze laatste
wissel leek aanvankelijk te werken, want bij Packo ging alles eventjes minder vlot. Zo vlogen
enkele ballen tegen het plafond en werd ook de antenne geraakt. Een netfout bij Vamos
bracht de score uiteindelijk op 24-15. Packo miste wederom de setbal, maar de thuisploeg
bleef niet bij de pakken zitten en maakte de set af met een mooie aanval. De eindstand op
het bord las 25-16.
De derde set startte Packo met een mooie aanval van Daan. Daarop volgde een uitzonderlijk
lange rally, waarin beide ploegen elkaars aanvallen keer na keer afblokten. Het punt ging
uiteindelijk naar de thuisploeg. Enkele foutjes bij Packo zorgden er vervolgens voor dat
Vamos voor het eerst aan de leiding kwam te staan op het scorebord: 4-6. Tom trok de
situatie snel weer recht door enkele snoeiharde aces te slaan. De mannen aan het scorebord
waren duidelijk onder de indruk, want ze kenden per ongeluk de punten toe aan de
tegenpartij. Deze fout werd gelukkig snel rechtgezet. De goede opslagen bij Packo bleven

jammer genoeg niet duren: na enkele missers kwam Vamos weer aansluiten in de stand. Het
publiek werd vervolgens getrakteerd op een prachtmoment wanneer de setter van Packo,
Sam, een geweldige aanval afwerkte. Vamos bleef echter niet bij de pakken neerzitten en
vocht terug, waardoor ze uiteindelijk volledig konden bijbenen. De score op het bord: 11-11.
De thuisploeg koos daarop voor een wissel. Middenman Simon kwam in de plaats van Axel.
Plots ging het Packo weer voor de wind. Tom plaatste een geweldig blok en ook invaller
Simon toonde zich door met zijn eerste balcontact te scoren. De thuisploeg liep uit tot 19-13,
mede dankzij een goede opslagreeks van Simon. Om de opslagreeks even te doorbreken,
nam Vamos een time-out. De onderbreking had weinig effect, want Packo bleef scoren. Tom
maakte mooi af in de aanval, terwijl Simon scherp verdedigde. Op het scorebord stond 22-13
te lezen. Aan de opslagreeks van Packo kwam een einde, maar de thuisploeg gunde Vamos
amper ruimte. Bij de matchbal werd de thuisploeg nog heel even wakker geschud. De opslag
van Tom knalde namelijk hard in het net en kaatste terug in het kruis van een zeer
onfortuinlijke medespeler. Packo kon het voorval gelukkig snel van zich afschudden en
maakte het volgende punt, waardoor de setstand 25-15 werd.

