Wedstrijdverslag Zele-Berlare - Packo ZEDELGEM A
Datum: 23/02/2019
Uitslag: 3-2
Als tweede gerangschikt en toen met 47 overwinningspunten op de teller ging Packo
Zedelgem verleden zaterdag op bezoek bij Zele-Berlare. Een tegenstander die derde staat
gerangschikt en zeker en vast nog iets had recht te zetten in eigen huis, in de heenronde
kon Packo namelijk nipt ontsnappen aan een 2-3 verlies.
De eerste set begon vrijwel gelijk opgaand, na 15 gespeelde punten stond het 8-7 op het
scorebord en dit door goed volleybal aan beide kanten. Toen Packo de 20 punten naderde
bleek er aan de kant van de thuisploeg even wat concentratie verlies, de volgende stand
werd weergegeven op het scorebord 17-21. Door een goed verdedigend Berlare en een toch
sterk aanvallende Moerman werd het tij alsnog gekeerd en werd deze set beëindigd met een
nipte maar welverdiende 26-24, op naar set twee.
Het begin van set 2, de rust en de geruststellende woorden van coach Jan Haeghebaert
wierpen blijkbaar hun vruchten af, dankzij een stevige opslagdruk en een goed uitvoerend
midden compartiment kon Packo de set binnenhalen met 23-25. De set verliep als volgt,
aan het begin van de set had Packo het wat moeilijk om de receptie onder controle te
krijgen, 8-6 verscheen op het scorebord. Na wat weerwerk en extra communicatie in het
achterveld werd dit rechtgetrokken naar 15-16. Dit keer was het Packo die aan het langste
eind trok, door stevig verdedigend werk en een vlot scorende Beuselinck werd de set
beëindigd met een welverdiend bovenstaand resultaat.
Het begin van set 3 kent een bijna identiek verloop als set 1 maar dan meer in het voordeel
van Packo. 0-0 naar 7-8 naar 13-16. Hierna kende Packo een klein dipje wat kon te maken
hebben met voorgaande scheidsrechterlijke beslissingen. Het einde van de set werd dit keer
ingezet in het voordeel van de thuisploeg, 21-18. Na een technische time-out werd duidelijk
dat Packo nog lang niet op het gijpen lag. Wederom door een vlot scorende Tom Beuselinck
in combinatie met sterk verdelend werk van Sam Beuselinck kon Packo de set alsnog naar
zich toe trekken, een welverdiende 23-25 als resultaat.
In set 4 werd het een ietwat ander verhaal. Het begin van de set werd goed ingezet door
Packo, dit door een stevige opslagdruk, 0-0 naar 4-8. Door het sterke spel van de
thuisploeg en wat concentratie verlies bij Packo werd Packo al snel op achtervolgen
aangewezen, 4-8 naar 16-14. Berlare bood enorm veel weerwerk waardoor Packo nog
moeilijk tot scoren kwam, 21-16. Packo probeerde nog te herstellen door puik werk in het
achterveld maar het kalf was reeds verdronken, de set werd beëindigd met 25-20.
2-2 in setstand, het begin van alweer een vijfsetter tegen Zele-Berlare. Vol goede moed
begon Packo aan deze set maar de thuisploeg was duidelijk de beter startende ploeg. Hierbij
ging het scoren vrij vlot en verdedigend stonden ze nog steeds sterk. Aan de kant van
Packo ging het minder vlot, her en der wat communicatie foutjes maar toch bleef Packo zich
verweren. 0-0 naar 5-2 naar 10-6. De eindmeet was in zicht maar tevergeefs voor Packo,
de thuisploeg liet hun nog steeds efficiënte opposite de vrije loop en kon op die manier de
match beëindigen met 15-11. Een match om toch wel u tegen te zeggen met aan beide
kanten van het veld een niveau dat tweede divisie waardig is.

Voor Packo is het nu twee weken rust om dan op 16/03 Eevoc Ertvelde-Evergem te
ontvangen in eigen huis, dit belooft zeker en vast weer een spannende wedstrijd te worden.
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