VC Packo Zedelgem B – Vkt
Packo B – Vkt in een notendop:
Sleutelmoment: Na een sterke eerste set moet Packo vroeg in de 2de set achtervolgen.
Het slaagt er de volgende 3 sets niet meer in om de rollen om te draaien.
Lul van de week: ???
Opvallend: Packo B blijft voor het 3de jaar op rij puntenloos achter na de 1ste speeldag,
na nederlagen in Bredene, Rollegem-Kapelle en nu thuis tegen Vkt.

Het nieuwe seizoen kon dit jaar mooi ingezet worden door VC Pavko Zedelgem, want op de
eerste speeldag (en tevens sponsordag) speelden zowat alle ploegen thuis. De tribunes
waren dus mooi gevuld om de eerste wedstrijd te bekijken. De eerste tegenstander van het
nieuwe seizoen was Vkt, een ploeg die altijd sterk voor de dag komt en garant staat voor
aangename wedstrijden. Een mooie openingsaffiche dus.
Van de basisploeg die het vorige seizoen in Menen afsloot, stonden er slechts 2 in de basis
bij aanvang van het nieuwe seizoen. Peter zag hoe zijn ‘nieuwe’ ploeg een sterke start nam.
Tot 7-7 hielden beide ploegen gelijke tred, maar bij 10-7 moest Vkt een eerste kloof
toestaan. Packo speelde met veel enthousiasme, en aan het net werkten nieuwkomers Jonas
en Dieter de kansen goed af. Dieter serveerde de eerste set van het nieuwe seizoen uit in
het voordeel van Packo, 25-19.
Zo secuur en enthousiast Packo speelde in de eerste set, zo slap begon het aan de 2 de set.
Vkt had zich beter aangepast aan het spel van Packo, en er werd minder vlot afgewerkt aan
het net. Wanneer de opslagen dan ook niet meer mee wilden, keek Packo snel tegen een 715 achterstand aan. Set gespeeld zou je denken, maar niets was minder waar. De inbreng
van Bram deed de match kantelen, en Packo kwam plots terug tot 15-16. Dat ene puntje
achter bleek echter het punt teveel, want Packo slaagde er niet in om de kloof helemaal te
dichten. Ook de dubbele wissel bij 18-21 mocht niet baten; Set 2 ging naar Vkt met 20-25.
Het niet halen van de 2de set had duidelijk zijn sporen nagelaten, want in set 3 en 4 was
Packo nog slechts een schim van zichzelf. Packo had alle moeite van de wereld om nog een
bal tegen de grond te slaan, en de simpelste ballen gingen verloren. Vkt had duidelijk moed
geput uit de 2de set, en via een sterk spelende Cafmeyer gaven ze de wedstrijd niet meer uit
handen. Set 3 en 4 gingen naar Vkt, met 20-25 en 17-25.
Een valse start van het seizoen dus voor Packo, die misschien stiekem op meer had gehoopt,
zeker na de sterke thuisreputatie vorig seizoen. De ploeg is door het inpassen van 6 nieuwe
spelers zeker nog niet op z’n top, dus vanaf hier kan het alleen maar beter. Hopelijk zien we
volgende week al beterschap tijdens de verplaatsing naar Ooigem, waar Packo graag zijn
eerste punten wil halen. Tot dan!

