Ooivo Ooigem – VC Packo Zedelgem B
Ooigem – Packo B in een notendop:
Sleutelmoment: In het begin van de 3de set schiet Packo B furieus uit de startblokken.
Het was het begin van een sterke remonte.
Lul van de week: Beau daagde een half uur te laat op aan het afgesproken punt voor
vertrek en haalt zo zijn eerste roze shirt binnen.
Opvallend: Het belooft een spannende competitie te worden, want maar liefst 5 van de
6 wedstrijden deze speeldag werden beslist in 5 sets.

Op de 2de speeldag stond voor Packo de eerste uitmatch op het programma. Tegenstander
was Ooivo Ooigem, een relatief onbekende ploeg voor ons door de veranderingen die de
ploeg onderging in het tussenseizoen. Niettemin hoopte Packo om hier het uitwedstrijdtrauma van vorig seizoen weg te werken en de eerste punten van het seizoen te sprokkelen.
Peter startte met 2 nieuwe namen in de basis in vergelijking met de ploeg die vorige week
startte tegen VKT. Beau en Niels kwamen in de ploeg resp op de hoek en in de midden. De
wedstrijd begon vrij evenwichtig tot 7-8. Packo had duidelijk moeite om zijn beste spel
boven te halen, en de opposite van Ooigem deed Packo pijn. Bij 16-13 moest Packo de rol
lossen. Packo slaagde er niet meer in om die kloof te dichten en set 1 ging met 25-22 naar
Ooigem.
Packo wilde absoluut niet met lege handen naar huis, maar de 2de set ging niet zoals
gepland. Packo bleef zelf de fouten opstapelen en Ooigem bleef sterk afwerken aan het net.
Zonder echt een grote kloof uit te bouwen hield Ooigem de touwtjes stevig in handen, en bij
18-17 maakten ze het verschil. De tweede set ging naar Ooigem met 25-19.
Iedereen vreesde al het ergste bij Packo, maar Packo schoot furieus uit de startblokken bij
het begin van de 3de set. Met Greg aan de opslag ging het meteen naar 0-6, daarna via Beau
en Robrecht naar 3-16. Packo geloofde weer in zijn kansen en ging vol door op dat elan. In
iets minder dan 15 minuten stond de 2-1 op het bord, 8-25.
Packo begon goed aan de 4de set, en zonder de monsterscore uit de vorige set bleef het zijn
niveau van de vorige set wel aanhouden. Ooigem, die in de 3de set wat aangeslagen was, was
nu terug bij de les en wilde heel graag de 3 punten thuis houden. Bij 21-22 kon de match alle
kanten uit, maar met een sterk spelende Tristan aan de opslag wist Packo de bordjes terug
gelijk te hangen, 21-25.
Een 5de set moest beslissen over de winnaar, en daarin ging het heel lang gelijk op. Beide
ploegen scoorden side-out zodat niemand een kloof kon slaan. Bij 8-8 was het Packo die als
eerste de leiding nam, 8-11. Ooigem dichtte de kloof meteen en bij 13-13 maakte iedereen

zich op voor een spannende finale. Het eerste matchpunt ging naar Packo, en dat bleek
meteen het goede. Packo won de 5de set en zo ook de match, 13-15 en 2-3.
De eerste 2 punten van het seizoen zijn binnen, op verplaatsing behaalt dan nog. Achteraf
bleef er toch een dubbel gevoel achter, want er zat misschien wel een 3 de punt in hadden we
van in het begin ons niveau gehaald. Desondanks zijn we blij dat we nog teruggekeerd zijn in
de match, en door de vele puntendelingen in de andere wedstrijden zijn 2 punten op
verplaatsing naar Ooigem zeker niet slecht. Volgende week nemen we het thuis op tegen
Tielt, een jonge ploeg die aan hun 2de seizoen in 1ste provinciale toe is. Tielt is zeker niet
verzwakt in het tussenseizoen, maar moet echter met enkele blessures afrekenen. Benieuwd
wat dat volgende week zal geven. Tot dan!

