VC Packo Zedelgem B – Tievolley Tielt
Packo B - Tielt in een notendop:
Sleutelmoment: Packo maakt meteen de kloof in het begin van de 5de set en lijkt de
wedstrijd te gaan winnen. Tielt kan echter onmiddellijk aansluiten en pakt alsnog het
extra punt.
Lul van de week: Brecht kwam iets te goed overeen met de scheidsrechter, wat hem
zijn 1ste roze T-shirt oplevert.
Opvallend: Ondanks dat Packo 1 punt meer maakte deze wedstrijd, moet het toch de
overwinning aan Tielt laten.

Op de 3de speeldag nam Packo het thuis op tegen Tievolley Tielt, een jonge ploeg die zijn
start zeker niet gemist had. Packo kon een 3-punter goed gebruiken, want na de nederlaag
tegen VKt en de nipt overwinning in Ooigem moest Packo voorlopig tevreden zijn met een
plaats aan de onderkant van de tabel.
Het was Packo die het sterkst uit de startblokken schoot. De thuisploeg nam meteen een
voorsprong en van 4-1 ging het naar 7-4. De motor bij Tielt sloeg toen ook aan, en geleidelijk
begonnen ze de kloof te dichten. Bij 11-11 stonden beide ploegen weer naast elkaar. Beide
ploegen lieten mooie dingen zien, maar Tielt bleek toch iets efficiënter in de afwerking. Tielt
sloop weg van Packo en haalde de eerste set binnen met 22-25.
De 2de set begon op gelijkaardige wijze, met een kleine kloof in het voordeel van Packo.
Waar Tielt in de vorige set de kloof kon dichten, kon Packo deze keer met Greg aan de opslag
de voorsprong uitdiepen tot 13-7. Bij 18-16 leek Tielt nog even een vuist te maken, maar na
de 2de opslagbeurt van Greg stond Packo 22-16 voor en kon het de bordjes weer gelijk
hangen, 25-20.
De 3de set leek een dubbeltje op zijn kan te worden. Beide ploegen scoorden continu sideout, zodat bij 11-11 nog niemand een verschil had kunnen maken. Tielt schakelde plots een
versnelling hoger, en bij Packo wilde het even niet lukken. Zoals eerder dit seizoen kende
Packo een dipje, en Tielt maakte daar gretig gebruik van met mooi volleybal. Wat leek te
gaan uitdraaien op een felbevochten set, werd een vlotte 1-2 voor Tielt, 16-15.
Packo wist zich in de 4de set te herpakken en via Niels kon het Tielt wat op achterstand
zetten. Packo kon via Jonas beter afwerken dan in de vorige set, en Vital en Dieter vielen
goed in om Packo opnieuw naar een 5-setter te brengen.
In de tiebreak was het Packo die weer het sterkst startte. Nam meteen een 4-1 voorsprong
en leek op weg naar de eerste thuiszege van het seizoen. Tielt herpakte zich en dichtte de
kloof meteen naar 4-4. Tielt ging op en over Packo dankzij een sterk blok, waar Packo toch

moeite mee had. Bij 11-14 mocht Tielt serveren voor de wedstrijd, en met een blok haalden
ze de wedstrijd binnen, 11-15.
Zo blijft Packo achter met 3 op 9 en nog geen thuiszeges, wat toch niet de start was waar
iedereen op hoopte. Het verhoogt de druk op de volgende wedstrijd op bezoek bij Beernem.
Beernem kent ook een moeilijk competitiebegin met enkele geblesseerden, en dus valt daar
misschien iets te rapen. Tot dan!

