VC Beerlanders Beernem A – Packo Zedelgem B
Beernem - Packo B in een notendop:
Sleutelmoment: Packo kent een dip in de 3de set, lijkt af te steven op pijnlijk setverlies.
Ze herpakken zich net op tijd, en halen zo de eerste 3-punter binnen.
Lul van de week: Buydts was zijn schoenen vergeten, waardoor zijn moeder die moest
komen achterdragen.
Opvallend: Packo B wint voor het eerst in meer dan een jaar met 0-3. Vorig seizoen
lukte dit geen enkele keer, inclusief beker.

De 4de speeldag bracht ons naar Beernem, een ploeg die bij aanvang van de competitie moet
afrekenen met enkele blessures. De winnaar van deze wedstrijd kon belangrijke punten
pakken en zo wat meer opschuiven naar het midden van de tabel.
Peter beschikt dit jaar over een brede kern, en bracht voor deze wedstrijd 3 nieuwe
basisspelers in de ploeg. Peter zag hoe deze een goeie start namen. Aanvankelijk bleef de
kloof klein, tot Jonas aan zijn opslagreeks begon. Van 15-15 wist Jonas met 10 opslagen de
eerste set naar Packo toe te trekken, goed voor de langste serveerbeurt van dit seizoen, 1525.
Packo begon opnieuw goed aan de 2de set, maar gaandeweg slopen er toch wat slordigheden
in het spel. Deze hielden Packo tegen van de 2-punten kloof verder uit te diepen. Beernem
slaagde er niet in te profiteren van het dipje bij Packo, en met 20-25 wist Packo ook de 2de
set binnen te halen.
De 3de set leek gelijk opgaand, tot Beernem plots de kloof kon slaan. Packo stapelde de eigen
fouten op en Beernem begon meer in de eigen kansen te geloven. Packo had de grootste
moeite om de kloof te dichten, maar ook kleine foutjes in het spel van Beernem hielden hen
tegen om de kloof verder uit te diepen. Bij 18-16 wist Packo zich te herpakken en via Bavo
aan de opslag en de goeie invalbeurt van Niels, wist Packo net op tijd de kloof om keren, 2022. Packo slaagde erin om deze kloof te houden en de wedstrijd uit de serveren bij 21-25.
Zo is de eerste 3-punter voor Packo een feit, buitenshuis dan nog wel. Packo heeft nog 1
punt nodig om buitenshuis vorig seizoen te evenaren. Met deze 3 punten is de weg omhoog
ingezet, hopelijk kunnen we die thuis eens voortzetten volgende week, wanneer Bredene op
bezoek komt, Tot dan!

