Packo Zedelgem B - Bredene
Packo B - Bredene in een notendop:
Sleutelmoment: Na 2 goeie en 2 mindere sets is het afwachten met welk gezicht Packo
de 5de set zal aanvangen. Het blijkt het goede te zijn en weet voor het eerst dit seizoen
thuis te winnen.
Lul van de week: Is op heden nog niet beslist, Vital kon niet komen wegens
familiefeest, Buydts droeg amper de roze T-shirt en volgens Peter wordt volleybal met
11 gespeeld. Take your pick ☺
Opvallend: Na 5 speeldagen is de eerste thuiszege een feit. Packo heeft de mindere
competitiestart toch wat achter zich gelaten nu.

Op de 5de speeldag stond de thuiswedstrijd tegen Bredene gepland. Bredene kende een
sterk seizoen begin, en legde voorlopig beslag op de 2de plaats. Packo daarentegen wilde
heel graag de sterke thuisreputatie van vorig seizoen beginnen opbouwen.
Packo begon, zoals vaker, sterk aan de wedstrijd. Het kon meteen een kloof slaan via Jonas
en een sterk spelende Bavo. Ondanks enkele jammere punten die pijnlijk verloren gingen,
slaagde Packo er goed in om zijn voorsprong te handhaven en zo de eerste set binnen te
halen.
De 2de set kende een gelijkaardig verloop. Packo ging verder op het elan van de eerste set,
en nam een kleine voorsprong. Via Tristan en Jonas kon het deze keer de voorsprong wat
uitbouwen. Net voor het einde van de set begon de motor plots te sputteren. Packo had
plots 2 tot 3 kansen nodig om een punt te maken, en de foutenlast aan de opslag ging de
hoogte in. Bij 23-23 had Bredene Packo net op tijd bijgebeend. Bredene slaagde erin het
inhaalmanoeuvre af te ronden en haalde de 2de set binnen, 23-25.
Packo baalde even van de jammerlijke setverlies, maar eens op het veld liep het weer een
stuk beter. Packo haalde weer het niveau van de eerste set en kon de foutenlast van de
vorige set wat drukken. Bredene was ondertussen beter in de wedstrijd gekomen na de
winst in de vorige set, en via slimme hoekspelers hielden ze de kloof klein. Packo wist
uiteindelijk Bredene toch van zich af te schudden, en haalde de 3de set binnen, 2-1.
Zo goed als het ging in de 1ste en de 3de set, zo slecht ging het weer in de 4de. Packo speelt dit
seizoen voorlopig met pieken en dalen, en de 4de set bleek weer een dal. De foutenlast in
aanval en opslag ging weer omhoog, waar Bredene goed van wist te profiteren. Packo leek
nog even een vuist te maken, maar de aangerichte schade in het begin van de set bleek te
groot om nog terug te komen. Bredene haalde de 4de set binnen en zo werd voor de 3de keer
op 5 wedstrijden weer een tiebreak gespeeld (wat deze verslagen een stuk langer maakt, dus
aub stop daarmee).

Packo kwam gelukkig met een piek weer op het veld, waardoor het in de 5 de set net aan het
langste eind kon trekken. Bij de wissel van kant kon Packo een kleine kloof slaan. Packo
slaagde erin die kloof vast te houden en zo de eerste thuiszege van het seizoen binnen te
halen.
Met deze 2 punten komt Packo met 8/12 op een voorlopige 3de plaats terecht. Volgende
week verleggen we de focus van de competitie even naar de beker, want 2de prov Bavikhove
komt op bezoek. Geen gemakkelijke tegenstander, want ze spelen al enkele seizoen top 3
daar. Hopelijk is dat het begin van een lang bekeravontuur. Tot dan!

