Wedstrijdverslag Packo Heren A – VT Marke-Webis Wevelgem
Datum: 05/10/19
Uitslag: 3-0
Speelden: Sam, PJ, Axel, Tom, Simon, Mano, Yordi (lib), Jarno (lib)
Kwamen in: Miguel, Mathijs, Robbin

Vorige zaterdag stond eindelijk de eerste officiële wedstrijd van heren A op het programma. Ook
dit jaar weer met enkele nieuwe gezichten in de rangen: Miguel (spelverdeler) en Levi (opposite)
kwamen over van respectievelijk Beernem en Bredene, maar ook oude bekenden PJ (receptiehoek) en Mathijs (midden) vonden hun weg terug naar de Zedelgemse terreinen na
omzwervingen bij Pervol en Rembert.
Na een aarzelende reservenpartij die bij een 1-1 stand helaas vervroegd werd afgefloten, was
het tijd voor het echte werk, tegen een duidelijk versterkt Marke-Webis B, de afgelopen week
nog goed voor drie punten tegen jarenlang 1ste divisietopper Olva Brugge.
De start van set 1 toonde duidelijk dat de bezoekers wel al wat competitieritme hadden: met 712 stond toch al een duidelijke kloof op het scorebord. Gelukkig werd te thuisploeg op tijd
wakker en met Tom aan de opslag ging het van 14-18 naar 20-18. Miguel maakte nog een
opmerkelijk debuut met een ace en na een kort technisch defect werd uiteindelijk 25-20
genoteerd.
Het begin van set twee opnieuw een stugger Marke-Webis dat tot halverwege gelijke tred hield.
Met Mathijs en Robbin in de plaats van Axel en Mano nam de thuisploeg wel weer afstand: aan
20-14 was de beslissende kloof een feit. Regelmatig wat protest bij de bezoekers kwam de
concentratie niet ten goede en Packo liet een comfortabele 25-19 noteren.
Een valse start (1-5) werd in set 3 snel rechtgezet en met nagenoeg foutloos volley (en een geel
karton voor Marke coach Sinnesael) werden de eerste drie punten van het seizoen veroverd: 2517 en 3-0.
Volgende week trekken we op zondag naar het onbekende Meerbeke, vorig jaar goed voor een
mooie vijfde plaats. Tot dan!

