Wedstrijdverslag Packo Heren A – VC Aalter
Datum: 19/10/19
Uitslag: 3-1

Na de lange en intense match van vorige week tegen Meerbeke vorige week, stond Aalter vanavond
op het menu. De Oost-Vlaamse ploeg had nog geen punten kunnen sprokkelen dit seizoen en stond
nog steeds op een gedeelde laatste plaats met nul punten. Pieterjan die ze kende van vorige jaar in
Ruiselede, zei meermaals dat we ze niet mogen onderschatten en het een goeie ploeg was.
De eerste set begonnen we dan ook goed met een hoge opslagdruk en een goeie side-out. We
speelden geconcentreerd en wonnen dan ook de eerste set zonder veel problemen met 25-15. Geen
vuiltje aan de lucht.
De start van de tweede set hadden we ons wel wat anders voorgesteld. Aalter hun opslagdruk lag
stukken hoger zodat ze hun blok goed konden positioneren. Packo keek meteen al tegen een 7-3
achterstand aan. De volledige set bleven we dan ook op achterstand. Naar het einde konden we de
kloof wel wat verkleinen en kwamen we op 1 puntje. Maar na een paar goeie opslagen van Aalter
haalden ze de set dan ook binnen(21-25). 1-1 en PJ had dan toch gelijk.
In de derde set vond Sam onze middenspelers de goed waardoor er openingen kwamen op de hoek.
Zonder overtuigend volleybal te spelen konden we de set toch zonder grote problemen naar ons toe
trekken met 25-18.
Set vier keken we opnieuw meteen op een achterstand maar onze middens konden de kloof steeds
beperken en lieten Aalter niet ver uitlopen. Na een wisselvallige match konden we op moneytime
met een paar rake opslagen de set uiteindelijk nog keren en konden we de match zonder
puntenverlies afsluiten met 25-23 en 3-1.
Het belangrijkste van de match dat we moeten onthouden is dat we de drie punten konden
thuishouden. Volgend weekend hebben we een dubbel programma. Vrijdag avond voor de vlaamse
beker tegen VKT en zondag competitie match in en tegen Ternat.

