Wedstrijdverslag: Kruikenburg Ternat – Packo Heren A
Datum: 27/10/19
Uitslag: 2-3

Op zondag 27/10/2019 zakten de heren van Packo A af naar Ternat voor een
competitiewedstrijd in het midden van de dag (12u aanwezig, 14u30 hoofdmatch). De match
vond plaats in een gezellige sporthal vlak bij het kasteel van Kruikenburg. Tijdens het
opwarmen bleek al dat Ternat kon beschikken over een paar spelers met een serieuze
voorhamer. Miguel was echter niet onder de indruk, en wist gedurende de reservematch de
meest spectaculaire aanval netjes met de voeten te verdedigen. Los van deze knappe
verdediging kon Packo in de reservematch niet veel meer waarmaken, het verloor met 3-0
cijfers tegen een goed draaiend Ternat (25/16, 25/19 en 15/7).
De hoofdmatch werd aangevangen met Dermtje, Mofonari, Bobbinna, Sammie, Mr. Lova
Lova en Babypoeptje. Yordi en Yarno wisselden elkaar af op de libero. Ternat startte sterk en
kon al snel enkele punten uitlopen. Ondanks het degelijke spel van de thuisploeg slaagde
Packo er toch in om de kloof niet groter te laten worden dan een punt of 3. Ternat ging
echter gewoon door op hun elan kon de kloof uiteindelijk toch vergroten en de eerste set
winnen (25/20). Packo speelde zeker niet slecht en had even goed weer kunnen
aanklampen, maar een paar twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechters en vooral
aanhoudende druk van de tegenstander zorgden voor setverlies.
In de tweede set was het Packo dat de beste beurt maakte. De servicedruk werd opgevoerd
en zo kon het globaal zeer secure receptionele werk van de tegenstander toch wat aan het
wankelen gebracht worden. Ook aanvallend liep alles even op wieltjes en met weinig fouten.
Packo kon gedurende de hele tweede set een mooie kloof houden en Ternat maakte nooit
aanspraak op setwinst. Het werd 18-25 en de bordjes hingen in evenwicht.
Bij 16-13 in derde set realiseerde de thuisploeg zich plots dat ze dat in feite ook wel konden,
de servicedruk opdrijven. Op hun beurt konden ze de receptie van Packo serieus
destabiliseren en werden de fouten ook aanvallen opgestapeld. We konden met moeite nog
twee punten maken en verloren de set dan ook met duidelijke cijfers: 25-15. 2-1 achter en
de thuisploeg kon de drie punten al ruiken.
Een geladen vierde set ging lang gelijk op, toen Tom besliste tot actie over te gaan. Hij sloeg
zijn voet over en begon op slag nog beter te spelen. Opnieuw werd Ternat onder druk gezet
vanaf de achterlijn, maar ook het Zedelgemse blok slaagde er nu meer en meer in om de
aanvallers aan de overkant lam te leggen. Dit gaf de bezoekers een boost om toch punten te
pakken op deze moeilijke uitwedstrijd. De vierde set werd gewonnen met 20-25 en
Zedelgem vatte de tiebreak met opgeheven hoofd aan. Het ging gewoon verder zoals het
gestopt was en liep zowaar uit tot 8-2. De thuisploeg stribbelde rond 8-14 toch nog even
tegen, maar Zedelgem had toen al genoeg met één puntje om de 2 punten mee naar huis te
nemen. 11-15 en de 2-3 was een feit.
Er werd achteraf uiteraard goed gefeest in de kleedkamer. Dermtje had hapjes mee: chips,
salami, nootjes en wat kees. Babypoeptje was jarig en ging zijn bak bier halen uit de
matjesmobiel. Hiep Hiep Hoera! De vreugde was echter van korte duur, want we werden

erop gewezen dat we geen glas mochten meenemen in de kleedkamer. Glasscherven zouden
voor blessures kunnen zorgen, zo blijkt. We verzekerden de man van Ternat ervan dat we
nog nooit een flesje gebroken hadden, maar dat was even buiten Axel gerekend. Zo’n twee
minuten na het vertrek van de man slaagde hij er al in om de eerste te zijn die het voor
mekaar kreeg. Knap werk, en uitmuntende timing!
Aangezien we al uit alle eerste wedstrijden punten konden halen, kunnen we wel spreken
van een goede competitiestart. We staan met 9 punten op een voorlopige 3e plaats.
Volgende week ontvangen we Berlare-Zele in de Groene Meersen en hopen we het niveau
van deze week aan te houden.
Mathijs

