Wedstrijdverslag: Knack Roeselare B - Packo Heren A
Datum: 23/11/19
Uitslag: 3-0

Met 15 overwinningspunten op de teller en een gedeelde 1ste plaats met vier teams, waaronder
Knack Roeselare B, was het aan deze laatst vernoemde om op zaterdag 23/11/2019 Packo
Zedelgem Heren A te ontvangen. Dit beloofde zeker en vast een wedstrijd te worden om u tegen te
zeggen. Packo won namelijk de week voordien met 3-1, in eigen huis tegen datzelfde team maar
toen voor de beker Nationaal-divisie. U kunt het dus al raden, Knack Roeselare was er dus op
gebrand om stevig weerwerk te bieden en de overwinning in de wacht te slepen.
En niets was minder waar, vanaf het eerste moment van de wedstrijd merkte Packo dat Knack
volop voor deze overwinning zou gaan. De eerste set begon dan ook in het voordeel voor Knack na
een reeks stevige opslagen. Als eerste tussenscore werd er 8-5 op het scorebord genoteerd. Aan de
kant van Packo heerste er her en der wat concentratieverlies in combinatie met wat
schoonheidsfoutjes waardoor Knack kon uitlopen tot 16-13. Deze voorsprong gaven ze niet meer
uit handen en knokten verder, 21-17. Packo bood nog wat weerwerk maar op money time trok de
thuisploeg toch aan het langste eind, de set werd beëindigd met 25-23.
Het begin van set 2, de rust en de geruststellende woorden van coach Jan Haeghebaert wierpen
blijkbaar hun vruchten af. Dankzij een stevige opslagdruk en een goed uitvoerend midden
compartiment kon Packo uitlopen tot 5-8. Door een goed verdedigend Knack en goede afwerking
aan het net werd het tij alsnog gekeerd in het voordeel van Knack, 16-15 als volgende tussenscore.
Packo bleef puik weerwerk bieden tot aan 21-19. Het einde van de set verliep jammer genoeg niet
volgens plan. Na wat betwistbare scheidsrechterlijke beslissingen liet Packo het hoofd wat hangen
en kon Knack dus ook deze set binnenhalen. De set werd beëindigd met 25-21.
In set 3 werd het een ietwat ander verhaal. Het begin van de set werd goed ingezet door Packo, dit
door een stevige opslagdruk. Maar de vorige set spookte nog in de hoofden van onze Packo-spelers.
Packo kreeg het moeilijk om de receptie onder controle te krijgen maar kon toch nog een beetje
bijbenen door extra communicatie in het achterveld. 8-6 werd als eerste tussenstand genoteerd. Na
een Time-out begon Packo vol goede moed terug aan de set maar de thuisploeg was duidelijk de
beter startende ploeg. Dankzij opnieuw knap verdedigend werk van Knack liepen ze uit tot 16-13.
Packo probeerde het tij nog te keren maar kwam zo goed als niet meer tot scoren, 21-16 als
tussenscore. Hierna kende Packo een dipje, wat kon te maken hebben met voorgaande
scheidsrechterlijke beslissingen. Packo probeerde nog te herstellen maar het kalf was reeds
verdronken, de set werd beëindigd met 25-19 en zo ook de wedstrijd.
Voor Packo was dit toch wel een domper maar de volledige verdienste van Knack Roeselare.
Volgende week zaterdag 30/11 gaan wij op bezoek bij Gimme-E waasland Kruibeke B een sterke
ploeg die dit seizoen al heel wat vijf-setters op hun palmares hebben staan. Dit belooft zeker en vast
een spannende wedstrijd te worden.
Yordi

