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Zedelgem start goed aan de match en weet met enkele sterke aanvallen een kleine voorsprong uit te
bouwen. Bij de eerste time staat het 7-3. Daarna sluipen wat foutjes in de performance van de
thuisploeg. Het scorebord staat al snel weer gelijk: 8-8. De volgende punten gaan gelijk op, maar
enkele goedgeplaatste tipballen leveren Meerbeke tegen de tweede time-out een voorsprong op
van 12-13. De bezoekers breiden na de time hun voorsprong verder uit. Een sterke aanval en een
perfect geplaatst blok zetten de thuisploeg weer op de kaart. Maar het gaat al snel weer bergaf voor
Zedelgem. In dekking weten ze geen oplossingen te vinden. De foutjes stapelen zich op en al snel is
het 16-22 voor Meerbeke. De coach van de thuisploeg grijpt in en kiest voor een wissel. Zedelgem
sprokkelt zo nog enkele broodnodige puntjes. Bij de time staat er 18-22 op het bord te lezen. Na de
time-out zakt de thuisploeg jammer genoeg weer als een pudding ineen. Een aanval die los buiten
vliegt, een gemiste opslag en een slechte receptie zorgen voor een setstand van 18-25 voor
Meerbeke.
Beide ploegen starten sukkelend aan de tweede set, wat de score al snel op 3-3 doet belanden. Even
mogen de supporters van echt volleybal genieten wanneer Tom en Mathijs samen een ongezien
blok zetten. Het mooi schouwspel is helaas van korte duur. Met wat geluk weet Zedelgem toch uit te
lopen. In de eerste time staat het 15-10 voor de thuisploeg. Nadien is Zedelgem spijtig genoeg het
noorden weer volledig kwijt. In de aanval laten ze te veel steken liggen. De volgende time staat het
scorebord alweer op 16-15. De thuisploeg herpakt zich na de rust en weet met een goeie aanval en
een stevig blok wat afstand te nemen. Aan 18-16 maakt een speler van Meerbeke een netfout, maar
de scheidsrechter geeft het punt toch aan de bezoekers. Het hele gebeuren wakkert het vuur bij de
spelers van Zedelgem aan en ze slaan, letterlijk en figuurlijk, snoeihard terug met enkele perfecte
aanvallen. De tegenstanders zijn duidelijk even van hun melk. Ze proberen de situatie nog recht te
trekken door twee wissels door te voeren, maar het mag niet direct baten. De stand is ondertussen
21-18. Daarna dreigt de thuisploeg nog even de voorstand te verpesten door een kleine
woordenwisseling tussen enkele spelers. Tegen de time-out staat het terug 21-20. Meerbeke komt
zelfs nog terug tot 23-23. Zedelgem mist een setbal, maar Axel blijft gelukkig niet bij de pakken
zitten en maakt van de 24-24 in no time 26-24. Setwinst voor de thuisploeg.
In set 3 zien we meer van hetzelfde: foutjes. Zedelgem weet na een goeie redding van de libero en
een mooie aanval uit te lopen tot 6-4. Daarna neemt Meerbeke over en weet met enkele mooie
aanvallen de score weer naar 8-8 te brengen. Al snel hervallen beide ploegen weer in het
ondermaatse standaardwerk van de avond. De toetsfouten van de tegenpartij en een beetje geluk
zorgen ervoor dat Zedelgem kan uitlopen tot 18-13. Aan die score volgt ook een time-out. De
thuisploeg zet de trend verder door na de rust weer te beginnen sukkelen. Receptioneel lukt even
niks meer. Kort na de time-out brengt een discutabel punt de goesting bij de thuisploeg terug. De
stand gaat van 18-17 naar 22-17. De sfeer bij Zedelgem zit er plots goed in. Maar sfeer is jammer
genoeg niet alles. Een gemiste opslag bij setbal en 2 mislukte blokpogingen brengen de stand op 2422. Gelukkig laat de thuisploeg de tegenstand niet nog dichterbij komen. Met een verpletterende
aanval maakt Tom een einde aan de set. 25-22 voor de thuisploeg.
Set 4 start met weinig verandering. Goeie aanvallen en dikke missers wisselen elkaar af bij de
ploegen. Het foutensaldo bij de thuisploeg ligt iets hoger dan bij de tegenpartij. Meerbeke weet bij
de rust uit te lopen tot 7-11. Na de rust volgt nog meer van hetzelfde. Zedelgem vergeet zo even
volledig hoe ze moeten dekken. De sfeer bij de thuisploeg is ver te zoeken. De volgende time staat
het onverbiddelijk 11-17. Na deze time-out wisselt de thuisploeg foutjes af met goeie aanvallen.

Ook Meerbeke begint steeds vaker te kwakkelen. Zo kan Zedelgem, onder andere via een goeie
opslag van Pieterjan, terugkomen tot 21-23. Even lijkt de thuisploeg op de goeie weg, maar
uiteindelijk mag het toch niet baten. De set eindigt op 22-25, nadat een opslag van de tegenpartij
met veel geluk nog over de netrand rolt.
De laatste set gaat initieel gelijk op, maar een goed geplaatste tipbal doet Meerbeke op voorsprong
komen. Daarna lijkt het alsof de thuisploeg de zaal al verlaten heeft. Aan de eerste time-out staat de
stand op 2-5. Zedelgem sukkelt lustig verder en Meerbeke benut alle kansen. Aan 2-7 wordt Robbin,
die zich wat blesseerde, geruild voor Mano. Heel even leeft Packo weer op en redden ze collectief op
prachtige wijze een balletje, maar de scheids fluit het punt af. Pieterjan weet even niet wat hij met
zichzelf moet aanvangen, dus vangt hij maar een gele kaart in de plaats. Na het hele gebeuren zakt
de thuisploeg verder in de spreekwoordelijke put weg. Meerbeke wint de 5de set uiteindelijk vlotjes
met 4-15.
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