Wedstrijdverslag: VKt Torhout - Packo Heren B
Datum: 14/12/19
Uitslag: 0-3

De basis van Packo was onvoorspelbaar tot het begin van de match, zeker wanneer men keek naar
de opstellingen van de reserve match. VKT liet een sterke hoekspeler aan de kant. Hun sterkhouder
Cafmeyer was passeur van dienst.
Eerste set ging gelijk op, eerste time out werd genomen aan 18-17. Packo zette een eindspurt in en
kwam 20-23 voor. VKT pakte nog een time out maar Packo kon het afmaken met een 25-22 stand.
Eerste set was binnen voor Packo al ging dit niet van een leien dakje, terwijl VKT toch zwak toonde
vooral in receptie.
Zowel Packo als VKT startte in set 2 met dezelfde spelers. Packo had in 2de set een goede side out.
Dit zag ook de coach van VKT en wisselde daarbij hoekspeler Enkeltje voor Ruben, slimme wissel
want vooral receptioneel ging VKT onderuit. Cafmeyer moest overal ballen gaan oprapen als
spelverdeler met de nodige frustratie als gevolg.
De wissels die de coach maakte bij VKT kon echter niet baten, want Packo maakt de set gedaan met
een overduidelijke 18-25 cijfers.
0-2 Packo maakte zich op voor derde set, want ze wisten dat ze een mooi zaak deden met 3 punten
voor het klassement.
Packo blijf met een ongewijzigde opstelling. VKT zette Cafmeyer op de hoek in de hoop dat hij meer
kon doen op deze positie.
Packo had een flitsende start, bij de eerste wissel van VKT was het 1-5.
De coach van VKT wist niet meer wat te doen en heeft deze set bijna al zijn wissels opgebruikt.
Het stond 3-11, maar toen kwam Packo in de problemen. De recepties kwamen niet meer aan en
kwamen niet tot scoren. We gaven een mooie voorsprong weg en kwamen zelf op achterstand met
13-12.
Door een dubbele wissel kwamen we weg van een lastige positie.
VKT bleef echter doorduwen en kwamen tot 19-17 voorsprong. Erna maakte Packo er korte metten
mee, met een eindstand van 21-25.
Packo heeft nog niet veel gewonnen in Torhout en alleszins niet met een droge 0-3.
Het zwakste VKT die ik tot nu toe heb meegemaakt, maar dat bracht geen mindere vreugde bij onze
zege.
Een zege die ons belangrijke 3 punten oplevert in het klassement.

