Wedstrijdverslag: Packo Heren B – Volley Bredene
Datum: 11/01/2020
Uitslag: 3-1

Packo B – Bredene in een notendop:
Sleutelmoment: Bredene weet nog de 3de set binnen te halen, maar wanneer Packo aan
het begin van de 4de set een kloof slaat, zijn de 3 punten binnen.
Lul van de week: Robrecht krijgt de roze trui voor een opslag onder het net.

Voor de eerste wedstrijd van de terugronde kon Packo op bijna de voltallige ploeg rekenen. Niels was niet
beschikbaar wegens blessure en Beau was afwezig wegens familiale verplichtingen. Daardoor kon Peter
starten met de basis die op het einde van de terugronde een sterke reeks neerzetten.
De eerste set begon goed voor Packo. De receptie draaide goed en via de opslag kon Packo Bredene onder
druk zetten. Packo kon een kloof slaan en hield die vol tot 20-17. Daarna kon Bredene de kloof dichten en
gingen we naar een spannend slot. Een kleine scheidsrechterlijke dwaling zorgde voor een extra spannend
slot, maar uiteindelijk kon Packo toch de 1ste set binnenhalen, 28-26.
De 2de set begon vrij gelijkaardig als de 1ste set. Packo kon een mooie kloof bij elkaar spelen met mooi
volleybal. Deze keer gaf Packo zijn voorsprong niet prijs en wist ook de 2 de set binnen te halen, 25-22.
Packo leek zo op weg naar een 3-0 overwinning, maar in de 3de set liep het iets minder vlot. Alles liep wat
slordiger en zo kon Bredene wat meer in de wedstrijd komen. Bij 22-20 leek het toch nog goed te komen
voor Packo, maar met 3 opslagmissers op een rij kon Bredene de 3de set winnen.
In de 4de set schoot Packo weer beter uit de startblokken. Het wilde absoluut puntenverlies vermijden en
speelde weer wat geconcentreerder. Packo nam weer een kloof tegen het midden van de set en speelde
de wedstrijd mooi uit.
3-1 winst en een goeie start van de terugronde. Volgende week staat de verplaatsing naar Marke-Webis
Wevelgem op het programma, een harde noot om te kraken.
Tot dan!

