Wedstrijdverslag: Rembert Torhout B - Packo Heren B
Datum: 08/02/2020
Uitslag: 1-3

Na de vlotte 0-3 overwinning in en tegen Diksmuide voor de kwartfinale van de West-Vlaamse beker
mochten we deze week op bezoek bij het jeugdige Rembert. Ze staan op een mooie tweede plaats in het
klassement. In de heenmatch gingen we thuis vrij kansloos onderuit met 0-3. Dus we waren
gemotiveerd om het deze keer niet zover te laten komen.
De reservenmatch was een mooie aanloop naar de hoofd. Er werd goed volleybal geleverd en verdiend
gewonnen met 0-3. Zo behouden we voorlopig onze eerste plaats in het reservenklassement met een
puntje meer dan Knack, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.
Het kwam er nu op neer om goed opgewarmd aan de match te starten. Dit lukte onder impuls van
‘Fliksje’ aka ‘roze natte Lul van de week’ aka Brecht Vansteenkiste die deze week gelukkig wel zijn
mouwtjes op tijd aanhad. Het helpt als je soms zelf eens je sportzak maakt natuurlijk.
We begonnen verschroeiend aan de match en bouwden al snel een mooie voorsprong uit. Opslagdruk,
zoals vooraf aangegeven, was de sleutel om Rembert te bekampen. Van onze kant werden de ballen
vlotjes gebracht waardoor er makkelijk gevarieerd kon worden. Onze aanval scoorde dan ook volop. Op
11-20 (als ik mij niet vergis, want het is nogal moeilijk zonder wedstrijdblad. Een kopietje van het tablet
werd me geweigerd) stokte de motor. Een reeksje individuele fouten zorgde ervoor dat we de
tegenstander terug in de set lieten komen. Een dubbele wissel en vooral niet in paniek schieten zorgde
ervoor dat we alsnog de set konden binnenhalen met 21-25.
Over de tweede set kunnen we kort zijn; we haalden opnieuw het goede niveau van bij aanvang en
maakten vlot uit met 16-25. 0-2
De traditioneel moeilijke 3e set bracht wat er van verwacht kan worden. Wat minder scherpte,
concentratie, drive. We lieten begaan en moesten quasi constant achtervolgen. Even dachten we nog
terug te komen maar de opflakkering was van korte duur met een 25-20 verlies tot gevolg. 1-2
We waren wakker geschud en begonnen set 4 terug op een hoog niveau. Opslagdruk, een goed blok en
verstandig volleybal waren de ingrediënten waardoor we nooit meer in de problemen kwamen. Het spel
ging wel goed op en neer maar quasi alle rally’s konden we in ons voordeel beslechten. Met een goed
gevoel en een gemiste jump op matchbal wonnen we overtuigend met 20-25.
Zo boeken we een deugddoende 1-3 overwinning en komen we op 2 punten van hun tweede plaats in
de stand. Komend weekend krijgen we rust in de competitie, maar op vrijdagavond spelen we een
oefenduel (met veel inzet) tegen onze vrienden van Packo C.
Onze volgende competitiematch is thuis tegen Oostende. Ook hier hebben we iets recht te zetten. We
verloren in de heenronde een ‘dèèrlijke’ match met 3-0. We kunnen een goede zaak doen aangezien de
kustjongens op dit moment 1 punt minder tellen in het klassement. 22 februari om 16u in de Groene
Meersen, ik zou zeggen tot dan.
G.

