Wedstrijdverslag: Packo Heren A – Knack Roeselare B
Datum: 16/11/19
Uitslag: 3-1 (25/19, 20/25, 25/16, 25/15)

De clash tussen de kampioen en vice kampioen van vorig seizoen in 2e divisie mogen elkaar
vandaag bekampen voor de West-Vlaamse beker. Dat dit geen makkelijke opdracht zou
worden was duidelijk, ze wonnen tenslotte vorig jaar tweemaal van packo , en doen het dit
seizoen ook goed .
Beide ploegen met heel wat aanvalskracht in de rangen beginnen er klokslag 20.30 aan
Een goed gevulde tribune staat te popelen om het zien van de wedstrijd.
set 1
Packo opent de score 1-0 en kan al vroeg een kleine kloof slaan met een killblock van
middenman simon 7-4. Een paar missers van de sterspeler nr 17 van knack, wordt het al snel
9-5. Een zwaar killblock, van oppo tomtje aka "dermtje" en het goed verdelen van passeur
Sam maakt de kloof zowaar niet meer te dichten, nog een kill block van pj en de eerste set
lijkt gespeeld. Knack probeert nog aan te klampen maar packo wint de eerste set
overtuigend met 25-19.
set 2
Een paar foutjes en wat concentratie verlies zorgen ervoor dat we snel op achtervolgen
aangewezen zijn. 3-7 naar 8-14. packo komt nog wat dichter maar moet deze set de duimen
leggen met een 20-25 setstand .
set 3
Onder impuls van een goed varierend robin met mooie dropballetjes en scherpe dia
aanvallen en een goed blokkerend packo met onder andere Mathijs" mr lovalova" Bonne die
ook aanvallend meer dan zijn job doet , werd set 3 een zogezegde walkover! Knack redelijk
van zijn melk met de zware setstand kan geen vuist meer maken en verliest met een
duidelijke 25-16.
set 4
Zoals we set 3 geëindigd zijn beginnen we set 4 overtuigend. De meegereisde supporters van
knack die we hele match mochten horen roepen (drieentwintuuuug!!!) hoorden we zowaar
niet meer, hadden ze de hoop om verder te bekeren dan al opgegeven?
Een niet te stoppe packo met goeie match van libero yordi aan het stuur van de verdedigings
linie, brengt de ballen met bijna geen moeite naar onze passeur sam. Die naar hartelust kan
dirigeren. een goed afwerkende Robin en Tom, en een perfecte reeks snoeiharde
jumpopslagen van pertz deed de bezoekende ploeg twijfelen in receptie , met nog een
resem killblocks werd de set uitgespeeld met een logische 25-15.
Collectief sterke match van packo, bekert verder tegen een toch beruchte beker kandidaat
vc lendelede die speelt in liga b , wie weet zit er volgende ronde een stunt in ? Allen zeker
op post op de volgende afspraak.
MVG je "matje".

