Wedstrijdverslag: Mendo Booischot C - Packo Heren A
Datum: 24/11/19
Uitslag: 3-2

Match op zondag Brrrr. Wie doet dat nu graag. Na een competitie match op zaterdag en een
verstandige afterparty had iedereen zijn wekker goed gezet voor de verre verplaatsing te
maken naar Mendo Booischot. Een ploeg van gelijkaardig kaliber. Ze staan namelijk ook
bovenaan in de andere 1e divisie reeks. Een stevige tegenstander dus.
Met z’n allen richting Antwerpen. Gezamenlijk met de busjes voorzien door het Bestuur.
Anderen met eigen vervoer. Maar iedereen is op het afgesproken uur aanwezig voor de match.
Ploeg die we niet goed kennen, andere zaal, alles moest wat wennen dat werd al snel duidelijk.
Met de zwakke start van 7 opslagen waarvan 6 missers dan kan je niets anders doen dan
achtervolgen. Het enige doel van deze set was om de tegenstander te lezen en ons
voorbereiden op de volgende sets. Maar toch het belangrijkste van al, die 10 halen!! We
merken al snel als een opslag over en binnen was dat het voor de thuisploeg ook niet
vanzelfsprekend is. Aan 20-9 hebben we dan toch 2 series van 4 punten dichter kunnen
komen maar niet genoeg voor een overwinning.
De 2e poging, we hebben een setje kunnen proberen en nu weten we hoe de ploeg aan de
andere kant van het net functioneert. Het gevoel zit beter, de set wordt beter gestart. 6-11
voor de blauwbloezen. Tot er een volgende obstakel bij komt. We moeten 25 punten ipv 30
punten maken om een set te winnen. Met punten waar er discussie was als de bal meer of
minder dan een meter binnen was. Worden alsnog buiten gezien door onze matchleider. Met
de frustraties die oplopen en de concentratie die even snel verdwenen was kantelt de set in
het voordeel van de thuisploeg. Met een setstand van 17-14 voor de thuisploeg hebben we
toch nog een wissel kunnen versieren aan 19-12. Toch een hele vooruitgang die tablets. Nu
kan je geen fouten meer maken als markeerder, de tablet doet het voor je. Even dat terzijde.
Het eindresultaat van de set blijft helaas hetzelfde. Een 2e setwinst voor Mendo.
We gaan hier nu toch niet meer dan 2u gereden hebben om een zwakke 3-0 nederlaag neer te
zetten en terug keren? Met dit in ons achterhoofd en wat meer Lef(fe) in ons spelniveau loopt
het gelijk tot 17-17. Dan schakelt de thuisploeg een versnelling hoger en lopen ze uit tot 2118. Dit keer reageren we op tijd en halen we set 3 binnen met 22-25 of was het 22-30?
De lange busrit is precies helemaal verdwenen uit de benen en set 4 start met een goed niveau
van beide kanten. Maar de kleine voorsprong die Packo maakt in het begin van de set komt
niet in gevaar en wordt niet uit handen gegeven. De set eindigt met 20-25
Oef, yes, nog niet naar huis, eindelijk nog een deftige match van kunnen maken. Met al deze
opluchtingen even kunnen uitblazen tijdens de toss om deze thriller verder af te werken.
Beter laat dan nooit start de laatste set met het niveau dat het de hele match had mogen zijn.
Dan was het de moeite geweest om te kijken. Maar dan sloeg het noodlot toe. Een mooie set
tot aan de wissel bij 8-7 en dan ging het licht uit bij de bezoekers. Mendo maakte hier gebruik
van en ging als een sneltrein voor de overwinning met 15-8. Een verdiende overwinning.
Helaas geen herhaling van 3jaar geleden. Hier stopt het verhaal in de vlaamse beker en zo ook
mijn verhaal.
Sam

