Wedstrijdverslag: Packo Heren A – B&W cie Lendelede
Datum: 31/01/2020
Uitslag: 1-3

De kwartfinale van de beker van West-Vlaanderen. Velen verwachtten een spannende match en
deze verwachting werd zeker ingelost.
Packo A begon aarzelend aan de eerste set met een paar individuele fouten waardoor de 2 punten
voorsprong op Lendelede (door het verschil in reeks) meteen weggewerkt was. Meteen hingen de
bordjes gelijk. Er werd aan beide kanten gevochten voor elk punt, maar Packo A nam in set 1 toch
de bovenhand en liep uit tot 16-11. Lendelede liet zich echter niet kennen en kwam geleidelijk aan
dichterbij met een zeer spannend slotfase tot gevolg. Packo A kon weliswaar hun 2de setbal
verzilveren en haalde de set binnen met 27-25.
De tweede set was het omgekeerde scenario vergeleken met set 1. Lendelede liep gestaag uit tot 1418 en het was deze keer aan Packo om hun tanden te laten zien en de achtervolging in te zetten. Met
Sam aan de opslag, een goede blok-defence van de achterlinie en een aanvallend sterke voorlinie
wist Packo Lendelede in te halen en zelfs voorbij te steken. 24-22 stond op het scorebord en de
thuisploeg zag dat een 2-0 voorsprong mogelijk was. Het heeft echter niet mogen zijn. Lendelede
herpakte zich op het juiste moment en haalde alsnog de 2de set binnen met 24-26.
In set 3 nam Lendelede snel een kleine voorsprong van 2 punten, die ze gedurende heel de set
wisten vast te houden. Het resulteerde dan ook in de 2de setwinst voor Lendelede op rij.
Packo heren A heeft in set 4 nog eens alles op alles gezet om het tij alsnog te doen keren en met
spannend volleybal en stevige rally’s bleef het tot aan 15-16 zeer spannend. Lendelede slaagde er
vervolgens in om, door goed te serveren en een stevig blok te plaatsen, een kloofje te slaan en Packo
is er niet in geslaagd om deze nog te dichten. 20-25 en een 1-3 eindzege voor Lendelede.
Conclusie: het was een match met zeer degelijk volleybal, spannende rally’s, een volle tribune en 2
ploegen die toch tot het uiterste hebben gestreden voor de overwinning. Bedankt aan alle
supporters die er waren.
Robbin

