Heren Packo A versus Averbode A
Deze week was het tijd om voor de Vlaamse beker onze tanden te tonen, dit tegen
Averbode A, een ploeg uit het verre Vlaams-Brabant dat aan kop stond met geen
puntenverlies. We gingen er dus al vanuit dat we niet op een laks gangetje eraan
mochten beginnen.
Echter was minder waar , ze starten met 2 punten voorsprong in iedere set, en ons team
hielp de eerste set aardig om dit kloofje uit te bouwen tot een werkelijke krater . Dit
door onze hoge foutenlast zowel aan het net (lees: 4-5 netfouten) alsook aan de
opslaglinie. Dit resulteerde eerst in een 0-6 stand, waarop coach Jan een TO moest
aanvragen, en een 5-11 achterstand. Hoe verder de set vorderde hoe dichter we
terugkwamen, maar de kloof was nog te groot om overbrugt te worden hierdoor een
logische eindstand 22-25.
Tijdens de 2de partij ging het zeer gelijkaardig op. Het ene moment stond Packo een
aantal punten voor op een ander moment Averbode. Maar Packo moest opnieuw zijn
meerdere kennen in de slotfase van de set.
Set 3 was een heel ander verhaal. Averbode verloor totaal de concentratie en leidde aan
decompressie in de welbekende , “gevaarlijke” , 3de set. Waar ze de voorbije sets volledig
de controle over hadden ging verloren en hun foutenlast lag zeer hoog. Hiervan maakte
Packo gretig gebruik en heeft dan ook gezorgd voor een eindstand van 25-18.
Bij de start van de laatste partij leek alles goed te gaan, we zaten nog in de flow van de
vorige set en speelden dus mee, dit allesinds tot 8-10. Daarna begon onze motor te
sputteren en was het vat af. Hier gingen we naar 10-14 en vervolgens naar 14-20. Deze
een laatste TO van onze Coach en nog een paar wissels om het spel te doen keren maar
dit tevergeefs het werd een pijnlijke 16-25
Dit weekend dus opnieuw een nederlaag in de beker, maar dit heeft natuurlijk zijn
voordelen en nadelen. Nu kunnen we ons volledige focussen op de competitie en onze
vrije weekends benutten om te rusten en de blessures te voorkomen. Voor het zeer
sympathieke Averbode, een welverdiende overwinning en veel succes toegewenst in de
komende bekermatchen.
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