1ste PD : Bevo Roeselare C – VTB A  1 – 3
Vier wedstrijden ver, en nog geen set op zak. En dan maar gaan spelen tegen de
4de in de ranking, Bevo Roeselare C, die ondertussen al 9 punten had vergaard.
De avond voordien hadden we behoorlijk gesleuteld aan de organisatie, zodat
elkeen wist wat er moest gebeuren bij vele mogelijke situaties. Een training is
natuurlijk geen wedstrijd.
Bij Bevo herkenden we enkele gezichten van op divisieniveau, maar daar trokken
we ons niets van aan. VTB was gekomen om zich te tonen, en als het even slecht
gaat, dan kan alles alleen maar beter. Al tijdens de reservewedstrijd bleek dat de
sfeer goed zat, en qua beleving was het net als bij een hoofdwedstrijd. Twee
hoekspeelsters namen glansrijk de rol van respectievelijk spelverdeler en libero
op zich. Maar als je niet op je vertrouwde positie speelt, is het aartsmoeilijk om
dan meteen dat systeem te testen. Na meer dan een uur kon Bevo met een nipte
1-2 die wedstrijd winnen.
Dan de batterijen extra opladen voor de hoofdbrok. Daar misten we een beetje
onze start. Bevo serveerde meteen scherp en enkele ongelukkige acties gaven
Bevo snel een mooie voorsprong. Maar de VTB-diesel begon op toeren te komen,
en VTB ging van langszij naar voorop. Jammer genoeg acteerden we net niet
stevig genoeg tijdens ‘money time’ zodat Bevo met 25-23 aan de haal ging met
set 1.
VTB terneergeslagen….? Absoluut niet! Onze dames voelden aan dat zij niet
moesten onderdoen, en de strijd ging onverminderd verder. Het blok- en
verdedigingssysteem werd vrij goed uitgevoerd, en de ontknoping van set 2
werd een ware thriller. Bevo kreeg een vijftal setballen, maar een koelbloedig
VTB snoepte gretig set 2 af met maar liefst 29-31 op het scorebord.
We waren niet gekomen om een setje te winnen; wel de wedstrijd. Beide
formaties haalden het beste in zich boven, maar ook op het einde van set 3 was
VTB het efficiëntst. Score? Alweer een heel nipte 23-25! De nul in de ranking was
alvast weggeveegd ☺!
Bevo leek zowat aangeslagen, want VTB zette een tussensprint in, waardoor een
zespuntenkloof werd uitgediept. Maar ook dan moet elkeen gefocust blijven,
want enige decompressie kan je plots duur komen te staan. Enkele slordigheden
betaalden we snel cash, en Bevo naderde zowaar tot op een punt. Maar het
vertrouwen dat de speelsters elkaar de ganse namiddag al hadden gegeven,
zorgde ervoor dat onze ploeg net op tijd het onheil kon afwenden. Bevo moest
uiteindelijk aanvaarden dat VTB het laken compleet naar zich trok door de 4de set
te winnen met 21-25… Eindelijk weer de zoete smaak van succes! VT-We-areBrugge is door enorme collectieve vechtlust en een hartverwarmende teamspirit
de verdiende winnaar van deze sportieve wedstrijd geworden.
Serge

