U 15 VTB – Zwevezele 3 – 0 (25 – 16, 25 – 23, 25 – 16 )
Voor mij was dit een weerzien van de meisjes die ik twee jaar getraind had en het is een plezier te
zien dat ze goede vorderingen gemaakt hebben.
In het begin was het wat zoeken en de kat uit de boom kijken maar eenmaal , vanuit een sterke
opslag, de eerste zenuwen weg, verliep alles heel vlot.
Omdat onze opslag zo goed was, kregen we heel wat freeballs en die werden telkens perfect
afgewerkt.
Eigenlijk is dit het verhaal van de hele wedstrijd : als we al ergens in de problemen kwamen, werd de
achterstand altijd relatief gemakkelijk weggewerkt en dit altijd vanuit die betere jumpfloat.
Ook aanvallend waren we de betere waardoor het verschil toch vrij groot was.

Doe zo verder meisjes!!

U13 reg. Ruislede – VTB 1 – 3 (19 – 25, 17 – 25, 25 – 21, 15 – 25 )

Met amper 4 van de 10 speelsters trokken we richting Ruislede. De meisjes wisten dus zeer goed dat
ze er alleen voor stonden en alles zelf moesten doen.
Langs de andere kant was het de gelegenheid om in de wedstrijd te blijven.
Het begin was niet zo goed en we stonden onmiddellijk 0 – 7 achter maar dit werd door een serie
goede opslagen goed gemaakt.
We bleven altijd proberen om mooi op te bouwen en dit loonde. Beetje bij beetje bouwden we de
voorsprong verder uit met een eerste setwinst tot gevolg.
De tweede set bleven we de hele tijd aan de leiding met een rustig meesterschap. Af en toe deden
we, met succes, een mooie aanval waardoor we ook, verdiend, de tweede set binnen haalden.
De derde set ging gelijk op maar enkele domme fouten op het eind ervan, deden ons de das om en
we moesten de set aan Ruislede laten.
De vierdeset waren we weer bij de les en met goed samenspel, mooie lange rally’s en aanstekelijk
enthousiasme haalde we ook set en de wedstrijd binnen.
Een mooi resultaat me de vier speelsters : Loes, Febe, Yasminne en Gracy

Peter

