Subject: Verslag Diksmuide – VTB 3 november 2018
Doorzetting en samenspel met klasse
Met deze titel konden we na een vroege, frisse maar zonnige zaterdagse rit naar onze
volgende tegenstanders 'Volley Team Diksmuide', de zege samenvatten.
De 6 meiden vlogen er na aankomst onmiddellijk in met een korte maar krachtige opwarming
waarna ze van start konden gaan aan de eerste set.
Het was snel duidelijk dat de tegenstanders een zeer sterke opslag afleverden maar dit
weerhield ons team niet om de stand gelijkmatig te houden. Totdat Diksmuide
plotseling begon uit te lopen tot 24-17. Setbal dus, maar met Hanne klaar voor opslag. Zij
zorgde voor 6 punten op een rij waardoor we er terug bij stonden...24-23. Elke aanval van de
tegenpartij of het minste foutje kon deze eerste set laten verloren gaan. VTB bleef vechten
voor iedere bal en met succes. Na een bloedstollende strijd was de eerste set binnen met
jawel 24-26 op het scorebord.
De toon was gezet! Maar Diksmuide liet de moed niet in de schoenen zakken en pakte de 2e
set met 25-19. De teams waren dus duidelijk aan elkaar gewaagd!
Vlug nog wat tactische tips van onze trainer Jardo en op naar set 3. Daar zagen we vlug dat
de meisjes het tempo wat opdreven en elkaar heel goed aanvoelden. Vechtend voor iedere
bal konden ze snel de derde set afsluiten met 14-25.
Vierde set...laatste set? Jawel! Na eerst terug een gelijk opgaande strijd en een kleine
uitloper van Diksmuide, kon VTB de matchbal toch verzilveren met 23-25 als laatste score.
Yes!
Ik denk dat de supporters die aanwezig waren, kunnen meespreken van een zeer
spannende topwedstrijd. Hier hebben ze echt laten zien dat doorzetting, samenspel en
passie door deze ploeg geweven is. Bij bepaalde punten die ze maakten kon je ook echt die
'big smile' zien! Soms van ongeloof en een beetje geluk, maar vooral door het plezier die ze
samen beleefden. Want daar draait het toch allemaal om!
Een dikke proficiat en wie is de volgende?

