Verslag van Jan Nagels over u17 prov Lendelede - Vt Brugge A
3-0 (25-11/25-13/25-22)
Tegen een ploeg met spelers uit 1e, 2e en 3e prov konden we geen voldoende tegenstand
bieden.
Te weinig geloof in eigen kunnen en uiteraard onder druk van een (te) sterke tegenstander
ondergingen we de wet van de sterkste.
In set 3 en na donderspeech van de trainer speelden we zowaar mee tot het eind van de set,
kleine foutjes verijdelden setwinst.
Opdrachten uitvoeren om met een strikte organisatie ons vel duur te verkopen en zo
progressie te boeken is de boodschap.
En dat zien we week na week beter zichtbaar
U17 reg Kortemark - VT Brugge C
0-3
Zondagochtend om 9 u match is niet steeds een geschenk...
Uitkijken of de meiden fris en bij de les waren.
Maar niets verkeerd , integendeel . De meisjes waren goed en drongen hun eigen spel op
aan de tegenstander. Er werd goed geserveerd en onze aanvalsopties beginnen meer en
meer te renderen. Een mooie en duidelijke zege die onze evolutie bewijst en moet
doorgroeien naar een topklassement en hoger spelniveau
11/11/2018 16:00 U17 Reg.
VOLLEY TEAM BRUGGE B - VC PACKO ZEDELGEM 3 - 1 (25/23, 14/25, 25/19, 25/18)
Goed begonnen maar het was voor sommige speelsters eerste wedstrijd na lange periode zonder competitie
en het was een beetje zoeken . Gelukkig hebben we score kunnen omdraaien door spectaculairdere eindsprint
In de tweede set zijn we slaperig begonnen en dan was kat gaan lopen .
Derde set gingen we snel van start maar daarna laten, we tegenstanders terugkomen tot 16:15 maar daarna
was maar een ploeg op veld . schitterend !! in de derde set hebben we direct een kloof geslagen en kunnen
gemakkelijk houden tot einde .
Proficiat aan volledige ploeg maar extra bedankt voor beide spelverdeelsters!!!
Jardo

