VTB A (1ste provinciale) – Packo Zedelgem : 3 – 2
Deze fel bevochten wedstrijd luidde de terugronde van de competitie in.
De allereerste wedstrijd dit seizoen tegen datzelfde team was voor VTB op
een sisser uitgelopen. Bij meerdere speelsters viel een revanchegevoel te
detecteren.
VTB startte met enkele mooie acties, en ook punten dus, maar qua
stabiliteit begon Packo zich alsmaar meer van haar beste kant te tonen.
Onze ploeg verloor te vaak de controle over ‘de eerste bal’, waardoor Silke
(spelverdeelster) het ganse plein moest afdweilen en zich beperkt zag in
haar opties. Set 1 logischerwijs naar de vaantjes…
Een beperkte verandering qua ploegopstelling bracht een beetje
verbetering, maar niet genoeg om aanspraak te kunnen maken op
deelwinst, waardoor de bezoekers een riante 0-2-voorsprong verzilverden.
Dan maar eens aan de noodrem trekken. Alle speelsters met betere
receptiekwaliteiten werden in de strijd gegooid. De motor leek niet direct
te willen aanslaan, maar gaandeweg geraakte de bal gemakkelijker bij
Silke waardoor set 3 een thriller van formaat werd. Packo kreeg de
gelegenheid om bij 23-24 de wedstrijd compleet naar zich toe te trekken,
maar enkele ‘towers’ staken daar meer dan 1 handje voor. En met enige
opluchting verscheen plots 1-2 (26/24) op het scorebord.
Behalve de receptie- en blok/verdedigingskwaliteiten was ook het
vertrouwen volop aan het toenemen. En een prima tactische tip van Griet
Clyncke betreffende de middenspeelsters sloeg aan! Een ontketend VTB
zette Packo zwaar onder druk. Van op alle posities werd er geknald, en de
bezoekers verloren langzaam maar zeker hun greep op deze strijd. Met
een 25-20 werd de belle afgedwongen.
Enige consternatie toen Packo met zware opslagen moeiteloos een 3-0voorsprong uitbouwde. Een time-out doorbrak die opslagreeks, en VTB
rook bloed. Na 2 uren spelen was het energiepeil binnen onze ploeg
ogenschijnlijk niet gezakt. De (slimme) kanonnen bleven ongenadig
inbeuken op de Packo-defensie, en een antwoord bleef uit. De 15-6 laat
weinig aan de verbeelding over. YES!!!
En zo blijft VTB bewijzen dat het alles in huis heeft om het tegen toppers
op te nemen.
Serge

