VTB U17reg - Hermes Oostende
Volleybal = teamsport met fun en spanning
Tijd voor een nieuwe wedstrijd: VTB - Hermes Oostende. Na een korte opwarming voor de
spelers op het veld alsook voor de supporters in de cafetaria, konden we van start gaan in
het Bloso Sportcentrum.
Met nog niet iedereen op het juiste ritme ging het gelijk op in de 1e set. Met enkele korte
races en mooi opslagen konden we halverwege aftikken op 12-13. Tijd voor een time-out en
wat kleine tips van de coaches. Deze tips hadden de meisjes van VTB duidelijk goed
begrepen en konden 6 punten op rij binnenhalen. Hierdoor was Hermes wat overdonderd en
kon VTB de 1e set binnenhalen met 25-15.
In de 2e set had Hermes moeite om de goeie team play van VTB te overtreffen. VTB liep snel
uit met 4-1 en 9-2. VTB had duidelijk een versnelling hoger geschakeld waardoor Hermes het
heel moeilijk had om de kloof te dichten. Met 16-4 en 22-10 begon dit ook heel moeilijk te
worden. Het was VTB die dan ook de 2e set binnenhaalde met 25-10.
Op naar deel 3 want het was nog niet afgelopen. Hermes liet vanaf de eerste opslag duidelijk
blijken dat ze zich niet zomaar gingen laten doen. De punten vlogen aan beide zijdes rond de
oren met een gelijkopgaande strijd: 6-4, 9-9 en 12-12. Spanning alom en dit was ook te
voelen bij de supporters. Iedereen had er duidelijk nog veel zin in. De time-out voor VTB
bleek het terug hebben gedaan. Ze begonnen uit te lopen naar 18-13 en 20-15. Je zag dat
iedereen van de strijdlust van beide ploegen genoot. Wat zou het worden...? Hermes begon
toch meer terug te vechten en kwam terug tot 21-18. VTB voelde de hete adem van Hermes
steeds warmer worden bij 21-20 maar lieten zich niet doen en liepen terug uit tot 23-20.
Bijna gedaan hé...? Dat dachten wij ook maar niets was minder waar. Hermes kon 4
matchballen van VTB ontfutselen en kon zo de stand tot op 24-24 brengen. De spanning was
te snijden bij iedereen. De time-out van de coaches bracht voor iedereen enkele minuten
rust en nu was het alles of op naar set 4. VTB stond als één blok op het veld en kon na 2
spannende races toch de 3e set binnenrijven!
Vandaag toonde VTB duidelijk wat ze in hun mars hadden en toonden dat volleybal een
echte team sport is. Samenwerken komt op de 1e plaats en vechtend voor iedere bal, krikt
alleen maar het moraal op. Hermes toonde in de 3e set ook hun beste kant maar net ietsje
te weinig om VTB te overtreffen. Mooie wedstrijd vol met spanning en plezier...daar draait
het tenslotte toch allemaal om!
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