Zondag 8 maart : U 15 Provinciaal: VT Brugge – Wevelgem
Onze meisjes eindigen in hun reeks U15 provinciaal B op de eerste plaats als kampioen. Ze spelen nu
in een poule met vier ploegen voor de titel van algemeen West-Vlaams kampioen tegen de eerste
(Wevelgem) en tweede (Waregem) van de A-reeks en de tweede van de B-reeks (Sint-Joris).
Vandaag spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Wevelgem.
Ons zestal mist zijn start niet met drie mokeropslagen van Florence, gevolgd door een goede aanval
en blok van Obe (7-4). Wevelgem vecht zich terug in de wedstrijd met sterke opslagen en
onhoudbare aanvallen vanuit de middenpositie (8-10). Enkele goedgerichte achterwaartse passen
van Malin en Liesel worden perfect afgewerkt door Jasmijn en Florence (12-12). Ook Heike laat zich
zien met enkele harde middenaanvallen. Zeer mooi volleybal wisselt af met hier en daar een
opslagmisser en een schoonheidsfoutje. Wevelgem blijkt net iets te sterk voor onze meisjes (20-25).
In set twee slaat Wevelgem met een zeer sterke opslagreeks en een aantal succesvolle tipballen
meteen een kloof (0-8). Onze dametjes happen even naar adem. Een mooie opslagreeks van Amélie
brengt even hoop in de ogen van de talrijke toeschouwers. Deze korte opflakkering duurt echter te
kort om Wevelgem te bedreigen (11-25).
VTB start vol goede moed de derde set met sterke opslagen waardoor Wevelgem meer fouten maakt
(9-7). Langzamerhand knokt de meer ervaren tegenstander zich terug in de wedstrijd (14-19). Onze
meisjes blijven zich maximaal inzetten, aangemoedigd door Jörgen, maar moeten zich uiteindelijk
gewonnen geven (16-25)
Vandaag zien we mooi volleybal van twee sterke ploegen waarbij VT Brugge misschien net iets meer
last van zenuwen heeft en een tikkeltje zelfvertrouwen mist tegen een tegenstander die iets sneller
en harder speelt. Doe zo verder, meiden. We zullen nog mooie wedstijden zien van jullie in deze
spannende play-offs (zondag 15/3 – 16 u in Sport Vlaanderen tegen Sint-Joris).
Bedankt voor een mooie wedstrijd, Amélie, Estée, Erza, Florence, Heike, Jasmijn, Liesel, Malin, Marie
en Obe, coach Jörgen en scheidsrechter Lorelei.

