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MARKE-WEBIS
Liga B: Wara Genk – Marke-Webis
0-3. (Setstanden: 14-25, 18-25,
16-25). Marke-Webis begon enorm
sterk aan de partij. De West-Vlamingen waren niet onder de indruk
van de grote namen bij Genk en
volleybalden op een hoog niveau.
De hoge opslagdruk bracht de
verdediging van Genk vaak in de
problemen en de eerste set was
dan ook snel beslist: 14-25. Ook in
de tweede set was het MarkeWebis dat de bovenhand nam. De
opslagdruk lag opnieuw erg hoog
en de bezoekers lieten zich niet in
slaap wiegen. De 18-25-setwinst
was dan ook verdiend. In de laatste
set kwam Marke-Webis snel voor.
De Limburgers konden niets klaarmaken en bij 16-23 liepen de frustraties bij de thuisploeg hoog op,
met een rode kaart en 16-25-eindwinst voor Marke-Webis tot gevolg.
Zondagavond 13 december om 17
uur ontvangt Marke-Webis Nijvel.

Tweede divisie: Knack Roeselare
B – Marke-Webis 0-3. (Setstanden:
10-25, 19-25, 18-25). Marke-Webis
had niet veel moeite met Roeselare
B. De bezoekers begonnen goed
aan de wedstrijd en hoge opslagdruk en goeie combinaties zorgden
voor een duidelijke 10-25-setwinst.
De tweede set was meer gelijk
opgaand, maar de bezoekers kwamen nooit in de problemen (19-25).
Ook de laatste set was volledig
voor Marke-Webis. De opslagdruk
bleef hoog en Roeselare vond
geen antwoord (18-25). Zaterdag 12
december om 20.30 uur speelt
Marke-Webis op verplaatsing bij
BMV Beveren/Belsele.

Derde provinciale: Marke-Webis C
– Hermes Volley Oostende 3-2.
(Setstanden: 21-25, 20-25, 25-22,
25-23, 15-13). De thuisploeg begon
zonder overtuiging aan de wedstrijd. Te veel fouten en te weinig
druk zorgden voor 21-25 en 20-25
in de eerste twee sets. Trainer
Dries Algoet greep daarna in en de
thuisploeg begon beter te draaien.
Er kwam meer power in de aanval
en de derde set schonk de thuisspelers het nodige vertrouwen:
25-22. Marke-Webis had zijn draai
gevonden en ook de vierde set
werd snel binnen gehaald met
25-23. In de laatste set konden de
bezoekers niet veel meer klaarmaken en Marke-Webis won met
15-13. Door deze overwinning blijft
de thuisploeg ongeslagen aan de
leiding. Zondag 13 december ontvangt Marke-Webis C in eigen huis
Bavo Bavikhove B om 16.30 uur.

Derde provinciale: Marke-Webis D
– Olva Brugge 0-3. (Setstanden:
22-25, 16-25, 15-25). De thuisploeg
had heel wat moeite met de opslagen van de Bruggelingen. Verdedigend kwam de thuisploeg er niet
uit, waardoor de eerste set snel
beslist was: 22-25. Ook in de tweede set kon Marke-Webis geen vuist
maken. De jonge spelers hadden
moeite met combineren en moesten ook de tweede set aan Olva
Brugge laten: 16-25. De laatste set
bracht niet veel beterschap. MarkeWebis probeerde wel, maar het
lukte niet. De meer ervaren mannen van Brugge haalden de laatste
binnen met 15-25. Zaterdag 12
december om 20.30 gaat MarkeWebis op bezoek bij OudenburgGistel B. (SBH)

Marke-Webis C haalt 0-2
op in topper tegen Oostende
COACH DRIES ALGOET VALT IN OM EXTRA POWER TE BRENGEN
BISSEGEM/MARKE q
Met Marke-Webis en
Hermes Oostende stonden vorig weekend nog
twee ongeslagen teams
tegenover elkaar. MarkeWebis breit na de 3-2zege wel een verlengstuk
aan zijn reeks van ondertussen acht matchen zonder nederlaag.
Trainer Dries Algoet (38) zag zijn
ploeg nochtans slecht starten tegen Hermes Oostende, dat wel
een match minder heeft gespeeld.
“Er was veel te weinig opslagdruk.
Ik had duidelijke opdrachten gegeven, maar die werden niet uitgevoerd. We hebben Oostende
niet uit verband kunnen spelen in
receptie en ook aanvallend kwamen we er niet uit. Dat was ook
de verklaring waarom we de eerste twee sets hebben verloren.”
Toch keerde het tij nog voor de
thuisploeg. “De motivatie en de
spirit in de eerste sets waren niet
goed genoeg om zo’n topper te
winnen. Dat heb ik mijn spelers
ook duidelijk gemaakt en na enkele wissels had ik het gevoel dat de
intensiteit verbeterde. Omdat het
ons nog wat ontbrak aan aanvallende power, ben ik er dan zelf
ingekomen en zo hebben we misschien het verschil kunnen maken.”

PROMOTIE
Met 23 punten uit acht wedstrijden staat Marke-Webis samen
met Loppem aan de leiding in
derde provinciale. “Onze ambitie
is om zo snel mogelijk weer naar

VT KORTRIJK
Tweede divisie C heren: VT Kortrijk - Diksmuide 2-3. (Setstanden:
24-26, 25-16, 25-17, 23-25, 12-15).
De eerste set verliep gelijkopgaand
met beide ploegen aan het commando (12-10 en 20-20). Maar het
waren uiteindelijk de bezoekers die
konden afronden. VTK nam geen
risico in de tweede set. Met krachtige opslagen en enkele goede
blocks wist de thuisploeg een
afgetekende setwinst te behalen.
Ook de derde set verliep perfect
voor VTK: via 10-5 werd het 18-11
en uiteindelijk 25-17. In de vierde
set waren beide teams opnieuw
aan elkaar gewaagd (9-9, 17-17 en
23-23). Twee foutjes bij de thuisploeg werden daarna afgestraft en
Diksmuide sleepte een belle uit de
brand. Daarin konden de bezoekers in het setslot opnieuw het
verschil maken.
Tweede provinciale heren: Beernem - VT Kortrijk 3-2. (Seetstanden: 22-25, 26-24, 25-18, 23-25,
15-10). Kortrijk stond in de eerste et
voortdurend op voorsprong en
rijfde set 1 ook binnen. In een
evenwichtige tweede set was het
dit keer de thuisploeg die, zij het
nipt, kon afronden. In de derde set
had VTK niet de veerkracht om de
thuisploeg te volgen. De ingevallen
jongeren streden tot het uiterste bij
Kortrijk, maar setwinst stak er niet
in. Het jonge Kortrijkse geweld
ontplofte wél in set 4 en kwam via
een 23-25-setzege op gelijke
stand. De routine en het thuisvoordeel bezorgden Beernem echter
de winst in de tiebreak.

Trainer-coach Dries Algoet verloor dit seizoen nog niet met Marke-Webis
C. (Foto Bart)

tweede provinciale te promoveren. Er zijn natuurlijk nog ploegen die kans maken op de promotie, maar als wij in alle spelonderdelen goed zijn, dan kunnen we
tegen iedereen winnen.”
Toch zijn er volgens de coach nog
werkpunten. “We missen te vaak
onze start. Onze concentratie en
focus moeten beter. Op training
ga ik meer hameren op een gerichte opslag, zodat we de tegenstander meer in de problemen
kunnen brengen. Ook de aanval
moet beter. Op dit moment zijn
we nog te veel afhankelijk van Ko-

be Declercq, die het heel erg goed
doet, maar niet de volledige ploeg
kan dragen. Dat kan ik ook niet
verwachten van zo’n jonge speler.”
Dit weekend ontvang Marke-Webis met Bavikhove de laatste in de
stand. “De heenwedstrijd wonnen
we heel gemakkelijk. Ik kon toen
roteren met al mijn spelers. Ik
verwacht eigenlijk een vlotte 3-0
en een bevestiging van onze prestatie tegen Oostende.” (SBH)
Zondag 13 december om 16.30 uur :
Marke-Webis - Bavo Bavikhove B.

Derde provinciale A dames: VT
Kortrijk – Optima Lendelede 3-1.
(Setstanden: 15-25, 28-26, 26-24,
25-15). De Kortrijkse motor kwam in
set 1 niet op toerental. Optima liet
die kans niet liggen. Ook de tweede set verliep aanvankelijk in het
voordeel van de bezoeksters (5-8
en 11-13). VTK kwam nu wel op
toerental, maar Lendelede bleef
aanklampen (23-23). Uiteindelijk
konden de Kortrijkse ladies wel de
set binnen halen. Set drie verliep
opnieuw evenwichtig, maar ook dit
keer kon de thuisploeg nipt afronden. In de vierde beurt waren de
bezoeksters te vermoeid om de
thuisploeg nog te kunnen bedreigen. (Ridel)

KORTRIJK

KORTRIJK

Tegen Tielt slaagden de meisjes U15, die in de provinciale reeks aan
de slag zijn, er niet in om te winnen. Het werd 0-3, setstanden waren
15-25, 17-25 en 22-25. We herkennen rechtstaand v.l.n.r. coach Dimitri
Vanhalst, Emily Verleyen, Britt Fransen, Sophie Laroy en afgevaardigde
Nathalie Vanreckem. Geknield v.l.n.r. Leonie Devrieze, Fien Naessens,
Jolien Devos en Laura Daenekindt. (Foto KDK)

De U15 van VT Kortrijk zijn er tegen Ruiselede niet in geslaagd om de
tweede zege van het seizoen te behalen. Het werd 2-3 (25-22, 20-25,
25-20, 16-25 en 12-15). Voor VTK herkennen we rechtstaand v.l.n.r. :
afgevaardigde Anneke Huysman, Arthur Boone, Sem Vanhemmens,
Robin Libbrecht en coach Tom Boeckx. Geknield v.l.n.r. Danceny Debo, Liam Soens, Stan Claerhout en August De Clercq. (Foto KDK)

Meisjes U15 provinciaal van VTK

U15 jongens regionaal van VTK

