
Bruno Dariozzi

Naast Jens komt ook Bruno dit seizoen uit bij de jongens -17.
Hierna volgt een overzicht van zijn verrichtingen in het eerste deel van het seizoen.

* Op zondagnamiddag 3 oktober diende Bruno 5 wedstrijden te spelen.
Bruno startte met twee spannende driesetters, spijtig genoeg verloor hij beide matchen.
In de eerste partij werd het 14-21, 21-16 en 13-21. De tweede match verloor Bruno met 21-19, 19-21
en 15-21. De tegenstander van Bruno in de derde partij was veel te sterk.
Dan maar snel focussen op de volgende matchen. En daar kon Bruno wel voor winst zorgen.
Zowel de vierde als zijn laatste wedstrijd won hij met 2-0.

* Op 24 oktober, in Buggenhout, startte Bruno opnieuw met een driesetter, en weerom liep zijn
tegenstander met de winst weg, setstanden 15-13, 9-15 en 15-17
In zijn volgende wedstrijd verloor Bruno de eerste set met 6-15. In de tweede set kon Bruno
aanklampen maar moest dat toch de set afgeven met 12-15.
De derde match won Bruno met 2-0, de tweede set haalde hij nipt met 16-14.
In zijn laatste wedstrijd verloor Bruno met 0-2, deze keer verloor hij de tweede set met 14-16.
Niettegenstaande het verlies van drie wedstrijden had Bruno meer dan zijn best gedaan, met een beetje
geluk zat er iets meer in.

* Op 28 november gingen we met zijn allen naar “De Wallabies”.
Bruno was wat ziekjes. Niettegenstaande dit gegeven wist hij een Nassim Amnad tot een driesetter te
dwingen, maar meer zat er niet in.
Bruno verloor nadien zijn tweede wedstrijd met 0-2.
In zijn derde partij wist Bruno de eerste set nipt te winnen met 17-15, daarna nam hij vlot de tweede
set met 15-6. Voor zijn laatste partij kwam Bruno frisheid te kort, hij verloor met 6-15 en 8-15.

* Op 5 december stond Aalsterse op het programma.
Bruno moest op het allerlaatste afzeggen, dit maal was hij geveld door koorts.

Chris.


