Seizoen 2007-2008
KALENDER
COMPETITIE
17/08/2007
31/08/2007
05/10/2007
10/10/2007
19/10/2007
28/10/2007
09/11/2007
16/11/2007
30/11/2007
14/12/2007
21/12/2007
04/01/2008
11/01/2008
18/01/2008
25/01/2008
22/02/2008

Lembeke
Kleit
Lembeke
Cercle Melle
Lembeke
Zingem
Sparta Den Bos
Lembeke
Lembeke
Serskamp
Lembeke
Lembeke
TT Asper
Wachtebeke
Lembeke
Kaprijke

Westkapelle
Lembeke
Serskamp
Lembeke
Wachtebeke
Lembeke
Lembeke
Cercle Melle
Zingem
Lembeke
Kleit
TT Asper
Lembeke
Lembeke
Sparta Den Bos
Lembeke

5-2
2-1
4-0
3-0
1-1
0-1
3-6
0-4
0-0
0-9
1-2
4-1
3-6
1-2
4-0
0-15

Na de competitiematchen in deze reeks volgt nog een eindronde met de ploegen van de andere
reeks. FC Lembeke eindigde tweede in de A-reeks en speelt hierdoor voor plaatsen een tot en met
vier. Hieronder ziet u de kalender voor de eindronde.
07/03/2008
14/03/2008
21/03/2008
11/04/2008
18/04/2008
25/04/2008

Denderhoutem
Lembeke
Maria-Aalter
Lembeke
Wachtebeke
Lembeke

Lembeke
Wachtebeke
Lembeke
Denderhoutem
Lembeke
Maria-Aalter

0-0
1-1
1-6
2-0
3-1
1-2

WEDSTRIJDVERSLAGEN
LEMBEKE - WESTKAPELLE
Datum: 17/08/2007
Uitslag: 5-2
Na enkele voorbereidende trainingen, kondigde zich op vrijdag 17 augustus 2007 de eerste oefenmatch van het
nieuwe seizoen aan. Onze tegenstander was Westkapelle waar we vorig seizoen zelf vriendschappelijk op
bezoek gingen.
De wedstrijd kende een droomstart voor de dames van FC Lembeke: na 2 minuten ging een corner van Leen VD
via een Westkapels been binnen en enkele minuten later kon Wendy er met een mooie trap 2-0 van maken. De
winst leek verzekerd maar niets was minder waar. De Lembeekse spitsen kregen de bal niet meer voorbij de
keepster en bij een zeldzame counter liep de snelle spits van Westkapelle van aan de middellijn recht op doel
af. Onze doelvrouw Sandrina leek verbluft door de snelheid van de spits en deze laatste scoorde zonder veel
moeite de aansluitingstreffer. Enkele minuten later ging ze opnieuw met de bal aan de haal, legde deze terug
naar een goed gevolgde medespeelster en deze maakte er na een mooie combinatie 2-2 van. Dit was tevens de
ruststand waar de dames van FC Lembeke alles behalve tevreden konden mee zijn. Na de rust bleef het erg
lang 2-2, hoewel onze dames opnieuw de mogelijkheden kregen. Toch leek de bal steeds recht op de
Westkapelse doelvrouw af te gaan. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam er een voorzet van
Caroline waarbij Vicky de bal in één keer op de voet nam en hem over de keepster net onder de doellat trapte:
3-2. De vreugde en opluchting bij FC Lembeke was groot. Enkele fases later miste de doelvrouw van
Westkapelle de bal bij het uittrappen waardoor deze in de voeten van Sandrina - die bij de rust in de goal werd
vervangen door Wendy - terechtkwam, en zij twijfelde niet: met een mooie lob verzekerde ze Lembeke van de
winst. Aan het einde van de wedstrijd maakte één van de nieuwkomers, Karolien, er nog met een mooie trap
net naast de paal 5-2 van. Deze oefenwedstrijd eindigde met een deugddoende overwinning voor de dames
van Lembeke, al weten we allemaal dat het geen perfecte wedstrijd was.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Wendy, Els, Katrien, Petra, Caroline, Ann, Melisa, Leen VD, Sofie, Vicky,
Karolien, Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (1-0), Wendy (2-0), Vicky (3-2), Sandrina (4-2), Karolien (5-2)
KLEIT - LEMBEKE
Datum: 31/08/2007
Uitslag 2-1

Voor de eerste competitiematch konden we onmiddellijk rekenen om een ruime kern. Met 14 fitte speelsters
verschenen we aan de aftrap tegen streekgenoot Kleit. Dat beide ploegen nog niet veel wedstrijdritme hadden,
viel onmiddellijk op. Het spelbegin verliep vrij traag met weinig kansen. Het was uiteindelijk Kleit die het eerste
doelpunt van de competitie mocht optekenen. De Lembeekse dames schoten wakker en voetbalden nog
enkele kansen bij elkaar, maar moesten toch de rust in met een 1-0 achterstand. Na de pauze zagen we een
beter Lembeeks elftal. Er werd geknokt voor elke bal, maar het geluk stond niet aan onze zijde. Enkele mooie
acties op links tussen Sandrina en Leen leverden wel doelgevaar maar geen doelpunt op. De paal of de keepster
staken er telkens een handje tussen. Met nog 10 minuten op de klok kon Lembeke eindelijk de netten doen
trillen. Sandrina werkte mooi af en de bordjes stonden weer in evenwicht. Iedereen geloofde nog in de drie
puntjes maar het mocht niet zijn. Aan de overkant zag de scheidstrechter een terugspeelbal en dus vrije trap
van binnen de grote baklijn. Ondanks de vele Lembeekse benen ging de bal in het doel: 2-1. Een mentale tik
voor Lembeke waarvan niet meer hersteld werd. Zo verloren we onze eerste competitiematch maar kijken we
hoopvol uit naar de tweede waar het geluk hopelijk wel onze kant kiest.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Sofie, Petra, Caroline, Vicky, Karolien, Ann, Wendy, Jessica,
Joyce, Melisa en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Sandrina (1-1)
LEMBEKE - SERSKAMP

Datum: 05/10/2007
Uitslag 4-0
Na een wedstrijdloze maand mochten de dames van Lembeke eindelijk terug de wei in voor de tweede
competitiewedstrijd. Met een kern van 13, maar tegelijkertijd met een klein hartje omwille van verschillende
blessures, trokken we ten strijde. Lembeke voerde al onmiddellijk het commando en dreigde een paar keer
gevaarlijk, vooral na enkele knappe combinaties op de rechterflank tussen Sofie en Caroline. Het draaide
vlotjes, maar de afwerking ontbrak. Ook aan de overkant kwam er een gevaarlijke doorbraak, maar keepster
Anne stond paraat. 0-0 was de ruststand.
Na de koffie besloot Ann dat het genoeg geweest was en met een knap shot maakte ze de verdiende 1-0. Een
breekmoment in de wedstrijd, zo bleek. Een afstandsshot van Sandrina belandde op de paal maar Wendy kon
er in de herneming toch 2-0 van maken. Bij de tegenstander brak al snel de veer. Eenrichtingsvoetbal was het
gevolg. Leen M kwam alleen voor de keepster en werkte koelbloedig af. 3-0 en wedstrijd gespeeld. De dames
van Lembeke kregen vertrouwen en uiteindelijk legde Wendy met haar tweede van de avond de 4-0 eindstand
vast. Een deugddoende en verdiende overwinning.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Sofie, Petra, Caroline, Ann, Wendy, Joyce, Leen M, Anne,
Kelly en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Ann (1-0), Wendy (2-0), Leen M (3-0), Wendy (4-0)
MELLE - LEMBEKE
Datum: 10/10/2007
Uitslag 3-0
Omdat de kalendercommissie besloten had dat we in september geen enkele competitiematch moeten spelen,
had Jürgen een oefenmatch geregeld tegen de dames van Cercle Melle. Een oefenpot tegen een op papier
sterkere tegenstander zorgde voor enkele gefronste wenkbrauwen. Toch werd het een leuke avond tegen een
aangename tegenstander. Al van bij de aanvang van de wedstrijd werd het niveauverschil duidelijk. Toch
verweerden de Lembeekse dames onder impuls van kapitein Els en keepster Anne zich kranig. Halfweg de
eerste helft slaagde de thuisploeg er toch in te scoren: 1-0, tevens de ruststand.
Ook na de pauze kwamen de bezoekers het best aan de aftrap. Lembeke probeerde te combineren, maar qua
snelheid en precisie van uitvoering is er toch een groot verschil. De kansjes die spits Wendy kon afdwingen,
konden net niet afgewerkt worden. Aan de overkant scoorden de bezoekers nog 2 keer, waaronder 1 keer op
penalty. 3-0 vonden we allemaal wel een eerlijk resultaat. Bovendien voelden we ons gesterkt door deze
prestatie om de wedstrijd tegen Wachtebeke tegemoet te zien.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Anne, Els, Leen VD, Petra, Caroline, Ann, Wendy, Leen M, Vicky, Karolien,
Karen en Katrien
LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 19/10/2007
Uitslag 1-1
De wedstrijd tegen de dames van Wachtebeke staat ieder jaar met rood aangeduid in onze agenda. En ook dit
jaar waren we erop gebrand een goede prestatie neer te zetten. Met de vlotte overwinning tegen Serskamp en
het goed gevoel na de oefenmatch tegen Cercle Melle, betraden we de grasmat. 15 Lembeekse dames waren
klaar om ervoor te gaan. Het was echter Wachtebeke die als een razende uit de startblokken schoot. De kansen
stapelden elkaar op en even leek het dat keepster Sandrina in een schietkraam zou komen te staan. Maar toen
de afwerking het bij de bezoekers liet afweten, steeg het vertrouwen bij Lembeke. Er werd agressiever
gespeeld en goed gecombineerd. Dat leverde enkele kansjes op, maar geen van beide ploegen slaagde erin om
te scoren. 0-0 aan de koffie dus.
Nadat we even op adem gekomen waren, gingen we vol vertrouwen opnieuw van start. Kansen aan beide
kanten en bij momenten mooi voetbal. De aanwezige supporters hadden zeker geen klagen. Uiteindelijk was
het Lembeke die de score kon openen. Karolien veroverde de bal op links en bediende Leen. Die werkte na een

een-tweetje met Sandrina in twee tijden af. 1-0 op het scorebord. Daarna werd het moeilijk om het tempo vol
te houden. Het sluitstuk van de verdediging, Els, en gelegenheidskeepster Jessica moesten meerdere keren het
onderste uit de kan halen om de voorsprong op het bord te halen. Uiteindelijk haalde de individuele klasse het
en werd het 1-1. Uiteindelijk moesten we nog 15 minuten bibberen maar vooral dankzij de schitterende
keeperskunsten van Jessica, konden we 1 punt thuis houden tegen de leider, en dat in een faire en aangename
wedstrijd!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Caroline, Ann, Wendy, Joyce, Leen M, Kelly, Vicky,
Karolien, Karen, Jessica en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen (1-0)
ZINGEM - LEMBEKE
Datum: 28/10/2007
Uitslag 0-1
Met 12 speelsters zakten we op een ontiegelijk vroeg uur af naar het centrum van de voetbalwereld…Zingem.
We dankten het winteruur voor het extra uurtje slaap en reden met slaperige oogjes naar onze eerste
zondagochtendwedstrijd van dit seizoen. Zondagochtendvoetbal is de dames meestal niet goed gezind –dit
bleek uit vorige edities die vaak eindigden met zware nederlagen- en onze dames zijn eveneens niet zo tuk op
ochtendsport, toch verschenen we allemaal voldoende gemotiveerd aan de aftrap. Mede door weekendjes
Parijs en blessures misten we sommige van onze basisspeelsters en dit zorgde voor enkele verschuivingen
binnen de ploeg.
Tegen 10 uur waren onze koude billen opgewarmd en kon de wedstrijd van start gaan. Het eerste kwartier
voetbalden de dames van Zingem enkele mooie kansen aan elkaar. Voor de gelegenheidsverdediging van
Lembeke was het pompen of verzuipen. Gelukkig voor hen werd dit éénrichtingsvoetbal niet beloond met een
doelpunt. Sandrina stond goed te keepen en de bal belandde niet in de netten. De speelsters lieten zich niet
afleiden door het jammeren van de jongste supportertjes die nood hadden aan hun voetballende mama.
Waarbij ook dank voor de papa’s die de buggy rond het terrein geduwd hebben om de kleine spruiten rustig te
krijgen. De eerste helft kon Lembeke geen antwoord vinden op het vlotte combineren van Zingem. 0-0 bij de
ruststand.
Na zeer bruikbare tactische tips van onze trainer kwamen we vol goede moed uit de kleedkamer. We wilden
ons vel duur verkopen en dat was ook direct te zien. Het eerste kwartier kon Lembeke enkele mooie kansen bij
elkaar voetballen. Vicky kreeg een mooie kans maar de keepster lag jammer genoeg in de weg. Joyce die een
verdienstelijke eerste helft gespeeld had als aanvallende middenvelder werd inmiddels verlost van haar zware
taak door Leen M. Zowel de linker-als rechterflank konden enkele sterke combinaties op de mat leggen maar
ook dit resulteerde niet in een doelpunt. De laatste 20 minuten werden gedomineerd door Zingem die sterk
uitvoetbalde en heel sterk counterde. Dame fortuna was gelukkig aan onze zijde want we konden de 0 op het
bord houden ondanks het sterke aanvallende werk van Zingem.
Na wat geharrewar in het middenveld kwam de bal 3 minuten voor affluiten bij Wendy terecht en als een
volleerde spits plaatste ze de bal naast de keepster. 1-0 voor Lembeke! En zo konden onze dames alweer
tevreden naar huis keren. Na het gelijke spel tegen Wachtebeke en de overwinning op Zingem lijken onze
dames nu echt op dreef! Hopelijk resulteert dit nog vaak in deugddoend voetbal!
Tevens willen wij alle geblesseerden veel beterschap wensen en we hopen dat onze ‘toeristen of
weekendgangers’ vol hernieuwde moed teruggekeerd zijn en dat ze de volgende wedstrijd de pannen van het
dak spelen!
Voor verslag: Kelly
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Kelly, Caroline, Katrien, Karin, Joyce, Sofie, Leen VD, Leen Mallezie, Vicky,
Karolien, Wendy.
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1)
SPARTA DEN BOS - LEMBEKE

Datum: 09/11/2007
Uitslag 3-6
9 november stond bij de meeste dames in het rood in de agenda. Niet zozeer om de tegenstander – Sparta den
Bos is een nieuwkomer in onze reeks – maar wel omdat we deze verplaatsing met de bus mochten maken.
Echtgenoten en vriendjes werden voor een keer thuis gelaten waardoor de buschauffeur trainer Jürgen,
afgevaardigde Marc, 15 fitte, 1 zwangere en 1 geblesseerde speelster mocht inladen. Gezien het vroege
vertrekuur moesten sommige dames nog de innerlijke mens versterken. Anderen profiteerden van de lange rit
om wat te slapen. Na enig zoekwerk werd het terrein in Sint-Katherina-Lombeek gevonden en kon de wedstrijd
beginnen.
Al van bij de aftrap ging de wedstrijd aan een snel tempo op en neer. Het waren de dames van Sparta den Bos
die als eerste de weg naar het doel vonden. Het duurde echter niet lang voor Wendy de bordjes in evenwicht
bracht. Het grote plein zorgde voor ruimtes die resulteerden in een hele reeks kansen aan beide kanten.
Uiteindelijk was het Lembeke die met voorsprong de pauze in mocht na een doelpunt van alweer Wendy. Dat
de Lembeekse spits in topvorm verkeerde, toonde ze ook na de rust. Na enkele minuten maakte Wendy de
hattrick rond, 1-3. Wedstrijd gespeeld zou je denken, maar dat was buiten de wilskracht van de thuisploeg en
hun aanhang gerekend. Luid aangemoedigd kwamen ze terug tot 2-3. Even bibberen voor Lembeke, maar de
verdediging met Katrien, Els en Petra stond paraat. Het volgende doelpunt viel aan de overkant. Leen M
profiteerde van de ruimte en maakte er na een mooie assist van Karolien 2-4 van. Maar alweer gaf Sparta zich
niet gewonnen. Na een wandeling langsheen 4 verdedigsters werd het 3-4. Toch bleef Lembeke knokken.
Caroline veroverde de bal op rechts en passte mooi in de loop van Leen M die haar tweede van de avond hoog
in het doel knalde. Het bleek een kantelmoment want de thuisploeg kon hier niet veel meer tegenover stellen.
Wendy vond dat een extra doelpuntje wel mooi zou staan en legde met haar vierde! doelpunt van de avond de
3-6 eindstand vast.
De terugrit met de bus werd een feestje natuurlijk met dank aan de buschauffeur die wat meer remde voor de
vluchtheuvels, Jürgen die voor de drank had gezorgd, de tankshop in Wetteren die ons na zware
onderhandelingen van bekers voorzag en natuurlijk alle speelsters die er een superavond van maakten!!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Caroline, Ann, Wendy, Joyce, Leen M, Kelly, Vicky,
Karolien, Jessica, Sofie en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-1, 1-2, 1-3), Leen M (2-4, 3-5), Wendy (3-6)
LEMBEKE - MELLE
Datum: 16/11/2007
Uitslag 0-4
Na het aangenaam oefenduel tegen Cercle Melle enkele weken terug, maakte we gebruik van dit vrije weekend
om de Melse dames uit te nodigen voor een terugwedstrijd. Het terrein had het eerste gure winterweer vrij
goed verteerd en lag er dus redelijk bij. De eerste helft was het verschil tussen beide ploegen minder groot dan
gedacht. De dames van Lembeke vochten voor wat ze waard waren en dankzij keepster Wendy konden ze
lange tijd gelijke tred houden met de provinciale dames van Melle. Een eerste doelpunt kon echter niet
uitblijven en zo werd het vlak voor rust niet onterecht 0-1.
Na een deugddoende pauze ging het de Lembeekse dames echter minder voor de wind. Van de pech in de
afwerking die de bezoekers kenden in de eerste helft, was niet veel meer te werken. Zo werd de voorsprong
kort na de rust verdubbeld. De thuisploeg kreeg het moeilijk met het hoge tempo en moest terugplooien. De
verdediging kraakte en door een uitschuiver werd het al snel 0-3. Lembeke prikte nog enkele malen tegen maar
de netten trilden echter aan de andere kant 0-4. Met deze 4 tegendoelpunten hebben we het lang niet slecht
gedaan, maar het niveauverschil met onze reeks was toch duidelijk merkbaar. Hopelijk kunnen we de opgedane
ervaring gebruiken in de komende wedstrijden in de Senioritas reeks.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Caroline, Wendy, Joyce, Leen M, Kelly, Vicky,
Karolien, Jessica en Katrien
LEMBEKE - ZINGEM

Datum: 30/11/2007
Uitslag 0-0
Voor de zoveelste week op rij viel de regen met bakken uit de lucht. De trainingen werden meer moddercatch,
dat beloofde niet veel goeds voor de wedstrijd op vrijdag. Maar het terrein werd net goed genoeg bevonden en
zo konden we toch de aftrap geven voor de thuismatch tegen Zingem. Mooi voetballen was uiteraard niet
eenvoudig want de bal maakte vele onbekende bewegingen door regen, modder en wind. Toch werd het best
een aangename partij. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De kansen gingen van links
naar rechts maar bij beide ploegen bleek de afwerking te falen. Sofie – na 20 minuten ingekomen op
rechtsvoor – was zeer bedrijvig, maar haar schoten op doel misten net wat richting of gingen recht op de
keepster af. Hierdoor was het nog steeds 0-0 aan de rust.
Na de pauze kwam Lembeke gevaarlijker uit de kleedkamer. We kregen enkele goeide kansen, onder andere na
enkele schitterende hoekschoppen van Leen boem-boem, maar de pogingen van Wendy en Leen M strandden
op een uitstekende doelvrouw. De beste kans van de wedstrijd was echter voor Joyce. Zij kreeg de bal voor de
voeten na een rommelige fase en krulde hem zowaar bijna de winkelhaak binnen. Opnieuw was de bezoekende
keepster echter de boosdoener want ze zweefde de bal nog uit het doel. Daarna was het vet een beetje van de
soep. De verdediging gaf geen cadeaus weg, maar de aanval was moegestreden. Ook de bezoekers konden de
overwinning niet meer naar zich toetrekken en zo bleef het 0-0. Een logisch resultaat na een moeilijke
wedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Ann, Wendy, Joyce, Leen M, Kelly, Jessica, Sofie en
Katrien
SERSKAMP - LEMBEKE
Datum: 14/12/2007
Uitslag 0-9
Met een weekje vertraging wegens algemene afgelasting in Oost-Vlaanderen werden we verwacht bij de
dames van Serskamp. Voor een keer had onze trainer last van positieve selectieproblemen en enkelen kregen
dan ook een extra avond rust. Met 14 vrouw sterk besloten we de tegenstander – die momenteel onderaan het
klassement staat – niet te onderschatten en van bij de start voluit voor winst te gaan. Dat bleek een prima
strategie want Lembeke domineerde vrijwel onmiddellijk. Al na acht minuten stond het 0-2 met doelpunten
van Wendy en Vicky. Serskamp bood weinig weerwerk en de rest van de eerste helft regende het doelpunten
voor de bezoekers. Wendy scoorde een tweede keer en ook Leen M en Leen VD vonden de weg naar het doel.
Vicky – ook met haar tweede doelpunt van de avond – en Sofie zorgden uiteindelijk voor de 0-7 ruststand.
Na de pauze ging Lembeke iets minder hard tekeer, maar toch werd de score al na 2 minuten aangedikt.
Opnieuw Leen VD – aka Boemboem – scoorde. Kort daarna kwam Serskamp een zeldzame keer onze keepster
bedreigen. De scheidsrechter zag er onmiddellijk een penaltyfout in. Keepster Els stond al klaar om een
wereldsafe uit haar mouw te schudden, maar de speelster van Serskamp besloot hoog over. De rest van de
tweede helft kabbelde voorbij. Het meest opmerkelijke feit was nog dat de scheidsrechter een overduidelijke
handsbal van de keepster buiten de 16 meter niet floot. Wendy liet het alvast niet aan haar hart komen en
maakte haar hattrick rond met het negende doelpunt voor Lembeke. De arbiter maakte er 6 minuten te vroeg
een einde aan en zo konden we met een ruime overwinning vertrouwen op doen voor de laatste wedstrijd van
2007, de derby tegen Kleit!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Ann, Wendy, Joyce, Leen M, Kelly, Sofie, Melisa,
Caroline, Vicky en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Vicky (0-2), Wendy (0-3), Leen M (0-4), Leen VD (0-5), Vicky (0-6),
Sofie (0-7), Leen VD (0-8) en Wendy (0-9)
LEMBEKE - KLEIT
Datum: 21/12/2007
Uitslag 1-2

Na de ruime zege tegen Serskamp vorige week trokken we vol goede moed ten strijde tegen Kleit. In ons
achterhoofd zat ook de nederlaag die we leden we in Kleit op de allereerste speeldag. Kortom, het hoofd en de
benen wilden winnen. Enkel het terrein werkte niet mee. Op een keiharde ondergrond was het allesbehalve
gemakkelijk spelen. Ook de bezoekers hadden moeite met de moeilijke speelomstandigheden en Lembeke
domineerde de eerst helft. Vicky, Karolien en Leen M kregen een hele reeks kansen maar het geluk zat niet aan
onze zijde. Ook de sterke keepster van Kleit zat hier voor iets tussen. We bleven knokken, maar Kleit
waarschuwde door een zeldzame kans vlak voor rust tegen de paal te knallen. 0-0 aan de pauze.
Na de rust hadden de benen opnieuw wat tijd nodig om aan de vrieskou te wennen. Toch duurde het niet lang
voor Lembeke een eerste keer dreigde. Leen M krulde een hoekschop in het pak, Karin kreeg de bal in de
voeten en trapte richting doel. De bal week af op een Kleits been en ging in doel, 1-0. Eindelijk een beetje geluk
dachten we. De vreugde was echter van korte duur want na 10 minuten stonden de bordjes alweer in
evenwicht. Vanaf dan begon Lembeke minder vrij te voetballen en de wedstrijk werd evenwichtiger. Er volgden
enkele kleine kansjes zonder echt dreiging te vormen. Uiteindelijk kon Kleit een tweede keer scoren en zo de
overwinning binnenhalen. Een schitterende vrije trap van Kelly belandde nog op de deklat, een typisch beeld
voor deze wedstrijd. Een kleine mentale tik zo vlak voor de winterstop is het minste was je kan zeggen. Vanaf
januari vliegen we er weer keihard in!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Ann, Joyce, Leen M, Kelly, Karin, Trui, Melisa,
Caroline, Vicky en Karolien.
Scoorden voor FC Lembeke: owngoal (1-0)
LEMBEKE - TT ASPER
Datum: 04/01/2008
Uitslag 4-1
De kerstkalkoen en de nieuwjaarsgourmet waren amper verteerd of de Lembeekse dames werden opnieuw op
het veld verwacht. De eerste competitiewedstrijd was tevens de eerste van twee opeenvolgende confrontaties
met de dames uit Asper. Lembeke nam de partij van bij de start in handen. De thuisploeg had duidelijk
veldoverwicht en was meermaals gevaarlijk. Het duurde dan ook niet lang voor het eerste doelpunt viel. Leen
M krulde een vrije trap mooi in de winkelhaak. Kort daarna kon Lembeke nogmaals scoren. Leen M glipte
achter de rug van de verdediging door en werkte koel af. Mede door de meewind bleef Lembeke aan het
kanon. Na een hoekschop kwam de bal via enkele benen bij Kelly terecht en zij werkte mooi in het hoekje af. 30 na nog geen half uur. Sandrina aan de overkant in het doel kon er enkel naar kijken. De tegenprikken van
Asper werden mooi geweerd door Katrien, Els en Petra. De bedrijvigheid voor het Asperse doel bleef aan en de
spitsen van Lembeke kenden nog pech in de afwerking door de dwarslat of een puike redding van de
bezoekende keepster. Toch werd het kort voor rust toch 4-0. Leen M scoorde haar derde van de avond..
Na de pauze speelde de wind in het voordeel van de bezoekers. Het spelbeeld veranderde en Asper kreeg meer
greep op de wedstrijd. Sandrina stond secuur te keepen en de voorsprong van Lembeke kwam niet in het
gedrang. Na 10 minuten kwam de thuisploeg weer aan het venster. Er werd nog gedreigd maar tot scoren
kwam Lembeke niet meer. Aan de overkant ging de bal er wel in. Na een prima getrapte corner kwam de bal op
de dwarslat terecht en die botste ongelukkig op het hoofd van onze doelvrouw waarna hij achter haar rug in
doel viel. Zowaar een mooi doelpunt van Sandrina die in een vorig leven nog als spits fungeerde. De beste
Lembeekse kans was nog voor Joyce die haar vluchtschot nog door de keepster in hoekschop zag gaan. Het
bleef 4-1, al bij al een mooie uitslag om het jaar mee te beginnen.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Petra, Ann, Joyce, Leen M, Kelly, Karin, Sofie, Katrien,
Caroline, Vicky en Karolien.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Kelly (3-0), Leen M (4-0)
TT ASPER - LEMBEKE
Datum: 11/01/2008
Uitslag 3-6
Waar Lembeke vorige week nog met 15 vrouw sterk aan de aftrap verscheen, was het deze week zoeken om
aan een elftal te geraken. Bij deze dus ook een oproep om volgend jaar de nieuwjaarsrecepties op verschillende

data te laten doorgaan. Maar goed, 11 speelsters is net genoeg en met de overwinning van vorige week in het
achterhoofd vertrokken we vol goeie moed richting Asper. Er werd tactisch beslist om tegen de wind in te
starten en al snel bleek dat dat in de eerste helft een nadeel zou zijn. Er was amper afgetrapt of keepster Anne
was al geklopt. Gelukkig stond Wendy op scherp en hingen de bordjes snel in evenwicht, 1-1 na amper 5
minuten. En de thuisploeg bleef als een razende te keer gaan. Lembeke – met Caroline in de verdediging – had
moeite om de bal tegen de wind in naar voor te jagen en Asper profiteerde optimaal: 2-1. Even leek het
pompen of verzuipen te worden, maar dat was – alweer – buiten Wendy gerekend. Op aangeven van Sandrina
scoorde ze haar tweede doelpunt van de avond. Lembeke kon de voorsprong echter niet lang vasthouden,
want ook de thuisploeg scoorde weer: 3-2, voor wie de tel ondertussen kwijt is. Kort daarna nog slechter
nieuws voor Lembeke. Wendy kreeg een knie tegen de kuit en moet het plein geblesseerd verlaten. De
bezoekers klampten aan tot de rust, waarna het besluit werd genomen om Wendy niet meer op te stellen en
dus met 10 voort te spelen.
Interim-trainer Thomas verloste Caroline na de rust uit haar lijden door Sofie in de verdediging te plaatsen.
Bovendien zorgde hij voor een tactische verrassing door Leen M te laten doorschuiven naar voor en Karin als
enige centrale middenvelder te laten fungeren. Het bleek een beslissing van jewelste want na 10 minuten had
Leen M de netten al twee keer laten trillen en stond Lembeke 3-4 voor. De wind speelde nu ook in ons
voordeel, en zo konden we het met een vrouw minder toch goed belopen. Karin werkte als een beest op het
middenveld en zag haar inzet bijna beloond met een doelpunt maar de bal raakte achtereenvolgens de linkeren de rechterpaal en belandde zo in de handen van de keepster. De tweede helft was grotendeels voor
Lembeke. De kansen bleven komen en een strafschop werd niet gefloten door de scheidsrechter. 10 minuten
voor het einde van de wedstrijd viel het licht uit, waarna er een pauze volgde van 15 minuten. Even sloop de
schrik erin dat we toch met 10 zouden tenonder gaan, maar we bleven knokken. Joyce drukte steeds meer haar
stempel op de wedstrijd en dwong de verdediging tot fouten. De keepster mistte de bal en haalde haar zo
foutief neer: strafschop. Kapitein Els trapte zeer keurig binnen. Grote opluchting bij Lembeke. Asper dreigde
nog een keer maar gelukkig voor Lembeke werd er niet gescoord. Leen VD zorgde nog voor de kers op de taart.
Ze krulde een hoekschop – op aangeven van Thomas – rechtstreeks binnen. Wij waren uiteraard zeer tevreden
met de 3-6 de eindstand waarvoor we hard moesten knokken. Volgende week wacht ons de verplaatsing naar
Wachtebeke. Bij deze een warme oproep aan iedereen die ons in deze toch wel bijzondere wedstrijd wil komen
aanmoedigen!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Anne, Joyce, Leen M, Karin, Sofie, Katrien, Caroline, Wendy.
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-1, 2-2), Leen M (3-3, 3-4), Els (3-5), Leen VD (3-6)
WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 18/01/2008
Uitslag 1-2
Voor de voorlaatste wedstrijd van het eerste deel van de competitie moesten we de verplaatsing naar
Wachtebeke maken. We vinden het geen pretje om te spelen aan de voet van de Sidmar vestiging en ook het
feit dat de leider nog geen enkele wedstrijd verloor, stemde ons niet vrolijk. Toch was er aan motivatie geen
gebrek. Lembeke begon dan ook sterk aan de wedstrijd, voetbalde enkele kansen bij elkaar en ving de prikken
van de thuisploeg goed op. Karin verdeelde het spel en Leen VD en Caroline hielden de flanken mooi breed.
Sofie en Leen M profiteerden ervan maar de afwerking ontbrak. De laatste passen van Wachtebeke kwamen
door de meewind niet altijd goed aan en het vertrouwen bij de Lembeekse dames groeide. Caroline ging door
langs de flank op rechts en knalde de bal in het dak van het doel. De interventie van de doelvrouw kwam te laat
en de 0-1 stond op het bord. Kort daarna paste Karin het principe “derde keer goeie keer” toe. Na 2 nipt
gemiste kansen knalde ze de bal in twee tijden in doel: 2-0. Lembeke hield vlot stand en er was een lichte
euforie tijdens de rust.
Wachtebeke kwam iets gevaarlijker uit de kleedkamer. Doelvrouw Anne moest enkele keren paraat staan.
Aanvallend probeerde Lembeke het niveau van de eerste helft te evenaren, maar voor een keer bleek de
meewind geen meevaller. Wachtebeke geloofde er steeds meer in en halfweg de 2 e helft werd het 1-2. De
kopjes van de bezoekers gingen niet naar beneden, in tegendeel. Leen M kreeg de bal na een hoekschop terug
in de voetjes en bediende naamgenoot Boemboem. De bal vloog onhoudbaar tegen de netten, maar de
scheidsrechter zag buitenspel. Geen geruststellende voorsprong dus, maar er werd gestreden voor elke bal.
Wachtebeke kwam nog dichtbij de gelijkmaker maar Anne kwam tot 2 keer toe goed tussenbeide. Ook

Lembeke dreigde nog, Joyce brak alleen door maar de wind speelde haar net iets teveel parten. De tijd tikte
weg en na het fluitsignaal klonk een opgeluchte zucht. We hebben ervoor moeten strijden, maar de eerste
overwinning tegen de leider was zeker niet gestolen!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Karolien, Els, Leen VD, Katrien, Anne, Joyce, Leen M, Karin, Ann, Sofie,
Katrien, Kelly, Trui en Caroline.
Scoorden voor FC Lembeke: Caroline (0-1), Karin (0-2)
LEMBEKE - SPARTA DEN BOS
Datum: 25/01/2008
Uitslag 4-0
De laatste wedstrijd van een goedgevulde januarimaand en tevens ook van het eerste deel van de competitie
was de thuismatch tegen Sparta den Bos. Door onze overwinning vorige week en het puntenverlies van Kleit
waren we al voor de wedstrijd zeker van de tweede plaats in onze reeks. Daardoor konden we ontspannen,
doch gemotiveerd aan de aftrap komen. Met een 13-koppige kern begon Lembeke sterk aan de partij. Het
dwong verschillende kansen af en na een kwartiertje kwam de thuisploeg dan ook verdiend op voorsprong 1-0
via Leen M. Niet veel later kreeg Leen M bal in de voeten na een doeltrap van Sparta. Ze aarzelde niet en tikte
de 2-0 binnen. Deze comfortabele voorsprong zorgde er echter niet voor dat Lembeke op z’n lauweren bleef
rusten. Integendeel, Karolien kreeg de bal mooi toegespeeld maar er zat net één puntje teveel in het veld
waardoor de doelvrouw de bal voor haar voeten kon wegplukken. Het was uiteindelijk Kelly die de voorsprong
met een hard schot kon uitdiepen tot 3-0, tevens de ruststand.
Ook na de pauze was Lembeke de betere ploeg. Sparta probeerde vooral vanuit het middenveld te voetballen
maar de tegenprikken werden goed opgevangen. Ann had ondertussen de plaats van Els als laatste man
overgenomen en deed dat prima. Keepster Anne kreeg nauwelijks een bal te zien. Els van haar kant leefde zich
uit in het middenveld en schudde de ene knappe actie na de andere uit haar mouw. Deze sterkte prestatie –
iets wat onze kapitein trouwens week na week levert – kon ze met een schitterend doelpunt bevestigen. Vanop
20 meter krulde ze de bal in de winkelhaak. De bezoekers konden er enkel naar kijken. 4-0 was tevens de
uitslag van deze deugddoende overwinning. Op naar de eindronde!!
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Trui, Vicky, Sandrina, Karolien, Els, Anne, Leen M, Ann, Sofie, Katrien, Kelly
en Caroline.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Kelly (3-0), Els (4-0)
KAPRIJKE - LEMBEKE
Datum: 22/02/2008
Uitslag 15-0
Omdat er een maand geen wedstrijden zijn tussen de competitie en de eindronde, hebben we gezocht naar
een tegenstander voor een oefenduel. Sinds enkele maanden heeft Kaprijke ook een damesploeg en beide
teams voelden er wel iets voor elkaar te bekampen. Voor de thuisploeg werd het een eerste kennismaking met
een wedstrijd, voor ons zou het een goeie voorbereiding zijn op de eindronde die volgende week van start
gaat.
Uiteindelijk werd het een aangename wedstrijd die het verschil in ervaring niet kon verstoppen. Lembeke kon
de automatismen nog wat aanscherpen en wat vertrouwen op doen, Kaprijke heeft ongetwijfeld veel
bijgeleerd zodat ze verder aan hun ploeg kunnen bouwen en wie weet binnenkort in onze competitie
aantreden. De eindstand was uiteindelijk 0-15, scoreverloop vind je hieronder.
Volgende week start de eindronde met de thuiswedstrijd tegen Maria-Aalter. Iedereen is uiteraard welkom om
ons te komen aanmoedigen!!
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Trui, Vicky, Sandrina, Karolien, Joyce, Leen VD, Els, Leen M, Katrien, Kelly en
Caroline.

Scoorden voor FC Lembeke: Petra (0-1), Leen M (0-2), Trui (0-3), Leen M (0-4); Vicky (0-5), Karo (0-6, 0-7), Vicky
(0-8) Karoline (0-9, 0-10), Leen M (0-11, 0-12), Joyce (0-13, 0-14), Sandrina (0-15)
DENDERHOUTEM - LEMBEKE
Datum: 07/03/2008
Uitslag 0-0
Na een eindeloze winteronderbreking en de teleurstelling die er heerste toen de weergoden een vloek
uitspraken op onze eerste thuismatch van de eindronde, mochten we eindelijk opnieuw de wei in! We kregen
al onmiddellijk een verre en moeilijke verplaatsing voorgeschoteld. Het was voor sommigen een beetje zoeken
maar uiteindelijk konden we ondanks de vele blessures toch met 14 vrouw sterk aantreden. De eerste
wedstrijdhelft ging gelijk op. Het was een pitte partij met kansen en een sterke verdediging aan beide kanten.
0-0 was de logische ruststand. Ook na de pauze werd er sterk gevoetbald aan beide kanten. Heel even
probeerde Lembeke het heft in handen te nemen en dat lukt met enkele kansjes van onder andere Wendy,
Joyce en Caroline. Maar de keepster van de thuisploeg redde knap en ook het geluk stond niet aan onze zijde.
Aan de overkant hield Anne de netten schoon. Heel even was het nog bibberen toen de thuisploeg vlak voor
het fluitsignaal op hoekschop gevaarlijk kwam opzetten, maar ook toen werd er niet gescoord. Het bleef
uiteindelijk 0-0, een logisch resultaat na een match waar beide ploegen zich niet op een foutje lieten
betrappen. Op naar de thuiswedstrijd tegen Wachtebeke volgende week! Supporters – en speelsters – graag
massaal op post!
Speelden voor FC Lembeke: Trui, Vicky, Wendy, Leen VD, Sandrina, Karolien, Els, Anne, Leen M, Katrien, Kelly,
Joyce, Karin, en Caroline.
LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 14/03/2008
Uitslag 1-1
De tweede wedstrijd van de eindronde stond als Lembeke-Wachtebeke op onze kalender. En tegen
Wachtebeke zijn wij altijd gemotiveerd, dat was deze keer niet anders. De zieke speelsters konden het toch
opbrengen om hun voetbalschoenen aan te binden, iets wat ons uiteraard vrolijk stemde. Maar al tijdens de
eerste 10 minuten konden we voelen dat we het niet gemakkelijk zouden krijgen. Wachtebeke zette
onmiddellijk druk op onze verdediging die even de organisatie kwijt was. We kwamen alvast goed weg in de
openingsfase. Het was dan ook een kleine verrassing dat de score aan onze kant geopend werd. Kelly trapte
een vrije trap strak voor het doel en Karin trok zich van haar hersenschudding (nog een souvenirtje van vorige
week) niets aan en kopte de bal onhoudbaar in doel. 1-0. Dit doelpunt bevrijdde Lembeke echter en de eerste
helft verliep verder in evenwicht. Iedereen werkte hard en keepster Anne eiste ook deze week in positieve zin
een hoofdrol op. We konden de 0 echter niet op het bord houden, 1-1 was de ruststand.
Ondanks de vermoeide gezichten tijdens de pauze, waren we niet van plan ons te laten kennen. De tweede
helft had Wachtebeke licht overwicht, maar de afwerking ontbrak. Ook de thuisploeg kreeg enkele kansjes,
maar er vielen geen doelpunten meer. Door de 1-1 krijgen we opnieuw een puntje in de eindronde. Het
collectief zette een sterke prestatie neer, iets waar we de komende weken op willen bouwen. Als het weer het
toelaat, wordt er vrijdag opnieuw thuis gespeeld. Supporters op post!
Speelden voor FC Lembeke: Trui, Wendy, Leen VD, Sandrina, Karolien, Els, Anne, Leen M, Katrien, Kelly, Joyce,
Karin, en Caroline.
Scoorde voor FC Lembeke: Karin (1-0)
MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 21/03/2008
Uitslag 1-6
Regen, hagel, sneeuw, het viel allemaal met bakken uit de lucht op de eerste lentedag. Dat het plein in
Lembeke onbespeelbaar was, zal dus niemand verbaasd hebben. Dat de wedstrijd echter toch kon doorgaan op
het veld van Maria-Aalter, kon bijna niemand echter geloven. En toch geschiedde het zo, de koude billen
moesten we erbij nemen. De eerste helft werd gedomineerd door Lembeke, maar een eerste doelpunt bleef

lang uit. Het was uiteindelijk Leen M die na mooi voorbereidingswerk van Caroline en Karin, de bal in doel kon
tikken. Kort daarna werden we echter met de neus op de feiten geduwd, de thuisploeg kwam op gelijke hoogte
dankzij een doelpunt op vrije trap. In de rust waren we vastbesloten: hier gaan we voor de drie punten.
Keepster Anne kreeg echter geen gevoel meer in de vingers na 35 minuten zonder beweging, ze werd
vervangen door Sandrina.
In de tweede helft speelde de wind in ons voordeel. We namen de partij volledig in handen, en deze keer
werkte de bal wel mee. Karin scoorde het derde doelpunt van de avond, 1-2. Daarna waren we vertrokken:
Wendy, een owngoal, Leen M en Karolien (die haar eerste officiële veldgoal voor Lembeke terecht zeer
uitbundig vierde) zorgden voor de 1-6 uitslag. Een deugddoende en verdiende overwinning! Volgende week
geen wedstrijd, op 4 april staat de thuismatch tegen Maria-Aalter op het programma.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Anne, Wendy, Joyce, Karin, Leen
M, Trui, Kelly en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Karin (1-2), Wendy (1-3), owngoal (1-4), Leen M (1-5) en Karolien (16)
LEMBEKE - DENDERHOUTEM
Datum: 11/04/2008
Uitslag 2-0
Deze eindronde is er ondertussen een geworden van voetballoze vrijdagen. Na alweer een lange pauze
mochten we eindelijk terug de wei in. De tegenstander van dienst was Denderhoutem, co-leider van deze
eindronde. Dat het geen gemakkelijke opdracht zou worden, wisten we dus op voorhand. Maar de trainer had
een mooie boodschap voor ons: gewoon ons spel spelen, niets moet, alles mag. De eerste helft ging mooi gelijk
op, doelpogingen aan beide kanten en – en zoals in de heenmatch – stevige duels. Wendy en Leen M lieten
beide een mooie kans liggen, misschien wel wat van de zenuwen. In ieder geval, 0-0 op het scorebord na de
eerste helft.
De thuisploeg begon gretig aan de tweede helft en Wendy liet de eerste kans van de wedstrijd niet onbenut, ze
lobte de bal schitterend over de doelvrouw: 1-0! De tweede helft kon niet beter beginnen en Lembeke kreeg
vleugeltjes. Het spel ging goed rond en kort daarna stak Kelly de bal strak de diepte in. Nog voor Wendy de bal
in de voeten kreeg, weet hij af op een been van de bezoekers. De keepster stond op het verkeerde been en ook
een laatste wanhoopssliding kon geen redding brengen: 2-0. Daarna begon Denderhoutem stevig te dreigen en
Lembeke kroop langzaam maar zeker achteruit. Gelukkig bleek keepster Anne in supervorm, ze redde de tot
twee maal toe van de lijn en ook een onrechtstreekse vrije trap van in de baklijn kon haar niet verslaan. Kort
voor affluiten scoorden de bezoekers de aansluitingstreffer, maar deze werd terecht afgekeurd wegens
buitenspel. Zo bleef het 2-0, een verdiende overwinning, die zoals beloofd met sneeuwballen en champagne
werd gevierd (waarvoor dan aan de politie, uw vriend!). Volgende week wacht ons de aartsmoeilijke
verplaatsing naar Wachtebeke, wie ons wil komen aanmoedigen is uiteraard meer dan welkom!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Anne, Wendy, Joyce, Karin, Leen
M, Trui, Kelly en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Kelly (2-0)
WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 18/04/2008
Uitslag 3-1
Onze vijfde wedstrijd werd er een die het kampioenschap zou beslissen. Een uitwedstrijd aan de voet van
Sidmar maakt ons nooit echt vrolijk en het belang van de wedstrijd zorgde ervoor dat de zenuwen door onze
kelen gierden. Wachtebeke – al enkele jaren na elkaar kampioen in onze competitie – had daar minder last van
en begon vrij aan de partij. Met een gelukje (een afgeweten hoekschop) kwam de thuisploeg op voorsprong.
Kort daarna was het een tweede keer raak, dit keer een schitterende trap vanop 25 meter. Lembeke – die naast
de tegenstander ook de wind moest trotseren – hield stand tot aan de rust. We geloofden nog een beetje in de
goede afloop, maar dan zouden we beter voetbal moeten brengen na de rust. Dat kwam er echter niet. Er
waren wel enkele kansjes, maar echt gevaar kwam daar niet uit. Het was de thuisploeg die de voorsprong

verder uitdiepte tot 3-0. Karolien kon vlak voor rust nog de bittere pil verzachten door de aansluitingstreffer te
scoren, maar daar bleef het bij. 3-1, en een verdiende winnaar van deze wedstrijd. We wensen Wachtebeke
dan ook proficiat met de kampioenstitel.
Lembeke was nog nooit zo dicht bij de titel. Naast teleurgesteld, zijn we dan ook trots dat we het zo ver
geschopt hebben. Volgende week krijgen we Maria-Aalter op bezoek. Bij winst worden we mooi tweede.
Ondanks de afwezigheid van enkele belangrijke basispionnen, hopen we toch op een mooie afsluiter van het
seizoen. Speelsters én supporters dus op post!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Anne, Wendy, Joyce, Karin, Leen
M, Trui, Kelly en Katrien
Scoorde voor FC Lembeke: Karolien (3-1)
LEMBEKE - MARIA-AALTER
Datum: 25/04/2008
Uitslag 1-2
De laatste wedstrijd van het seizoen. Wat is het voorbij gevlogen. Het was een seizoen met vooral up's: mooie
prestaties van een goed geheel, een supersfeer binnen de ploeg, enkele nieuwe gezichten,... We waren dus ook
vast besloten om in schoonheid te eindigen. De aftrap werd gegeven door Martine, die ons na lange
afwezigheid nog eens kwam aanmoedigen. Daarna begon Lembeke sterk aan de match en Wendy kon er al
snel, dankzij een schitterende pass van Kelly 1-0 van maken. De bezoekers konden geen vuist maken en
Lembeke drukte steeds meer. Wat volgde waren een resem kansen, helaas zonder doelpunten. Tijdens de rust
was iedereen het over eens, we waren duidelijk de beste ploeg. Na de pauze hetzelfde beeld, veel druk, nog
meer kansen, geen doelpunten. En dan bestaat er zoiets als het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgen.
We kropen achteruit en wat niemand voor mogelijk achtte, gebeurde toch: Maria-Aalter scoorde nog 2 keer.
We waren uiteraard zeer teleurgesteld over de manier waarop we deze match uit handen gaven. Maar de
pannenkoeken van T1 achteraf, deed ons de nederlaag snel vergeten. Bovendien gunnen we het Maria-Aalter –
een ploeg waar we al jaren een priam relatie mee hebben – om niet puntenloos te blijven na deze eindronde.
Conclusie: eind goed, al goed: we eindigen derde op zestien ploegen. Op naar volgend seizoen!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Anne, Wendy, Joyce, Karin, Leen
M, Kelly en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0)

KLASSEMENT
KLASSEMENT GROEPSFASE
Ploeg
Wachtebeke
FC Lembeke
FC Kleit
Zingem
TT Asper
Sparta Den Bos
Serskamp

# matchen
12
12
12
12
12
12
12

Winst
10
8
7
6
4
3
0

Verlies
1
2
4
4
8
9
11

Gelijk
1
2
1
2
0
0
1

Punten
31
26
22
20
12
9
1

Gelijk
1
1
2
0

Punten
13
10
8
3

KLASSEMENT EINDRONDE PLAATS 1 T.E.M. 4
Ploeg
Wachtebeke
Denderhoutem
Lembeke
Maria-Aalter

# matchen
6
6
6
6

Winst
4
3
2
1

Verlies
1
2
2
5

LAS SENORITAS - LAATST BIJGEWERKT OP 01/05/2008

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis
Serskamp - Wachtebeke Asper - Sparta den Bos
Westkapelle (oefen) Serksamp - Denderhoutem
- Maria-Aalter

Leen M

18

Wendy

16

Karolien

7

Westkapelle (oefen)

Vicky
Leen VD
Sandrina
Karin

5
4
3
3

Kelly

3

Els V
Joyce
Owngoal
Ann F
Sofie L
Caroline
Petra
Trui

2
2
2
1
1
1
1
1

Westkapelle (oefen)
Westkapelle (oefen)
Westkapelle
Wachtebeke
Asper - Sparta den Bos Denderhoutem
Sparta den Bos
/
Kleit
Serskamp
/
/
/
/

Uit
Sparta den Bos - Serskamp Asper - Kaprijke - Maria-Aalter
Zingem - Sparta den Bos Serskamp - Asper - Maria-Aalter
Kaprijke - Maria-Aalter Wachtebeke
Serskamp - Kaprijke
Serskamp - Asper
Kleit - Kaprijke
Wachtebeke - Maria-Aalter
/
Asper
Kaprijke
Maria-Aalter
/
Serskamp
Wachtebeke
Kaprijke
Kaprijke

