Seizoen 2008-2009
KALENDER
15/08/2008
22/08/2008
29/08/2008
05/09/2008
12/09/2008
19/09/2008
10/10/2008
17/10/2008
24/10/2008
31/10/2008
07/11/2008
14/11/2008
28/11/2008
12/12/2008
19/12/2008
30/01/2009
06/02/2009
13/02/2009
20/02/2009
27/02/2009
06/03/2009
13/03/2009
20/03/2009
27/03/2009
03/04/2009
10/04/2009
13/04/2009
17/04/2009
24/04/2009
08/04/2009

SK Spermalie
SK Landskouter
Lembeke
Herzele
Lembeke
KVV Schelde
Lembeke
Overmere
Wachtebeke
Lembeke
Denderhoutem
Lembeke
Lembeke
FC Kleit
Lembeke
Maria-Aalter
Lembeke
Sparta Den Bos
Westkapelle
Lembeke
Lembeke
Eksaarde
Lembeke
Poesele
Lembeke
Oudenhove
Lembeke
SK Landskouter
Lembeke
Kaprijke

Lembeke
Lembeke
FC Kleit
Lembeke
Kaprijke
Lembeke
Sparta Den Bos
Lembeke
Lembeke
Eksaarde
Lembeke
Poesele
SK Landskouter
Lembeke
Herzele
Lembeke
Westkapelle
Lembeke
Lembeke
Overmere
Wachtebeke
Lembeke
Denderhoutem
Lembeke
Oudenhove
Lembeke
KVV Schelde
Lembeke
Maria-Aalter
Lembeke

8-1
1-7
2-2
0-5
22-0
0-12
1-1
2-0
6-0
5-0
3-3
4-1
6-0
1-1
5-0 (ff)
0-5
5-2
2-2
1-2
1-1
2-2
1-0
1-1
1-1
2-0
1-1
2-0
0-2
3-0
1-10

WEDSTRIJDVERSLAGEN
SK SPERMALIE - LEMBEKE
Datum: 15/08/2008
Uitslag 8-1
Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van onze damesvoetbalploeg gingen we op weekend. 15, 16
en 17 augustus bevonden we ons op Lombardsijdse grond voor tal van activiteiten. Naast onder andere een
quiz, het verkennen van het Oostende uitgaansleven, training en zeeraften, stond ook een oefenmatch op het
programma. De eerste tegenstander van het kersverse seizoen werd SK Lombardsijde, een ploeg die op het
einde van vorig seizoen de promotie naar eerste provinciale afdwong. Een harde noot om te kraken dus, we
wisten op voorhand dat we voor een moeilijke, om niet te zeggen onhaalbare tegenstander stonden.
Dat bleek al in de eerste minuten. De thuisploeg kwam een eerste keer over en het was meteen raak. De toon
was gezet en enkele minuten later stond de 2-0 al op het bord. Of het nu de klutskip, de lengte van het gras of
gewoon de tegenstander was, Lembeke bood in de aanvangsfase niet veel weerwerk. Een derde doelpunt
volgde kort daarop. De bezoekers lieten hun hoofd niet hangen en plots kwamen er kansen. Vooral op
aandringen van Caroline en Sandrina op de rechterflank, moest de doelvrouw van Spermalie enkele keren de
mouwen opstropen. Uiteindelijk kon Leen M na een schitterende pass van Els de eerredder maken: 3-1 aan de
rust. Na de pauze sloeg de vermoeidheid en het gebrek aan conditie echter toe. De thuisploeg walste over de
bezoekers en zette de ietwat overdreven 8-1 cijfers op het bord.
Ondanks deze harde cijfers werd het vervolg van het weekend vrolijk ingezet en werd het een weekend om nog
lang over na de kaarten!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Wendy, Joyce, Karin,
Leen M, Kelly en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (3-1)
LANDSKOUTER - LEMBEKE
Datum: 22/08/2008
Uitslag 1-7
De laatste vrijdag voor de start van de competitie was de ideale gelegenheid voor een laatste oefenmatch.
Deze keer een ploeg die dit seizoen aantreedt in onze reeks, waardoor we toch iets ontspannender aan de
aftrap konden komen dan vorige week. Lembeke begint goed aan de partij en drukt de thuisploeg al snel
achteruit. Gwen - die dit seizoen haar wederoptreden maakt na meer dan een jaar blessures en operaties - ziet
haar bedrijvigheid op het middenveld al snel beloond met een eerste doelpunt. Diezelfde Gwen bedient kort
daarna Leen M die beheerst in de linkeronderhoek binnentrapt: 0-2. De thuisploeg kan er weinig tegenin
brengen en na een inworp van Leen M wandelt Karin naar de 3-0. Kort voor rust ook nog een vierde doelpunt.
Leen VD knalt een vrije trap op de keepster, Vicky is alert gevolgd en legt de 0-4 netjes binnen.
Ook na de rust hetzelfde verhaal. Lembeke probeert te combineren en krijgt kansen. Sandrina ziet haar inzet
beloond met een fraai doelpunt 0-5. Kort daarna kan ook de thuisploeg de netten doen trillen: 1-5 op een
kwartier voor het einde. Even later moet Sandrina de keeperhandschoenen van Anne overnemen, na een
contact met de spits van Landskouter. Toch is het Lembeke die nog 2 keer de weg naar doel vindt. Leen VD
scoort in ware boemboemstijl met een strak shot onder de deklat en ook Ann werkte een mooie actie af: 1-7,
tevens het eindresultaat. Zo slagen 7 verschillende speelsters erin een doelpunt te maken. Een goeie wedstrijd
voor het vertrouwen, volgende week beginnen we eraan met een thuiswedstrijd tegen Kleit.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Karin, Leen M,
Kelly, Anne en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Gwen, (0-1), Leen M (0-2), Karin (0-3), Vicky (0-4), Sandrina (0-5), Leen VD (1-6) en
Ann (1-7)

LEMBEKE - KLEIT
Datum: 29/08/2008
Uitslag: 2-2
Voor het derde jaar op rij was FC Kleit de eerste tegenstander van het seizoen voor Lembeke. Dit keer mochten
we onze streekgenoot op eigen veld ontvangen. De wedstrijd ging gretig van start. Lembeke toonde zich bij het
begin van de partij het sterkst en dat resulteerde in enkele doelkansen. Ook Kleit zorgde voor gevaar, maar de
pogingen waren niet gekadreerd. De thuisploeg voetbalde vlot en na ongeveer 20 minuten viel het eerste
doelpunt van het nieuwe seizoen: Leen M draaide weg, kwam alleen voor de bezoekende doelvrouw en trapte
het leer tegen de netten. Even later stonden de bordjes echter in evenwicht. De verdediging van Lembeke
schoof vooruit na een weggewerkte hoekschop, een speelster glipte ertussen en tikte – ondanks een laatste
inspanning van Kelly – de bal beheerst in het hoekje naast doelvrouw Sandrina. 1-1 aan de rust.
Na de pauze kwam Kleit gemotiveerd aan de aftrap. Lembeke kraakte even onder de druk maar bezweek niet.
Na 10 minuten werd de partij evenwichtiger. Na een actie van de thuisploeg op de linkerflank, raakte een
Kleitse verdedigster de bal met de hand in de grote rechthoek: strafschop. Kapitein Els trapte echter op de
keepster en kon ook de rebound niet binnentrappen. Nog steeds 1-1. Een kleine tik voor de thuisploeg, die
even later een dreun werd nadat Kleit aan de overkant wel raak kon treffen: 1-2. De kopjes gingen echter niet
naar beneden en Lembeke bleef strijden. Op voorzet van Leen M kon Wendy scoren, maar het doelpunt werd
op buitenspel afgekeurd. Het zat niet mee en stilaan sloop de vrees voor een eerste nederlaag in de ploeg.
Maar dat was buiten trainer Jürgen gerekend. Hij gokte alles of niets en plaatste Ann als extra spits in de ploeg,
waardoor de Lembeekse verdediging man op man kwam te staan. Deze verschuiving bleek een tactische
meesterzet te zijn want Ann scoorde – met links nota bene – de gelijkmaker binnen in de linkeronderhoek. Zo
werden de punten gedeeld.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Katrien, Els, Kelly, Petra, Caroline, Leen VD, Gwen, Ann, Leen M, Vicky,
Karolien, Wendy en Joyce.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Ann (2-2)
HERZELE - LEMBEKE
Datum: 05/09/2008
Uitslag 0-5
De eerste verplaatsing dit seizoen en onmiddellijk al een heel eind rijden, eindbestemming: Herzele. Deze ploeg
sloot dit seizoen voor het eerst aan in onze reeks, dus dan is het afwachten wat de wedstrijd zal brengen. Al
van bij de aanvang kan Lembeke de thuisploeg goed onder druk zetten. Het overwicht in balbezit, resulteert in
echter in rommelige fases voor het doel, in plaats van doelkansen. Ook pogingen van op afstand worden
gekeerd. Het is lang wachten tot uiteindelijk Vicky de ban kan breken: 0-1. Het wedstrijdniveau werd er niet
veel beter op, maar toch bleef Lembeke baas. Leen M kon profiteren en scoorde nog voor rust: 0-2. Helemaal
tevreden konden we niet zijn, maar we gingen met een voorsprong de kleedkamer in.
Na de pauze voetbalde Lembeke beter. De bal circuleerde en een derde doelpunt bleef niet lang uit: Els
bediende Wendy met een prachtige lange bal en onze spitsmuis laat zo'n kans niet liggen: 0-3. Lembeke had de
wedstrijd goed in handen en pogingen van de thuisploeg werden netjes door de verdediging geweerd. Een
kwartier voor tijd bediende Kyrlyn - die haar debuut maakte in ons team - Joyce die de bal netjes over de
keepster tikte. Kort voor affluiten kwam Herzele nog opzetten, maar tot scoren kwamen ze niet. Aan de
overzijde tikte Joyce wel nog haar tweede doelpunt van de avond binnen en zette zo de 0-5 einduitslag op het
bord.
In de zijlijn van de wedstrijd nog een dank je wel voor de entourage van Herzele die een vervelende situatie aan
de rust ruimschoots rechtzette na de wedstrijd. Dank u wel! We hebben het geapprecieerd!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Leen M, Kelly, Joyce,
Kyrlyn, Wendy en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Vicky, (0-1), Leen M (0-2), Wendy (0-3), Joyce (0-4, 0-5)

LEMBEKE - KAPRIJKE
FC Lembeke – Kaprijke
12/09/2008
Uitslag: 22-0
Uit een wedstrijdje met de mama's van de jeugdvoetballertjes van Kaprijke, ontstond vorig jaar een nieuw
dameselftal in onze streek. Kaprijke trad hierdoor dit jaar tot onze competitie. Of de ervaring van Lembeke de
bovenhand zou halen in deze dorpsderby (als dit woord nog niet bestond, is het bij deze uitgevonden) was de
vraag voor de wedstrijd. Het antwoord was volmondig ja. Lembeke won de wedstrijd eenrichtingsvoetbal met
22-0. Scoreverloop zie je hieronder.
Speelden voor FC Lembeke: Katrien, Els, Kelly, Petra, Caroline, Gwen, Ann, Leen M, Vicky, Kyrlyn, Wendy en
Joyce.
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Vicky (2-0), Leen M (3-0), Kyrlyn (4-0), Ann (5-0), Kyrlyn (6-0), Leen M
(7-0), Ann (8-0), Vicky (9-0), Joyce (10-0), Leen M (11-0, 12-0, 13-0), Joyce (14-0), Caroline (15-0), Joyce (16-0),
Wendy (17-0), Gwen (18-0), Joyce (19-0), Vicky (20-0), Joyce (21-0), Vicky (22-0)
KVV SCHELDE - LEMBEKE
Datum: 19/09/2008
Uitslag 0-12
Na de overwinning van vorige week tegen Kaprijke liep de hele ploeg op wolkjes. KVV Schelde was
gewaarschuwd: de dames van Lembeke hadden er zin in! Meteen namen de bezoekers de wedstrijd in handen.
Het duurde niet lang of Kyrlyn kon de score openen: 0-1 na 5 minuten. Kort erna kreeg Gwen de bal in de
voeten net buiten de 16 en met een heerlijk afstandsschot verschalkte ze de doelvrouw: 0-2. De
aanvalsmachine draaide op volle toeren, onze twee yougsters Kyrlyn en Joyce vonden elkaar blindelings en
gunden elkaar op die manier elk een doelpunt: 0-4. Nog voor de rust kon ook Leen M twee keer scoren 0-6. De
thuisploeg had geen enkel verhaal.
Tijdens de rust werd de ploeg drastisch door elkaar geschud. Hierdoor kon KVV Schelde voor het eerst dreigen.
Maar doelvrouw Katrien was paraat en tikte de poging met de vingertoppen naast het doel. Lembeke was
opnieuw wakker en belegerde opnieuw het doel van Schelde. Het duurde even, maar uiteindelijk was het
Caroline die de ban kon breken. Met een harde knal werd het 0-7. Voorraan liep alles gesmeerd en Gwen
schudde zowaar een tweede pareltje uit haar mouw: 0-8. Wendy (0-9) en Sandrina (0-10 en 0-11) profiteerden
van prima samenspel. Een eervolle vermelding ook voor Vicky die maar liefst 7 assists gaf. Uiteindelijk maakte
Kelly vlak voor affluiten de klus af met een mooie actie: (0-12). Volgend weekend zijn we vrij, de week erna
worden we verwacht op het veld van Westkapelle.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Wendy, Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Karin, Leen M, Kelly,
Joyce, Kyrlyn en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (0-1), Gwen (0-2), Joyce (0-3), Kyrlyn (0-4), Leen M (0-5, 0-6), Caroline (0-7),
Gwen (0-8), Wendy (0-9), Sandrina (0-10, 0-11) en Kelly (0-12)

LEMBEKE - SPARTA DEN BOS
Datum: 10/10/2008
Uitslag 1-1
Na 2 voetballoze vrijdagen stonden we allemaal te trappelen om opnieuw onze voetbalschoenen aan te
binden. En het beloofde een moeilijke klus te worden, want de tegenstander was de ongeslagen leider Sparta
den Bos. Na een minuut stilte uit respect voor onze overleden sponsor, begonnen de bezoekers furieus aan de
wedstrijd. Het eerste kwartier kon Lembeke geen vuist maken en Sparta drukte iedereen achteruit. Het
resulteerde in enkele kansjes, maar zonder resultaat. Lembeke moest zich herpakken en dat gebeurde ook.
Leen VD draaide een hoekschop rechtstreeks in doel! Dit prachtige doelpunt – toegegeven, een beetje tegen de
gang van het spel in – werkte bevrijdend voor de thuisploeg. Lembeke kwam in de wedstrijd en nam het heft in
handen. Er volgden een paar mooie kansen maar Leen M, Wendy en Joyce vonden geen opening die voor een
verlossend doelpunt kon zorgen. We gingen met een goed gevoel en een 1-0 voorsprong de rust in.
Na de pauze kwam Sparta den Bos fel uit de kleedkamer. Niet opnieuw een walk over zoals de eerste 15
minuten van de eerste helft, maar de verdediging kreeg toch flink wat werk op te knappen. Katrien, Els en Petra
bleven rustig onder de druk en zetten alledrie een zeer goede prestatie neer, maar een doelpunt hing in de
lucht en dat konden ze – net als doelvrouw Sandrina – helaas niet verhinderen. Nu de bordjes opnieuw gelijk
hingen, kwam ook de wedstrijd volledig in evenwicht. Er werd aan beide kanten snel gevoetbald en er kwamen
kansen voor beide teams. Voor Lembeke zorgden Leen VD en Caroline op de flanken voor aanvallende
impulsen. Uiteindelijk kwam Ann voor Lembeke nog het dichts bij the winning goal maar het bleef uiteindelijk
1-1.
Hierbij wensen de speelsters, trainers, délégé en de volledige entourage van de dames van FC Lembeke zich
volledig te distantiëren van de ongeregeldheden na de wedstrijd. Wij betreuren dat zulke zaken plaats vinden
in onze competitie!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Katrien, Els, Petra, Caroline, Gwen, Kelly, Karin, Ann, Leen VD, Joyce,
Kyrlyn, Wendy, Vicky en Leen M
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (1-0)
OVERMERE - LEMBEKE
Datum: 17/10/2008
Uitslag 2-0
Doordat de competitie vorig jaar uit 2 reeksen bestond, hadden we vorig seizoen Overmere niet ontmoet. We
hadden dus geen idee over de sterkte van de ploeg, al liet hun prima rangschikking het beste vermoeden. Toch
kon Lembeke van bij het begin van de partij de lakens naar zich toe trekken. Met name Joyce en Caroline
leefden zich helemaal uit op de rechterflank. Ze stuitten echter telkens op een prima doelvrouw die duidelijk
baas was in haar rechthoek. Overmere liet de bezoekers komen en loerde op de counter. Tegen het spelbeeld
in, kwamen ze op die manier op voorsprong. Met een klasseflits van een Overmeerse middenveldster - het
moet gezegd, het was een prima actie met dito afwerking - kwam de thuisploeg vlak voor de rust op
voorsprong. Na de pauze hetzelfde spelbeeld: balbezit voor de bezoekers, gevaarlijke countermogelijkheden
voor de thuisploeg. Even leek het erop dat Lembeke de aansluitingstreffer zou maken. Leen M kwam er zeer
dicht bij maar knal spatte uiteen op de paal. Ook Kyrlyn na een mooie loopactie en Els via vrijetrap kwamen nog
dicht bij een doelpunt, maar de bal wou er niet in. Een beeld dat de wedstrijd typeerde. Ondanks de goeie wil,
kreeg Lembeke het deksel op de neus. Alweer een fraaie actie en een onhoudbare bal voor doelvrouw
Sandrina: 2-0 en wedstrijd gespeeld. Zo kregen we een lesje in efficiëntie in deze sportieve, aangename en faire
wedstrijd. Volgende week wacht ons de derde loodzware wedstijd op rij: op bezoek bij Wachtebeke.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn,
Wendy en Katrien

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 24/10/2008
Uitslag 6-0
Tweede uitwedstrijd op rij, en alweer een sterke tegenstander: Wachtebeke, de voorbije jaren steeds
kampioen van onze reeks. Onder de torens van Sidmar keek Lembeke al tegen een achterstand aan nog voor de
wedstrijd goed en wel begonnen was. Een hoekschop van de thuisploeg vloog rechstreeks in de verste hoek
van het doel. Nog niet goed en wel bekomen stond er al 2-0 op het bord, dit keer door een onhoudbaar
afstandsschot. Lembeke voetbalde nochtans wel mee, maar het ontbrak aan zuiverheid en efficiëntie. Toen het
voor de rust nog 3-0 werd, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.
Tijdens de rust gooide Jürgen de volledige ploeg overhoop en gokte met een gewaagde taktische zet. Alles of
niets zeg maar. De dames van Lembeke knokten voor wat ze waard waren, maar het mocht niet baten.
Ondanks enkele mooie combinaties, waarin een glansrol was weggelegd voor Caroline, kwamen ze niet tot
scoren. Aan de overkant waren ze echter wel efficiënt. Het werd al snel 4-0 en 5-0, al zat er wel een
buitenspelreukje aan beide doelpunten. Dat het uiteindelijk 6-0 werd, veranderde niet veel meer. De
thuisploeg was sterker en efficiënter en zo leed Lembeke een tweede nederlaag op rij. Volgende week spelen
we eindelijk nog eens thuis en gaan we voluit voor een overwinning!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Wendy, Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Els, Ann, Karin,
Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn en Katrien.
LEMBEKE - EKSAARDE
Datum: 31/10/2008
Uitslag 5-0
Na 2 uitwedstrijden na elkaar deed het deugd om nog eens de eigen grasmat te mogen betreden. Aan
motivatie alvast geen gebrek na de recente 1 op 9. Lembeke begon sterk aan de wedstrijd, had het meeste
balbezit en creëerde kansen. Al snel stond de 1-0 op het bord via Leen M. Niet veel later trapte de keepster de
bal niet ver genoeg uit. Deze kwam in de voeten van Leen M, die aarzelde niet, 2-0 na een kwartiertje. Lembeke
voetbalde goed rond, de bezoekers kwamen er nauwelijks aan te pas. Zowel van op rechts, links als het midden
kwam dreiging. Na een goeie doorsteekpas kwam Leen M een derde keer oog in oog met de doelvrouw van de
bezoekers en was het ook een derde keer raak: 3-0. Hoewel Leen M goed bij schot was, kwam het mooiste
doelpunt van de avond op naam van Ann. Na een hoekschop kwam de bal in haar voeten op zo'n 20 meter van
het doel. Ze aarzelde niet, legde aan en de bal viel met een mooie curve vlak onder de deklat en achter de
keepster in doel. Een pareltje! Vlak voor rust werd het ook nog 5-0, opnieuw via Leen M na een schitterende
pass vanuit het middenveld.
Deze geruststellende voorsprong zorgde voor een keepsterswissel. Sandrina - die sinds de blessure van Anne
wekelijks haar keeperstalenten toonde - mocht nog eens op haar geliefkoosde linksvoor positie spelen, terwijl
Katrien de handschoenen aantrok. Dit zorgde voor heel wat verschuivingen in het team. Dit zou geen reden
mogelijk zijn om de goede lijn van de eerste helft niet door te trekken, maar toch gebeurde het. Eksaarde
kwam steeds meer in het spel voor en kwam met een bal tegen de paal en eentje vlak naast het doel nog dicht
bij de aansluitingstreffer. Lembeke had het een pak moeilijker en was vooral nog op corners gevaarlijk. Er werd
echter niet meer gescoord en zo wonnen we toch verdiend met 5-0.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Ann, Karolien, Petra, Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Karin, Leen M,
Kelly, Joyce, en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0, 3-0), Ann (4-0), Leen M (5-0)

DENDERHOUTEM - LEMBEKE
Datum: 07/11/2008
Uitslag 3-3
Aangezien ongeveer 1/4 van ons team zich in het sportpaleis of de lotto arena bevond, konden we maar met 11
speelsters aanzetten richting Denderhoutem. We wisten dat we met ons elftal alles op alles zouden moeten
zetten om in deze traditioneel fysiek zware wedstrijd niet ten onder te gaan. De wedstrijd was nog maar net
afgetrapt of het stond al 1-0 na een prima Denderhoutemse actie. Even later redde het doelhout de bezoekers
van erger. Maar Lembeke liet de koppen niet hangen, integendeel. Er werd gestreden voor elke bal en we
namen de wedstrijd in handen. Er kwamen verschillende goeie acties, maar de thuiskeepster stond paraat.
Toch hadden we allemaal het gevoel dat onze inzet snel zou beloond worden met een doelpunt. Zowel de
linkerflank met Leen VD en Kyrlyn als de rechterflank met Karin en Joyce draaiden prima. Ook onze centrale
middenvelders zorgden constant voor gevaar! Toen de keepster uit de grote baklijn kwam om de bal te
ontzetten, kon Leen M haar been plaatsen waardoor de bal achter de keepster richting doel rolde. Hij rolde
echter niet snel genoeg en dat was het sein voor de keepster om Leen M neer te trekken. Aangezien zij de
laatste Lembeekse speelster was, zegt het reglement dat dit zuiver rood is. Groot was onze verbazing dan ook
wanneer de scheidstrechter niet eens een kaart trok. Wanneer Karin even later recht op de enkels werd
getrapt in het strafschopgebied, en de arbiter achtereenvolgens floot, doeltrap gaf en vervolgens corner
aanwees, was ons vertrouwen in de leiding die avond helemaal zoek. Maar we hadden beloofd om te blijven
knokken en dat deden we ook. Even later veroverde Kyrlyn de bal, ze legde mooi breed naar Leen M, waarna
Kyrlyn opnieuw de bal vroeg, kreeg en scoorde. 1-1, tevens de ruststand.
Na de pauze werd het een doelpuntenfestival: Eerst scoorde Leen M na een prima voorzet van Joyce. Even
later hingen de bordjes echter alweer in evenwicht toen een verdedigster de bal vanop meer dan 30 zo goed
als in de winkelhaak krulde. 2-2. Toch had Lembeke het gevoel dat de overwinning erin zat, en even later
scoorden we opnieuw. Deze keer na een combinatie op rechts: Joyce kreeg de bal, bediende Karin en die
aarzelde niet 2-3. Wat volgde waren potige duels en dubieuze fases aan beide kanten. De wedstrijd kon alle
kanten uit, maar uiteindelijk werd het een gelijk spel. Het werd 3-3 na een snelle uitbraak van de
Denderhoutemse spits.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn, Karin en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-1), Leen M (1-2) en Karin (2-3)

LEMBEKE - POESELE
FC Lembeke – Poesele
14/11/2008
Uitslag: 4-1
Op deze druilerige vrijdagavond kon trainer Jürgen opnieuw over wisselspeelsters beschikken. Geen
overbodige luxe want onze tegenstander van vanavond stond enkele plaatsen hoger geklasseerd. Aan
motivatie zoals gewoonlijk geen gebrek en dit toonde zich ook in het spel. Lembeke nam van bij het begin het
heft in handen. Onze jonkies voorin, Kyrlyn en Joyce, leefden zich volledig uit. Een doelpunt liet deze keer niet
lang op zich wachten: Kyrlyn vond een klein gaatje en trapte in een tijd prachtig binnen. 1-0 maar daar bleef
het niet bij. Niet veel later ontstond er opnieuw een misverstand in de verdediging en zowel Kyrlyn als Joyce
konden eerder bij de bal zijn. Joyce liet Kyrlyn zo haar 2e van de avond binnenschuiven. Dat het vierkant liep bij
de verdediging van de bezoekers werd even later opnieuw gedemonstreerd. Leen M gaf een voorzet strak voor
doel en een bezoekende verdedigster maakte er, na een misverstand met de keepster, 3-0 van. Sandrina stond
er in het doel aan de overkant maar wat stil bij, te meer omdat de tegenprikken secuur werden opgevangen
door Katrien, Els en Petra. Kelly, die voor de verandering voorstopper speelde, kon door de ruimte regelmatig
mee naar voor trekken. Na een combinatie met Leen M zonderde ze zich alleen af voor doel en als een
koelbloedige spits, plaatste ze de bal keurig in het hoekje. De 4-0 aan de rust was een feit.
We hadden al begrepen dat het Poesele van de eerste helft niet de volle sterkte van de ploeg toonde. Lembeke
was dus gewaarschuwd, het spel was nog niet gespeeld. Dat bleek ook in de tweede helft. De bezoekers
kwamen meer en meer opzetten en pareerden de Lembeekse aanvallen met vertrouwen. Dat het even later 41 werd, bevestigde ons vermoeden nogmaals. En dus werd er gestreden en geknokt voor elke bal. Zonder echt
het niveau van de tweede helft te kunnen halen. Vicky verdeelde vlak achter de spitsen het spel, maar de
vermoeidheid begon te wegen, en verder dan controleren kwam Lembeke niet meer. Zo volstond een
schitterende eerste helft voor een deugddoende overwinning na een heel sportieve wedstrijd!
Speelden voor FC Lembeke: Katrien, Els, Kelly, Petra, Caroline, Ann, Leen M, Vicky, Kyrlyn, Karoline, Sandrina,
Karin, Leen VD en Joyce.
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-0, 2-0), Kelly (4-0)

LEMBEKE - LANDSKOUTER
Lembeke - Landskouter
op 28/11/2008
Uitslag 6-0
Vorige week moesten we opnieuw een wedstrijd uitstellen wegens vervroegd winterweer. Vanavond was het
nog steeds fris aan de billen maar mochten we toch het veld op. Tegenstander van de avond: Landskouter.
Lembeke begon goed aan de partij, met name op de rechterflank. Caroline kon al snel 2 maal scoren. En de
doelpunten hadden 2 dingen gemeen: ze kwamen tot stand na een combinatie met Leen M en ze worden vast
niet genomineerd voor de schoonheidsprijs. Maar ze tellen wel en zo stond de thuisploeg op een vrij
geruststellende voorsprong. Gelukkig maar want Landskouter was duidelijk gemotiveerd. Er werden stevige
duels uitgevochten, meer bepaald op het middenveld waar Ann, Kelly, Karin en Gwen ondanks een
rotatiesysteem best een zware avond kregen. Toch kon Lembeke controleren tot aan de rust.
Na de pauze kwamen we opnieuw gemotiveerd en gevaarlijk uit de kleedkamer. Het scenario van goeie eerste
helft, slechte tweede helft was deze keer niet van toepassing. De belangrijkste rol was daarbij weggelegd voor
Sandrina. Nu doelvrouw Anne na een blessure opnieuw haar plaats in doel innam, kon onze spits zich nog eens
laten gaan. En hoe! Ze scoorde op een tijdspanne van 10 minuten twee doelpunten en de 4-0 blonk op het
bord. Landskouter was nog van goeie wil, maar de koude tenen van Anne verraden echter dat ze weinig werk
op te knappen kreeg. Uiteindelijk deden Gwen en Leen M er beide met een mooi afstandsschot nog een
schepje bovenop en werd het 6-0. Een mooie en verdiende overwinning.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els, Ann, Petra, Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Karin, Leen M, Kelly,
Joyce, Anne, Kyrlyn en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Caroline (1-0, 2-0), Sandrina (3-0, 4-0), Gwen (5-0) en Leen M (6-0)
KLEIT - LEMBEKE
Datum: 12/12/2008
Uitslag 1-1
Er werden dit seizoen al 2 wedstrijden afgelast wegens het slechte weer en ook deze vrijdag zag het er naar uit
dat er niet gespeeld zou worden. In het begin van de week viel de regen met bakken uit de lucht en tegen het
einde daalde de temperatuur bijna constant onder het vriespunt. Iedereen had dus een smsje van Jürgen
verwacht met daarin de boodschap dat de wedstrijd tegen Kleit niet zou doorgaan. Maar dat kwam er niet en
dus arriveerden we in Kleit met zicht op een vreselijke grasmat. We wisten al onmiddellijk dat mooi
combinatievoetbal niet voor vanavond zou zijn. Bovendien vielen we op het laatste moment zonder keepster.
Gelukkig was er Ann die zich opofferde - merci Bubbles - om het doel te verdedigen.
Nauwelijks warm gelopen of de wedstrijd begon. Kleit begon hevig aan de partij en dat resulteerde al na
minder dan 10 minuten in een vrije trap aan de rand van de grote rechthoek. Ann kon de bal nog afweren maar
een Kleitse was goed gevolgd en kon de bal alsnog tegen de netten tikken. Voor Lembeke het signaal om een
versnelling hoger te schakelen. Er kwamen kansen en we namen de wedstrijd in handen. Een schot van Kyrlyn
ging vlak naast. Leen M vond vlak daarna wel de juiste opening en trapte de bal gekruisd in doel: 1-1. Ook de
stand aan de rust. Ook na de pauze was Lembeke de gevaarlijkste ploeg, maar de verdediging van Kleit keilde
alle ballen weg. Het was moeilijk spelen voor de bezoekers en zo komt het dat de gevaarlijkste kans er op
hoekschop kwam. Karin kopte en de bal botste op de paal. Ook Joyce kreeg nog een kans maar een licht duwtje
in de rug bracht haar net genoeg uit evenwicht en dus kon ze niet meer aanleggen. Ann moest ook nog enkele
ballen pakken maar liet zich niet meer verrassen. Zo bleef het 1-1 en waren we vooral blij dat we opnieuw
warme kleren mochten aantekken.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Karolien, Joyce, Karin, Leen M, Kyrlyn,
Ann, en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-1)

LEMBEKE - HERZELE
Datum: 19/12/2008
Uitslag 5-0
De babysits waren besteld, de kerstfeestjes gecancelld, de supporters waren op post (sommigen kwamen zelfs
van meer dan 70km ver), de billen waren ingesmeerd en het tactisch plan stond op punt. Bovendien was het
idéaal voetbalweer! Kortom alles was aanwezig voor een spetterende voetbalavond. Nu ja, alles... bijna alles
dus. Een tegenstander hebben we helaas niet gezien. Een telefoontje had volstaan om de speelsters, maar ook
trainers, afgevaardigde, boterhamsmeerders, kantineuitbaater en supporters niet voor niets op te trommelen.
Dat is helaas niet gebeurd. Het onderlinge wedstrijdje en de pintjes achteraf konden helaas niet voorkomen dat
we met een rottig gevoel de winterstop in gaan. 5-0 forfait gewonnen dus, maar we hadden er graag voor
gestreden. We hopen dan ook dat dit in onze competitie niet meer voorvalt. Niet bij ons en niet bij de andere
ploegen!!
Maar aangezien het de tijd van het jaar is, een positieve noot om te eindigen: prettige feesten aan alle lezers
van de website. Wij staan opnieuw paraat in januari!
Zouden gspeeld hebben voor FC Lembeke: Els, Ann, Karolien, Anne, Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Karin, Leen
M, Kelly, Joyce, Kyrlyn en Katrien
MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 30/01/2009
Uitslag 0-5
Eindelijk! Een ander woord is er niet om ons gevoel te beschrijven. Na 7 matchloze weken mogen we opnieuw
voetballen! De sfeer zat er onmiddellijk in dus aan motivatie geen gebrek. Maar toch een beetje twijfel over de
conditie, zeker tegen een ploeg als Maria-Aalter die in het verleden al bewees een sterk elftal te hebben. Maar
goed, we mochten nog eens voetballen en dus hadden we er zin in. De eerste helft kwamen we goed uit de
startblokken. Maria-Aalter kwam nauwelijks aan de bal op een moeilijk te bespelen veld en de kansen voor
Lembeke volgden elkaar op. Leen VD, Ann, Joyce, Kelly, Vicky, Leen M, Caroline,... allen kregen ze kansen maar
vonden de paal of de keepster op hun weg, of konden hun bal niet kadreren. Toch kon een doelpunt niet
uitblijven. Leen M zette de bal voor vanop links en Joyce scoorde. Oververdiend 0-1 en zo bleef het ook tot aan
de rust.
In de tweede helft was het niet lang wachten op een doelpunt. Al na enkele minuten scoorde Karolien - die de
plaats van Vicky had ingenomen - met een botsbal over de keepster. Maria-Aalter, duidelijk niet op volle
sterkte, bood nauwelijks tegenstand en dus konden de bezoekers voluit in de aanval trekken. Even later stond
het 0-3 na een gekruisd schot met links van Leen M. Kelly had deze wedstrijd de opdracht gekregen iets
aanvallender te spelen dan ze gewoonlijk doet als verdedigende middenvelder. En of ze zich kon uitleven: eerst
scoorde ze van kortbij en even later nam ze een schitterende pas van Els mooi aan en met een fantastisch
vluchtschot maakte ze er 0-5 van. Zo lag de eindstand vast en konden we tevreden terugblikken op deze eerste
partij van 2009.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Petra, Ann, Caroline, Els, Leen VD, Leen M, Kelly, Joyce, Vicky, Karolien en
Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Karolien (0-2), Leen M (0-3), Kelly (0-4, 0-5)

LEMBEKE - WESTKAPELLE
Datum: 06/02/2009
Uitslag 5-2
Na alweer een week met grillig weer, was het opnieuw afwachten of het plein bespeelbaar zou zijn. Gelukkig
gaf Jürgen groen licht en mochten we de voetbalschoenen aanbinden. Voor het eerst dit seizoen stonden we
tegenover de dames van Westkapelle. Door de afwezigheid van Els, kwam Kelly op de positie laatste man
terecht en Karin nam de plaats over van Caroline op de rechterflank. Vooraan stond Vicky, deze week zonder
Karolien, in de punt. De aftrap werd gegeven en er werd goed over en weer gevoetbald. Er kwamen kansen aan
beide kanten, al had de thuisploeg net iets meer overwicht. De inzet werd beloond door een doelpunt van
Kyrlyn: 1-0 na ongeveer een kwartiertje. De ban was gebroken en kort daarna werd het 2-0 via de voet van
Leen M. Toch bleven ook de bezoekers niet bij de pakken zitten. Keepster Anne redde puik een snelle
Westkapelse aanval, maar de bal botste ongelukkig tegen het been van Petra waardoor de hij alsnog over de
doellijn rolde. 2-1 op het bord. Vlak voor rust kwam Ann in de ploeg op de positie van Vicky. Hoewel het haar
debuut in de spits was, toonde ons Anneke haar koelbloedigheid voor doel. Gwen zwiepte de bal in de 16
meter, Joyce liet mooi lopen en Ann aarzelde niet: 3-1, vlak voor rust.
Na de pauze hetzelfde spelbeeld, het spel mooi op en neer, twee ploegen die probeerden te voetballen en de
betere kansen voor de thuisploeg. Op de linkerflank had Leen VD een taaie klant aan haar tegenstandster, maar
ze deed dat prima. Regelmatig kon ze zich doorzetten en voor gevaar zorgen. Toch had ons boem-boem een
speciale missie: een doelpunt stond namelijk gelijk aan 10 cm :-) En dus besloot ze dat dat reden genoeg was
om er eentje tegen de touwen te knallen: 4-1. Kort daarna werd een overtreding gefloten aan de overkant. De
bal werd over de verdeding gedropt en een bezoekende speelster nam de bal mooi aan en knalde het leer in
het doel. Anne was kansloos. Westkapelle kwam steeds meer opzetten en Lembeke moest achteruit. Toch
konden de bezoekers niet meer scoren. Aan de overkant zette Karin wel nog een mooie actie op en rondde die
vanuit een scherpe hoek af, waardoor we met een 5-2 overwinning de douche konden induiken na een
aangename en sportieve wedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Petra, Gwen, Anne, Kyrlyn, Leen VD, Vicky, Karin, Leen M, Kelly, Joyce, en
Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-0), Leen M (2-0), Ann (3-1), Leen VD (4-1) en Karin (5-2)

SPARTA DEN BOS - LEMBEKE
Datum: 13/02/2009
Uitslag 2-2
Op vrijdag de dertiende een verre verplaatsing maken… het idee deed de bijgelovigen onder ons al huiveren.
Maar de kalendercommissie is altijd baas, en zo trokken we richting Sint-Katharina-Lombeek voor een
confrontatie met Sparta den Bos. De wedstrijd begon flitsend. De thuisploeg nam de aftrap met een
ingestudeerd nummertje. Lembeke liet zich niet verrassen maar was wel onmiddellijk wakker geschud. Nadat
de bal werd veroverd, kwam hij via Caroline bij Leen M terecht. Die ging recht op doel af en scoorde: 0-1 na
ongeveer 1 minuut, een droomstart. Beide ploegen voetbalden goed en de kansen lieten niet op zich wachten.
Lembeke had overwicht, maar uiteindelijk kwamen de bordjes toch in evenwicht. Anne had geen andere keus
dan een terugspeelbal in de handen te nemen en de vrije trap die erop volgde werd mooi binnengetrapt. De
bezoekers hadden het even moeilijk om van deze opdoffer te herstellen, maar bleven toch aanvallen. Het
resulteerde in een hele reeks hoekschoppen. Een ervan kwam bij Gwen terecht, die het leer van vlak buiten de
grote rechthoek, netjes over de keepster trapte. 2-1 vlak voor rust.
We konden met een goed gevoel even rusten (en dat was nodig), maar wisten dat de match nog niet gespeeld
was. We waren gewaarschuwd en kregen gelijk. Sparta den Bos kwam fel gemotiveerd de kleedkamer uit en
nam de wedstrijd in handen. Lembeke kraakte maar hield stand. Af en toe kon het tegenprikken, maar de
thuisploeg had overwegend balbezit. Uiteindelijk zorgde een misverstand tussen keepster Anne en laatste
vrouw Els ervoor dat de spits van de thuisploeg opnieuw kon gelijk maken. Daarna volgden nog wat kansjes aan
beide kanten, maar de 2-2 bleef op het bord. En daar konden beide ploegen na deze sportieve partij best vrede
mee nemen!
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Petra, Els, Katrien, Ann, Karin, Gwen, Leen VD, Caroline, Leen M, Joyce,
Kyrlyn, Vicky en Karolien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1) en Gwen (1-2)
WESTKAPELLE - LEMBEKE
Westkapelle - Lembeke
op 20/02/2009
Uitslag 1-2
Voor de verplaatsing richting de kust, misten we helaas 3 belangrijke pionnen uit ons team. Kelly, Karin en
Petra moesten noodgedwongen forfait geven, waardoor T2 Thomas het team wat door elkaar moest schudden.
Ook ons Elske was niet topfit maar zij besloot toch te starten. Het was in het begin van de match een beetje
zoeken naar de automatismen. Lembeke had wel overwicht in balbezit, maar de gevaarlijkste kansen waren
voor de thuisploeg. Dat resulteerde halfweg de eerste helft in een doelpunt: 1-0. Lembeke kreeg onder meer
via Joyce, Kyrlyn en Caroline ook de nodige kansen, maar slaagde er niet in nog te scoren voor de rust.
Tijdens de rust kwamen T1 en T2 ons wat moed inspreken en we waren vastbesloten de scheve situatie nog
recht te trekken. Het was even wachten op een doelpunt maar uiteindelijk was het Ann die een hoekschop van
Leen VD over de lijn liep. De bordjes weer in evenwicht. Toch bleven beide ploegen strijden voor de
overwinning. Kyrlyn was uiteindelijk de volgende die mocht zegevieren. Dankzij haar doelpunt gingen we erop
en erover, de ontlading was enorm. Westkapelle ging nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de
bezoekers hielden stand. Na de match werden de blauwe plekken geteld, maar het enige wat echt telde was
deze felbevochten 1-2 overwinning.
Speelden voor FC Lembeke: Gwen, Leen VD, Caroline, Vicky, Leen M, Joyce, Els, Ann, Anne, Karolien, Kyrlyn en
Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Ann (1-1), Kyrlyn (1-2)

LEMBEKE - OVERMERE
FC Lembeke – Overmere
27/02/2009
Uitslag: 1-1
De trainer mocht alweer puzzelen met het team, want de ziekenboeg zit momenteel barstensvol met rug-,
knie-, enkel- en liesblessures. In extremis werden Anne en Karin nog opgetrommeld om aan elf speelsters te
geraken. Anne onderbrak daarvoor haar weekendje aan de kust en Karin liet andere verplichtingen varen. 11
fitte speelsters op het plein en 2 half geblesseerden op de bank, zo konden we aan de wedstrijd beginnen. De
tegenstander van de dag is Overmere, ofwel de nummer 2 uit de compititie. De eerste helft viel een beetje
tegen. Dankzij een sterke verdediging aan beide kanten was er veel middenveldspel en bleven de aanvallen
beperkt tot enkele afstandsschoten. 0-0 was dan ook een logische ruststand.
Na de pauze werd het spelbeeld beter. Zowel Lembeke als Overmere konden meer kansen creëren en het
spelbeeld werd aantrekkelijker. De wedstrijd kon alle kanten uit en uiteindelijk waren het de bezoekers die de
ban braken. Met een heerlijk en onhoudbaar afstandsschot werd het 0-1. Even gingen de kopjes omlaag bij de
thuisploeg, maar al snel werd de fighting spirit teruggevonden. Ann werd een kwartier voor tijd nog gewisseld
voor Petra, die een positief gevoel overhield aan haar invalbeurt. Met nog 10 minuten op de klok ging Lembeke
fel op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze kwam er uiteindelijk na een misverstand in de Overmeerse
verdediging. Vicky stond ideaal gepositioneerd en trapte de bal in een tijd heerlijk naast de doelvrouw. Beide
ploegen gingen nog op zoek naar de winning goal, maar die kwam er niet meer. Het bleef 1-1. Volgende week
krijgen we de leider Wachtebeke op bezoek. We kunnen enkel maar duimen dat de blessures deze week
positief evolueren en rekenen op onze supporters om ons te komen aanmoedigen!!
Speelden voor FC Lembeke: Katrien, Kelly, Petra, Caroline, Ann, Leen M, Vicky, Kyrlyn, Karolien, Anne, Karin en
Joyce.
Scoorden voor FC Lembeke: Vicky (1-1)
LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 06/03/2009
Uitslag 2-2
Vorige week kregen we de nr. 2 uit de stand op bezoek en deze week stond de leider op het programma. De
wedstrijd tegen Wachtebeke staat altijd met stip in onze agenda en dat was deze keer niet anders. Er moest
opnieuw gesleuteld worden aan het elftal, maar dat waren we ondertussen gewoon. Knokken zouden we! De
aftrap werd gegeven door Patrick Martens en daarna waren we vertrokken. De bezoekers startten zoals
verwacht hevig en al na 1 minuut mocht de thuisploeg dankbaar zijn dat een reuzekans werd gemist. Af en toe
was Lembeke aan het commande, maar eerlijkheid gebied dat Wachtebeke net iets scherper voor de dag kwam
in de eerste helft. Onder anderen dankzij Kelly die samen Katrien en Petra een secure verdediging vormde,
bleef Lembeke van een vroege achterstand gespaard. Toch kwam ook de thuisploeg af en toe aan het venster.
Halfweg de eerste helft stuurde Kelly Joyce de diepte in. Die kwam oog in oog met de bezoekende doelvrouw
te staan en schoof beheerst de 1-0 tegen de netten. Lembeke hield daarna stand tot aan de rust.
De tweede helft was meer in evenwicht. Zowel Lembeke als Wachtebeke kregen enkele kansen. Uiteindelijk
was het Wachtebeke die het eerste doelpunt van de tweede helft scoorde, na een klein misverstand achterin.
Het was een genietbare partij met 2 ploegen die voluit voor de overwinning gingen en aanvallend voetbal
brachten. Een goed kwartier voor tijd werd Leen M foutief gestopt in de grote baklijn. De fout werd gefloten
maar de bal moest niet op het penaltypunt maar wel vlak buiten de carré. Leen M nam haar
verantwoordelijkheid en krulde de bal met links naast de muur in de hoek van het doel. 2-1. Lembeke vocht
met man en macht om de voorsprong te behouden maar uiteindelijk rondde een bezoekster een individuele
actie knap af, onhoudbaar voor keepster Anne en de verdediging. Op die manier werden de punten gedeeld, al
bij al een terechte uitslag.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn Anne
en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Leen M (2-1)

EKSAARDE - LEMBEKE
Datum: 13/03/2008
Uitslag 1-0
Om half 7 vertrokken we vol goeie moed naar Eksaarde. We hadden 2 gelijkspelen op zak tegen de
sterkhouders in onze reeks en de heenwedstrijd hadden we met mooie cijfers tegen Eksaarde gewonnen. We
zagen het dus goed zitten…misschien zelfs een beetje te goed. De bijgelovige zieltjes fluisterden al dat het
vrijdag de 13de was en dat we moesten opletten en ze kregen gelijk…
De scheidsrechter floot de wedstrijd in gang en het eerste kwartier bracht geen mooi voetbal. Er werd slordig
uitverdedigd en zowel de thuisploeg als de bezoekers slaagden er niet in om een mooie combinatie op de mat
te leggen. Lembeke verloor veel duels en toonde te weinig overtuiging tijdens de eerste helft. Eksaarde
profiteerde daarvan en één van de spitsen wist de bal in de netten te kegelen. De verslagenheid was groot
maar in de tweede helft en na een donderpreek herpakten we ons. Eksaarde probeerde de bezoekers uit de
wedstrijd te houden door de bal weg te trappen en met lange ballen te spelen. Maar Lembeke won aan
vertrouwen en in de tweede helft was het merendeel van het balbezit voor de bezoekers. Dit resulteerde in
mooie kansen. Vicky trapte op de paal en ook Kyrlyn, Joyce, Ann en Caroline probeerden vanop afstand. De
keepster van de tegenstander was één van de sterkhouders en ze verdedigde de nul. Toch voelden we dat we
deze wedstrijd konden winnen. De duels werden vinniger maar er werd toch grotendeels sportief gespeeld. De
scheidsrechter zag dit anders en gaf Karolien een gele kaart voor ‘natrappen’….Onze ploeg werd stilletjes aan
gefrustreerd door kleine foutjes die niet gefloten werden, buitenspel dat soms niet gezien werd en de sfeer
werd grimmiger. Toen de bal na een actie van Leen en Joyce over de lijn ging, was de ontlading dan ook groot.
Jammer genoeg werd de goal niet toegekend. De bal was over de lijn gegaan maar werd foutief tegengehouden
–met de hand- door een speelster van Eksaarde. Doelpunt toekennen en rood voor de speelster zou je
denken…maar het werd een penalty. Kapitein Els nam haar verantwoordelijkheid maar de keepster haalde de
bal eruit. De eindstand lag vast en de bezoekers wensten de thuisploeg proficiat met hun overwinning. Vrijdag
de 13de bleek zijn naam waardig…
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Katrien, An, Anne, Kelly, Leen VD, Caroline, Kyrlyn, Joyce, Vicky, en
Karolien
LEMBEKE - DENDERHOUTEM
Datum: 20/03/2009
Uitslag 1-1
Na de nederlaag van vorige week, ging Lembeke op zoek naar een betere prestatie. Tegen Denderhoutem,
tweede in het klassement, zou dat alvast niet simpel worden. De wedstrijd begon met enige vertraging
aangezien enkele bezoekende speelsters vast zaten in de file. Toen uiteindelijk de aftrap gegeven werd, ging
het spel mooi op en neer. De thuisploeg had het meeste balbezit, maar de bezoekers kregen de gevaarlijkste
kansen. Halfweg de eerste helft ging keepster Anne mooi plat op een plaatsbal en zo behoedde ze Lembeke
voor een achterstand. Aan de overkant knokte Vicky, Joyce en Kyrlyn voor wat ze waard waren, maar
Denderhoutem verdedigde stevig en secuur. Ook enkele corners leidden niet tot een voorsprong voor de
thuisploeg. Tien minuten voor de rust kon Denderhoutem wel scoren. Een strak getrapte hoekschop werd
keurig in doel gekopt. 0-1 aan de rust.
Na de pauze werd de hele voorlinie vervangen. Joyce, Kyrlyn en Vicky maakten plaats voor Karin, Leen M en
Karolien. Dit vers bloed zorgde voor veel dreiging: een vluchtschot van Leen M raakte de buitenkant van de
paal, Karin was een ware last voor de verdediging en een schot van Karolien miste genoeg kracht om de
keepster te bedreigen. Maar de thuisploeg was duidelijk de betere en bleef op zoek naar de aansluitingstreffer.
Achterin hield de verdediging alles goed op slot, wat nodig was met de 2 snelle spitsen van Denderhoutem.
Uiteindelijk zorgde Leen VD ervoor dat de bordjes verdiend in evenwicht kwamen. Een hoekschop werd ontzet
en vanuit een scherpe hoek krulde ze de bal in de verste hoek. Lembeke probeerde nog een tweede doelpunt
te maken, maar dat zat er niet meer in. Alweer een gelijkspel was het eindresultaat na een sportieve wedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Ann, Karolien, Petra, Leen VD, Caroline, Vicky, Karin, Leen M, Kelly, Kyrlyn,
Anne, Joyce, en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (1-1)

POESELE - LEMBEKE
Datum: 27/03/2009
Uitslag 1-1
Bij het betreden van de grasmat vielen ons direct enkele serieuze putten op. Het was te laat om deze te
dichten, dus konden we enkel hopen dat niemand erin zou blijven steken met een blessure tot gevolg. Van bij
het begin van de wedstrijd nam Lembeke het heft in handen. Dat resulteerde direct in enkele kansen, waarvan
de knal op de paal van Ann de meest gevaarlijke was. Poesele kon sporadisch doorbreken, al moet gezegd dat
ze toen telkens echt gevaarlijk waren. Opnieuw aan de overzijde was een bedrijvige Karin een gesel voor de
verdediging. Ze bekroonde haar knokwerk met een mooi doelpunt! Daarna zakte het spelniveau en kabbelde
de eerste helft verder.
Na de rust was het spel meer in evenwicht. Beide ploegen creëerden kansen, maar het spelbeeld was
allesbehalve fraai. Te vaak werd te nutteloos de lange bal gespeeld, waardoor het spel vaak een flipperkast leek
waarbij de bal van verdediging naar verdediging vloog. Lembeke kon niet meer scoren, Poesele kon dat wel. Zo
werden de punten gedeeld. Gelukkig raakte niemand geblesseerd maar er overheerste toch wat teleurstelling
bij de Lembeekse dames na het zoveelste gelijkspel van het seizoen!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els, Karolien, Petra, Caroline, Anne, Leen VD, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn,
Karin en Vicky
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1)
LEMBEKE - OUDENHOVE
Datum: 10/04/2009
Uitslag 1-1
Net zoals vorige week, kwamen we deze vrijdag in actie tegen Oudenhove. Door huwelijks- en andere reizen en
ziekte, konden we maar met 10 aantreden. Vicky en Karolien zouden later komen, maar zeker de eerste helft
moeten missen. Laatste vrouw Els ondervond dan weer dat de E40 op vrijdagavond gelijk staat aan file.
Daardoor kwam ze 5 minuten te laat op de afspraak. De scheidsrechter vond het echter niet mogelijk eventjes
op haar te wachten, en dus begonnen we met 9 aan de wedstrijd. We wisten dat het aanklampen zou worden
tot we ons Els ook op het veld kregen en dat leek te lukken. Helaas ging de bal er toch in, amper 1 minuut voor
we met z’n 10-en waren. Een corner werd binnengetrapt, 1-0. Met een speelster meer voelden we ons echter
opnieuw sterker. Er werd niet echt mooi voetbal gebracht, maar de beste kansen waren wel voor Lembeke. Na
een hoekschop kwam de bal bij Kelly terecht. Zij behield het overzicht, bediende Kyrlyn en die trapte de bal
heerlijk in de verste hoek. 1-1 en nu kon de wedstrijd echt beginnen. Het was echter fysiek zwaar om met 10 te
spelen en dus werd er voor de rust niet meer gescoord.
Aan de pauze kwamen Vicky en Karolien zoals verwacht het team vervoegen en zo konden we eindelijk met 11
tegen 11 spelen. Het weer was ondertussen omgeslagen en de wind speelde beide teams parten. Van mooi
voetbal alweer geen sprake. Af en toe kwam Oudenhove aan het venster, maar interim-doelvrouw Katrien
moest maar 1 keer echt voluit gaan om de bal uit haar doel te houden. Aan de overkant kwamen er wel een
resem kansen, maar helaas zonder resultaat. Bovendien begon de scheidsrechter de ene dubieuze beslissing na
de andere te nemen en werd onze concentratie zo grondig verstoord. Op die manier bleef het ondanks veel
goeie wil 1-1, het 10e gelijkspel van dit seizoen.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Ann, Leen VD, Vicky, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn, Sofie, Els, Karolien en
Katrien
Scoorde voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-1)

LEMBEKE - SCHELDE
Datum: 13/04/2009
Uitslag 2-0
Door de vele afgelastingen vorige winter, werd onze kalender grondig door elkaar geschud. De vrije vrijdagen
die overbleven, bleken niet genoeg voor alle inhaalwedstrijden. En dus moesten we op paasmaandag ook het
veld op, amper 3 dagen na de confrontatie tegen Oudenhove. Maar dat vonden we niet erg want de zon
scheen en er was geen zuchtje wind, kortom we hadden er zin in. De wedstrijd begon in evenwicht. Kansen aan
beide kanten, zonder echt veel doelgevaar. De thuisploeg had het meest veldoverwicht, maar de bezoekers
toonden zich o.a. met een knal op de deklat het gevaarlijkst op stilstaande fases. Gescoord werd er voor de
pauze echter niet.
Na de rust nam Lembeke de wedstrijd meer in handen en na 10 minuten was het eindelijk raak. Kelly
verstuurde de bal prima in de loop van Leen M, die het leer beheerst naast de doelvrouw trapte. Het doelpunt
bleek een bevrijding, want nog geen vijf minuten later knalde Caroline de 2-0 op het bord, na een mooie
individuele actie. Na dit doelpunt, kwam de wedstrijd opnieuw wat in evenwicht. De overwinning was binnen
en de opluchting opnieuw groot. Als we een iets geleerd hebben dit seizoen, is het wel dat een overwinning
serieus deugd kan doen!
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Ann, Leen VD, Vicky, Leen M, Kelly, Joyce, Kyrlyn, Els, Karolien, Anne,
Caroline, Gwen en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Caroline (2-0)
LANDSKOUTER - LEMBEKE
Datum: 17/04/2009
Uitslag 0-2
Na de woestijn waar we afgelopen maandag op moesten spelen, kwamen we deze keer op een drassig terrein
terecht. Thuisploeg Landskouter begon stevig en agressief aan de wedstrijd en daar had Lembeke het de eerste
10 minuten flink lastig mee. Het balbezit was in de aanvangsfase dus voor de thuisploeg, al moesten ze bij
balverlies vaak in de fout gaan om Lembeke af te stoppen. Dat resulteerde twee keer in een vrije trap voor de
bezoekers, vlak buiten het strafschopgebied. Kelly stond twee maal aan het kanon. De eerste keer spatte de bal
nog uiteen op de deklat maar de tweede keer was het wel raak. De keepster loste de bal, Caroline was goed
gevolgd, maar dat was zelfs niet meer nodig want het leer ging over de doellijn. 0-1. Na dit doelpunt ging
Lembeke beter voetballen, met enkele mooie combinaties tot gevolg. Het bleef echter 0-1 tot aan de rust.
In de tweede helft kon Lembeke de lijn doortrekken. Veel balbezit en enkele goeie kansen, via o.a. Leen VD,
Ann en Kelly die het vanop afstand probeerden. Het spelbeeld werd wat agressiever en hier en daar was wat
frustratie voelbaar. Landskouter kwam nog dicht bij de gelijkmaker maar de paal redde Lembeke. Toch hing de
0-2 meer in de lucht en uiteindelijk kwam die er ook. Leen M tikte door tot bij Karolien die de bal netjes in de
onderhoek binnenschoof. Opluchting alom en er kon bij de bezoekers rustig uitgevoetbald worden. Onze
jonkies Kyrlyn en Joyce kwamen de laatste 10 minuten op het middenveld en deden dat meer dan behoorlijk.
Beide ploegen scoorden niet meer en zo eindigde deze potige partij op 0-2. Met volgende week onze laatste
thuiswedstrijd naderen we stilletjesaan het einde van dit seizoen. Tegenstander volgende week: Maria-Aalter.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Karolien, Petra, Ann, Gwen, Els, Leen VD, Caroline, Vicky, Leen M, Kelly,
Joyce, Kyrlyn en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Kelly (0-1), Karolien (0-2)

LEMBEKE - MARIA-AALTER
Datum: 24/04/2009
Uitslag 3-0
De laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Altijd een moment om even stil te staan bij het feit dat het seizoen
alweer voorbij is gevlogen. Net als vorig jaar, was Maria-Aalter de tegenstander. Toen konden we op eigen veld
niet winnen, maar met de 0-5 van de heenronde in het achterhoofd, startten we vol goeie moed. Lembeke nam
de wedstrijd van bij de start in handen. We probeerden van goed te voetballen en dat resulteerde al snel in
enkele hoekschoppen. Ook Maria-Aalter probeerde mee te doen, maar de beste kansen waren toch voor de
thuisploeg. Ongeveer halfweg de eerste helft bediende Karin Leen M en die trapte de 1-0 in een tijd tegen de
netten. Kort daarna werd deze score verdubbeld. De sublieme pass was deze keer van Kelly, de prima
afwerking van Karin. Naar het einde van de eerste helft, kwam Maria-Aalter iets beter in de wedstrijd. Er kwam
wat dreiging van uit, maar doelvrouw Anne was bij de pinken. 2-0 aan de rust.
Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Lembeke was de betere ploeg met af en toe een uitbraak van de bezoekers,
die vooral met de lange bal onze verdediging probeerden te verschalken. Vooraan werd de ene kans na de
andere bijeen gevoetbald. Leen M en Vicky kenden een paar keer de bezoekende keepster op hun weg en
Joyce tikte de bal net aan de verkeerde kant van de paal. Toch werd het nog 3-0. Na een corner gaf Ann de bal
een tikje tot bij Leen M, die aanlegde net buiten de grote baklijn en haar bal net onder de deklat achter de
doelvrouw zag vallen. Daarna kon de thuisploeg rustig uitvoetballen en dankzij alweer een prima prestatie van
onze verdedigend drietal Katrien, Els en Petra werd de nul gehouden. Ook Trui kon na een lange ziekte eindelijk
nog eens tonen wat we volgend jaar hopelijk nog veel van haar gaan zien! Zo bleef het 3-0, een verdiende
overwinning. Volgende week nemen we deel aan de Davy Cup en op 8 mei staat met de derby KaprijkeLembeke de allerlaatste wedstrijd van het seizoen 2008-2009 op het programma!
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Trui, Ann, Petra, Caroline, Els, Leen VD, Leen M, Kelly, Joyce, Vicky, Kyrlyn en
Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Karin (2-0), Leen M (3-0)
KARPIJKE - LEMBEKE
Datum: 08/05/2009
Uitslag 1-10
Als laatste wedstrijd van het seizoen stond dit jaar de derby tegen Kaprijke op het programma. Onder een
stralende zon hadden we er allemaal veel zin in. Al van bij het begin namen de bezoekers het heft in handen.
Toch was het even wachten op het eerste doelpunt. Dat kwam er uiteindelijk via de voet van Leen M. Eens de
kop eraf was, kon Lembeke vrijer voetballen. Er werden een hele resem kansen bij elkaar gevoetbald. Het
tweede doelpunt kwam er via Joyce, na een mooie actie op rechts. Even later verdubbelden Leen M en Vicky
de score en stond het 0-4. De thuisploeg kwam er amper aan te pas. Het eenrichtingsvoetbal bleef duren het
werd uiteindelijk nog 0-7 voor de rust. Leen M lobte de bal over de keepster en Leen VD en Ann zagen hun
afstandsschot in doel belanden.
Tijdens de rust vertrok keepster Anne wegens andere verplichtingen en offerde Els zich op om in doel te staan.
Het spelbeeld van voor de rust herhaalde zich, al werden de kansen minder zuiver afgewerkt, onder meer
dankzij een puike prestatie van de Kaprijkse doelvrouw. Uiteindelijk was het Leen VD die de bal na corner op de
slof nam en er 0-8 van maakte. Ook naamgenoot Leen M pikte nog een goaltje mee. 0-9. De Lembeekse
verdediging kreeg weinig werk op te knappen en er werden risico's genomen. Doelvrouw Els parkeerde bijna
aan de middencirkel en daar kon Kaprijke van profiteren: 9-1. Uiteindelijk legde Kelly de 10-1 eindstand vast. En
zo namen we met een klinkende overwinning en een fijn feestje afscheid van het seizoen 2008-2009!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Gwen, Els, Leen VD, Leen M, Kelly, Joyce, Vicky, Karolien, Anne, Trui Caroline,
Petra en Katrien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Joyce (0-2), Leen (0-3), Vicky (0-4), Leen M (0-5), Leen VD (0-6), Ann
(0-7), Leen VD (0-8), Leen M (0-9), Kelly (1-10)

KLASSEMENT
Ploeg
Wachtebeke
Denderhoutem
Sparta Den Bos
Overmere
FC Lembeke
FC Kleit
Maria-Aalter
Poesele
Oudenhove
Westkapelle
SK Landskouter
Eksaarde
KVV Schelde
Kaprijke
Herzele

# matchen
28
28
28
27
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28

Winst
22
19
18
17
17
17
15
14
10
10
9
6
6
4
0

Verlies
2
3
3
6
7
7
11
9
13
16
17
20
22
23
27

Gelijk
4
6
7
4
4
4
2
4
5
2
2
2
0
1
1

Punten
70
63
61
55
55
55
47
46
35
32
29
20
18
13
1

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis
Kleit, Kaprijke , Eksaarde ,
Landskouter , Westkapelle,
Wachtebeke, KVV Schelde,
Maria-Aalter

Leen M

29

Joyce

12

Kyrlyn

10

Ann

8

Vicky

8

Kaprijke, Overmere

Leen VD

7

Sparta den Bos ,
Westkapelle,
Denderhoutem ,
Oudenhove

Gwen

6

Kaprijke, Landskouter

Kelly

6

Poesele

Sandrina

5

Landskouter

Caroline

5

Kaprijke, Landskouter , KVV
Schelde

Karin

5

Westkapelle, Maria-Aalter

Forfait
Wendy
Karolien
Owngoal

5
3
3
1

Herzele
Kaprijke
Oudenhove
Poesele

Kaprijke, Wachtebeke
Kaprijke, Poesele ,
Westkapelle
Kleit, Kaprijke , Eksaarde ,
Westkapelle

Uit
Sk Spermalie, Landskouter
(oefen), Herzele, KVV Schelde ,
Denderhoutem, Kleit , MariaAalter , Sparta den Bos , Kaprijke
Herzele, KVV Schelde , MariaAalter, Kaprijke
KVV Schelde , Denderhoutem ,
Westkapelle, Oudenhove
Landskouter (oefen),
Westkapelle, Kaprijke
Landskouter (oefen) , Herzele ,
Kaprijke
Landskouter (oefen), Kaprijke
Landskouter (oefen) , KVV
Schelde, Sparta den Bos
KVV Schelde , Maria-Aalter ,
Landskouter, Kaprijke
Landskouter (oefen) , KVV
Schelde
Schelde
Landskouter (oefen) ,
Denderhoutem , Poesele
/
Herzele, KVV Schelde
Maria-Aalter, Landskouter
/

