Seizoen 2009-2010
KALENDER
07/08/2009
21/08/2009
28/08/2009
11/09/2009
18/09/2009
02/10/2009
09/10/2009
16/10/2009
30/10/2009
06/11/2009
13/11/2009
29/01/2010
05/02/2010
19/02/2010
26/02/2010
12/03/2010
19/03/2010
26/03/2010
02/04/2010
09/04/2010
16/04/2010
23/04/2010

Sint-Laureins
Westkapelle
Lembeke
Kleit
Lembeke
Eksaarde
Lembeke
Denderhoutem
Lembeke
Wachtebeke
Lembeke
Lembeke
Oudenhove
Maria-Aalter
Lembeke
Overmere
Westkapelle
Lembeke
Lembeke
Kaprijke
Poesele
Lembeke

Lembeke
Lembeke
Oudenhove
Lembeke
Kaprijke
Lembeke
Maria-Aalter
Lembeke
Westkapelle
Lembeke
Poesele
Eksaarde
Lembeke
Lembeke
Denderhoutem
Lembeke
Lembeke
Wachtebeke
Kleit
Lembeke
Lembeke
Overmere

0-7
2-2
2-1
4-5
18-0
1-6
5-0
0-4
5-1
0-0
5-0
5-0
2-9
2-5
0-0
2-2
0-6
0-2
3-2
0-6
1-1
5-0 ff

WEDSTRIJDVERSLAGEN
SINT-LAUREINS - LEMBEKE
Datum: 07/08/2009
Uitslag 0-7
We waren het er snel over eens dat het trainingsweekend van vorige zomer een vervolg zou krijgen. En dus
trokken we er op 7, 8 en 9 augustus opnieuw met heel de ploeg op uit. We installeerden ons in Sint-Jan-inEremo en vonden in buurtgemeente Sint-Laureins ook een damesploeg om tegen te spelen. De dames van SintLaureins begonnen vorig jaar te trainen en spelen af en toe een oefenwedstrijd. Toch werd het geen walk over.
De Sentse dames hebben heel wat potentieel in hun team. In het begin moest Lembeke ook op zoek naar de
vorm, want voor sommigen was deze wedstrijd de eerste training van het seizoen. Bovendien experimenteerde
Jürgen door o.a. Kelly en Karin op rechtsmidden de plaatsen, Leen VD als aanvallende middenvelder te laten
fungeren en Leen DP als laatste man te testen.
Uiteindelijk werd het 0-7 via een owngoal en met doelpunten van Vicky, Karolien, Leen M (2x), Gwen en Leen
VD. Door het doelpunt van Leen VD hebben we nog een bak bier te goed. De arbiter daagde haar uit om een
vrije trap vanop 20, 25 meter rechtstreeks binnen te trappen, wat ze dan ook deed. Dus bij deze nog een
oproep aan de arbiter: wij spelen telkens op vrijdagavond en verwachten je binnenkort eens langs de zijlijn met
een bakske… belofte maakt schuld!
Nog dank aan de dames van Sint-Laureins voor de fijne oefenmatch. Wat ons betreft zeker voor herhaling
vatbaar!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els, Katrien, Petra, Leen VD, Leen DP, Leen M, Kelly, Trui, Karin, Sandrina,
Gwen, Vicky en Karolien
Scoorden voor FC Lembeke: Karolien (0-1), Vicky (0-2), Leen M (0-3), owngoal (0-4), Gwen (0-5), Leen M (0-6),
Leen VD (0-7)
WESTKAPELE - LEMBEKE
Datum: 21/08/2009
Uitslag 2-2
De laatste oefenmatch voor de start van de competitie vond plaats op het prachtige veld van Westkapelle. De
wedstrijd begon goed voor de bezoekers. Lembeke voetbalde al snel de beste kansen bij elkaar. Al na enkele
minuten kon Karin de 0-1 binnentrappen, na een mooie individuele actie. Ook Sofie, Sandrina, Leen M en Gwen
staken geregeld de neus aan het venster, maar snel een tweede doelpunt scoren zat er niet in. Halverwege de
eerste helft kwam Westkapelle meer opzetten. Het resulteerde ook in enkele kansen. Al snel stond het 1-1 via
een voorzet die onhoudbaar voor interimdoelvrouw Annelies achterin het doel verdween. Eenmaal de bordjes
in evenwicht, ging de thuisploeg beter spelen. Voor de Lembeekse verdediging was het zoeken naar de
automatismen en kort voor rust kon de thuisploeg een tweede keer scoren, 2-1.
Na de pauze waren de Lembeekse batterijen opnieuw opgeladen. Het werd een sterke tweede helft van beide
ploegen. De beste kansen waren nog voor Lembeke, met o.a. een schitterende trap die de thuiskeepster uit het
doel zweefde. Ook Joyce kwam nog dichtbij een doelpunt, net als Kelly die haar vrije trap net naast de paal zag
gaan. Uiteindelijk kwam de verdiende gelijkmaker er toch via Leen M. Op het einde moest Sandrina - die de
plaats van Annelies in doel had overgenomen - nog met een schitterende reflex uitpakken, om het gelijkspel te
behouden. 2-2 dus na een sportieve en aangename partij.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Katrien, Petra, Leen DP, Leen M, Kelly, Karin, Gwen, Annelies, Joyce, Sofie en
Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Leen M (2-2)

LEMBEKE - OUDENHOVE
Datum: 28/08/2009
Uitslag 2-1
In sneltreinvaart kwam het nieuwe seizoen op ons af en voor we het wisten, mochten we al de
voetbalschoenen aanbinden om Oudenhove op ons terrein partij te bieden. De vakantiekalenders waren niet
helemaal goed afgesteld, waardoor we het elftal wat moesten bijschaven. Zo was Kelly het sluitstuk van de
verdediging en nam Sandrina plaats in doel. Een excuus of niet, feit was dat Lembeke slecht aan de partij
begon. Oudenhove had meest balbezit en drong in de aanvangsfase meermaals aan. De thuisploeg kon
standhouden, maar toen een bezoekster door de buitenspelval glipte, was Sandrina kansloos. 0-1. Tijd voor de
thuisploeg om zich te herpakken. Wanneer er een versnelling hoger werd gespeeld, was ook Lembeke
gevaarlijk. Kort voor rust werd een mooie combinatie tussen Gwen en Karin prima afgerond door Kyrlyn. Zo
stonden de bordjes weer in evenwicht.
Na de rust namen we ons voor meer zuiverheden in het spel te steken. Het resulteerde in een betere, maar
zeker nog geen goede tweede helft. Het spel ging op en neer en beide ploegen zochten de winning goal.
Uiteindelijk werd deze gescoord door Leen VD die vanop afstand de keepster met een venijnige bal te slim af
was. Een gevleide 2-1 overwinning dus. Volgende week hebben we vrij, de week erna zal het op het veld van
Kleit veel beter moeten!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Vicky, Karolien, Katrien, Petra, Leen M, Kelly, Karin, Gwen, Joyce,
Sofie en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-1), Leen VD (2-1)
KLEIT - LEMBEKE
Datum: 11/09/2009
Uitslag 4-5
Na een weekje rust wachtte ons met de derby tegen Kleit de tweede wedstrijd van de competitie. Het was al
van 2006 geleden dat we er nog eens konden winnen. We waren vastberaden om de wedstrijd van bij het
begin in handen te nemen, maar dat verliep niet vlot. Het was Kleit die het initiatief nam met balbezit en
veldoverwicht. De bezoekers hapten onmiddellijk naar adem maar moesten het hebben van enkele
tegenprikken. Die counters waren echter meer succesvol dan het overwicht van de thuisploeg. Karin bediende
Leen M die niet aarzelde en de 0-1 binnentrapte. Even later werd het zelf 0-2: Leen VD dweilde de linkerflank af
en zette voor naar Kyrlyn. Zij vond de doelvrouw nog op haar weg maar Leen M stond op de juiste plaats en
bedankte voor het cadeautje: 0-2 na een kwartier. Wat volgde was een onwaarschijnlijke remonte van de
thuisploeg. Nog in de eerste helft slaagden ze erin terug op voorsprong te komen. Een onhoudbare bal hoog in
het doel van interim-doelvrouw Sandrina, een kopbaldoelpunt op corner en een rechtstreekse vrije trap
zorgden voor de 3-2 ruststand. Gezien het spelbeeld in de eerste helft zeker niet onverdiend.
Tijdens de rust pompten we elkaar moed in. "Als zij 3 keer kunnen scoren in 1 helft, dan kunnen wij dat ook",
klonk het. En zo gebeurde het ook. Er werd gestreden voor elke bal en Lembeke toonde eindelijk dat het ook
wat in huis heeft. Een eerste doelpunt liet niet lang op zich wachten: Leen M gooide een snelle inworp in de
voeten van Karolien die koelbloedig oog in oog met de doelvrouw afwerkte. Erop en erover, dacht Leen boemboem. Vanuit een scherpe hoek maakte ze er 3-4 van. Om de voorsprong helemaal veilig te stellen krulde Kelly
- op vraag van trainer Jürgen - een vrije trap heerlijk in doel: 3-5. In een tumultueus slot van de wedstrijd werd
het nog 4-5, opnieuw een kopbaldoelpunt op corner, maar de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.
De drie punten gingen mee naar Lembeke na deze knotsgekke wedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Vicky, Karolien, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Kelly, Karin,
Joyce, Sofie en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Karolien (3-3), Leen VD (3-4), Kelly (3-5)

LEMBEKE - KAPRIJKE
Datum: 18/09/2009
Uitslag 18-0
De dorpsderby Lembeke-Kaprijke in het weekend van de Speculoosfeesten plannen, de kalendercommissie had
het niet beter kunnen passen. Door afwezigheid van Jürgen werden we bijgestaan door Marc en Thomas. Zij
hamerden erop mooi voetbal te brengen en plezier te hebben op het veld. Maar daar was de eerste 10
minuten helemaal niets van te merken. Er werd slordig gevoetbald en teveel gezocht naar een vroeg doelpunt.
Pas als het 1-0 werd, kwam er beterschap in het spel. Lembeke voetbalde rustiger en creëerde kans na kans.
Uiteindelijk stond het 9-0 aan de rust met doelpunten van Leen M, Leen VD, Karin en twee owngoals.
Na de rust kregen de supporters hetzelfde spelbeeld voorgeschoteld. Opnieuw 10 minuten slordig voetbal en
na het eerste doelpunt een hele resem kansen voor de thuisploeg. Het resultaat van de eerste helft werd netjes
herhaald: negen doelpunten gescoord door Karolien, Kyrlyn, Vicky, Leen M, Sandrina en Els. Eindstand 18-0.
Volgende week is een voetbalvrije week, de vrijdag erna gaan we op bezoek bij Eksaarde.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Vicky, Karolien, Els, Katrien, Petra, Leen M, Kelly, Karin, Joyce,
Anne en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke:Leen M (1-0), owngoal (2-0), Leen M (3-0), Leen VD (4-0, 5-0), Leen M (6-0, 7-0),
Karin (8-0), owngoal (9-0), Karolien (10-0), Kyrlyn (11-0), Vicky (12-0, 13-0), Leen M (14-0) Sandrina (15-0), Els
(16-0), Vicky (17-0), Els (18-0)
EKSAARDE - LEMBEKE
Datum: 02/10/2009
Uitslag 1-6
Na een voetbalvrij weekend werden we verwacht in Eksaarde. Vorig jaar liet Lembeke hier nog een steek vallen
en dat waren we niet vergeten. Vol goede moed betraden we de grasmat. Maar zoals ook tegen Oudenhove en
Kleit begonnen we slap aan de wedstrijd. Onzuiverheden in het spel en slap afwerken voor doel. Het zorgde
ervoor dat de 1-0 na een kwartiertje niet onverdiend was. Toch konden de bezoekers zich enigszinds
herpakken. Er kwam meer dreiging en ook het spel werd er iets beter op naarmate de eerste helft zijn einde
naderde. Groot was de opluchting toen Leen VD van net buiten de grote baklijk de bal prachtig over de
keepster trapte. Op slag van rust, de 1-1 kon op geen beter moment vallen.
De coach kon niet tevreden zijn en dat maakte hij ook duidelijk tijdens de rust. Na de pauze kwamen we buiten
met een duidelijke boodschap: beter voetballen. De woorden van Jürgen vielen niet in dovenmansoren want na
amper enkele minuten scoorde Leen VD een tweede, gelijkaardig doelpuntl, 1-2. Lembeke was gelanceerd en
ging op dit elan door. Leen M kon van dichtbij afwerken en even later trapte Kyrlyn ook raak toen ze oog in oog
kwam te staan met de Eksaardse doelvrouw. De thuisploeg kwam er veel minder aan te pas en Lembeke, dat
vanuit het middenveld de uitstekende passen rondstrooide, bleef de aanval zoeken. Ook Vicky wist te scoren.
Van aan het penaltypunt trapte ze de bal beheerst binnen: 1-5. De tegenprikken van Eksaarde werden door de
verdediging, met Leen DP voor het eerst als verdedigende middenvelder en het vaste trio Katrien, Els en Petra,
netjes opgevangen. Vlak voor affluiten werd het zelfs nog 1-6. Els stuurde Leen M de diepte in, zij kapte de
keepster uit en trapte het leer tegen de netten. Een verdiende overwinning na een slecht eerste maar een zeer
goede tweede helft.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Vicky, Leen DP, Katrien, Gwen, Petra, Els, Leen M, Karin, Joyce, en
Ann
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (1-1, 1-2), Leen M (1-3), Kyrlyn (1-4), Vicky (1-5), Leen M (1-6)

LEMBEKE - MARIA-AALTER
Lembeke - Maria-Aalter
op 09/10/2009
Uitslag 5-0
Na onze uitstekende tweede helft vorige week stapten we met vertrouwen de grasmat op. Leen DP stond voor
het eerst oog in oog met haar vroegere teamgenotes en wou graag de drie punten in Lembeke houden. Na vijf
minuten maakte ze er op vrije trap dan ook meteen 1-0 van. Niet veel later kon ook Karin scoren. Ze kopte een
hoekschop van Leen M netjes tegen de touwen. Een mooie voorsprong bij het begin van de wedstrijd. MariaAalter liet zich niet doen, maar was amper gevaarlijk. Het was Kyrlyn die ei zo na kon scoren, maar haar trap
spatte uiteen op de paal. Toen werden de hemelsluizen open gezet en viel het water met bakken uit te hemel.
Het spelpeil ging hierdoor wat naar beneden en zo gingen we rusten met 2-0 op het scorebord.
Tijdens de pauze trokken beide ploegen een droge outfit aan. De scheidsrechter twijfelde even of hij de match
zou stopzetten maar de Lembeekse en Aalterse dames waren het eens: voortspelen. Net zoals in de eerste
helft, nam de thuisploeg onmiddellijk het heft in handen. Al na enkele minuten knalde Leen M op de deklat.
Even later volgde Sandrina dat voorbeeld. Even leek de wedstrijd te kantelen toen Maria-Aalter beter begon te
spelen, maar keepster Anne stond paraat en echte kansen werden er niet weggegeven. De regen bleef vallen
en het was wachten op een eerste doelpunt in de tweede helft. Dat kwam er uiteindelijk via de voet van Kyrlyn
na een stukje waterpolo in de plas voor het doel. Hierna was Lembeke vertrokken. Even later scoorde ook Leen
M en in de slotfase kon Sandrina de 5-0 eindcijfers op het bord knallen. Het hoeft geen uitleg dat de warme
douche achteraf deugd deed, net als de overwinning uiteraard.
Speelden voor FC Lembeke: Kyrlyn, Vicky, Karolien, Els, Leen DP, Gwen, Katrien, Petra, Leen M, Karin, Joyce,
Anne en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke:Leen DP (1-0), Karin (2-0), Kyrlyn (3-0), Leen M (4-0), Sandrina (5-0)

DENDERHOUTEM - LEMBEKE
Denderhoutem - Lembeke
op 16/10/2009
Uitslag 0-4
Na de goede resultaten van de afgelopen weken vertrokken we vol vertrouwen op de verste verplaatsing die
dit seizoen moeten maken. Denderhoutem begon furieus aan de wedstrijd. De thuisploeg nam de wedstrijd
onmiddellijk in handen en Lembeke moest even zoeken naar de organisatie. Het geluk was echter aan de zijde
van de bezoekers. Hoewel Denderhoutem de eerste kansen kreeg, was het Lembeke die als eerste mocht
juichen. Leen M stuurde Kyrlyn diep, die vond in een tijd Sandrina en zij trapte heerlijk binnen, 0-1 na vijf
minuten. De thuisploeg liet zich echter niet doen en probeerde voornamelijk met de lange bal hun snelle
spitsen te bereiken. Maar keepster Anne - die met griepsymptomen toch plaats nam in doel - had een
superdag. En ook de verdediging liet zich niet snel verschalken. Denderhoutem kreeg wel kansen, maar het was
Lembeke die op slag van rust nog het dichtst bij een doelpunt kwam. Sandrina tikte van kortbij binnen, maar
stond randje buitenspel. 0-1 aan de rust.
We wisten aan de pauze maar al te goed dat de wedstrijd nog alle kanten uit kon. Alert blijven was de
boodschap. Gelukkig konden we al snel - zoals wel vaker dit seizoen - rekenen op Leen VD die de tweede helft
als extra kracht centraal op het middenveld kwam te staan. Zij trapte een vrije trap heerlijk in de korte hoek
binnen en gaf de bezoekers met deze 0-2 voorsprong wat ademruimte. Lembeke voetbalde vrank en vrij en ook
Denderhoutem gaf zich nog niet gewonnen. De thuisploeg probeerde met man en macht vooruit te spelen.
Zelfs de doelvrouw probeerde een aanval op te zetten door langs de flank tot bijna aan de middenlijn te lopen
met de bal. Via prima stoorwerk van Joyce en Karin belandde de bal op die manier in de voeten van Katrien. Zij
rukte even op en trapte het leer toen vanop 35 meter over de verdediging in doel. Een prachtgoal van ons
Katrien! En het feest was nog niet afgelopen, 10 minuten voor affluiten vond ook Karin een gaatje en tikte ze
de 0-4 van kortbij binnen. Niet alleen de 4 gescoorde doelpunten zorgden ervoor dat we onze zesde zege van
het seizoen konden boeken. De manier waarop we de nul konden houden tegen een aanvallende ploeg als
Denderhoutem is evenveel aandacht waard. Anne keepte een schitterende wedstrijd en de verdediging, waar
Leen DP steeds meer haar draai vindt voor Petra, Els en Katrien, liet zich in positieve zin opmerken! Volgende
week hebben we een weekje rust, daarna wacht Westkapelle!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Karin, Joyce, Gwen, Anne en
Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Sandrina (0-1), Leen VD (0-2), Katrien (0-3), Karin (0-4)

LEMBEKE - WESTKAPELLE
Lembeke - Westkapelle
op 30/10/2009
Uitslag 5-1
Na een weekje rust stond de thuismatch tegen Westkapelle op het programma. Met 12 vrouw sterk kwamen
we gemotiveerd uit de kleedkamer. Lembeke begon goed aan de partij en nam de touwtjes van bij het begin in
handen. Een eerste doelpunt kwam er al snel. Leen M kopte een corner van Leen VD keurig tegen de touwen.
De ban was gebroken en de thuisploeg kon vrank en vrij voetballen. Joyce was zeer bedrijvig en zag haar inzet
beloond met een prachtig doelpunt. Onze youngster schoot de bal staalhard over de keepster in de verste
hoek: 2-0. Westkapelle moest het spel voornamelijk ondergaan, maar het bleef oppassen voor hun snelle
counters. Gelukkig stond het afwerkvizier nog niet 100% afgesteld. De beste kans voor de bezoekers werd hoog
over het doel van Sandrina geknald. De thuisploeg van haar kant hield de tegenstand prima in de tang en kon er
voor de rust nog eentje bij doen. Leen VD vond vanop links een gaatje en liet de kans niet liggen. 3-0 aan de
pauze.
Na de rust kwam Westkapelle iets beter in de wedstrijd. Vol enthousiasme gingen de bezoekers op zoek naar
de aansluitingstreffer. Toch was het Lembeke die opnieuw mocht juichen wanneer Karin een hoekschop
binnenkopte. Daarna kwam de wedstrijd steeds meer in evenwicht. Voor de thuisploeg verstuurde Gwen de
ballen netjes in het rond, maar Leen M, Sandrina en Karolien vonden niet de gepaste opening. Aan de overkant
was het even later wel prijs. De bal werd van kortbij voorbij doelvrouw Katrien getikt. Beide teams bleven
vooruit voetballen en dat resulteerde in een prima partij. Uiteindelijk kon Karin de kers op de taart zetten toen
ze kort voor affluiten na een mooie individuele actie haar tweede van de avond maakte. 5-1 de einstand,
volgende week worden we in Wachtebeke verwacht.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Karolien, Els, Katrien, Petra, Leen M, Karin, Joyce, Gwen, Leen DP
en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke:Leen M (1-0), Joyce (2-0), Leen VD (3-0), Karin (4-0, 5-1)
WACHTEBEKE - LEMBEKE
Wachtebeke - Lembeke
op 0 6/11/2009
Uitslag 0-0
Wachtebeke-Lembeke werd een confrontatie tussen twee ploegen die er tot nu toe in slaagden alle gespeelde
competitiematchen te winnen. Een topduel dus op papier. Het viel op dat beide ploegen elkaar naar waarde
schatten en zeker niet gerust waren in een goede afloop. De eerste helft verliep vrij zenuwachtig. Vooral op het
middenveld en langs de flanken werd een hevige strijd gevoerd. Toch kon geen van beide ploegen echt z'n
stempel op de wedstrijd drukken. Veel middenveldspel en weinig echt knap uitgespeelde kansen waren het
gevolg. Niemand keek verbaasd toen het scorebord nog 0-0 aangaf bij het einde van de eerste helft.
Tijdens de rust moesten de Lembeekse dames even op adem komen. De 15 minuten pauze waren zeer
welkom. Toch kwamen we niet vermoeid aan de aftrap van helft twee, integendeel. We geloofden volop in
eigen kansen en zouden ervoor gaan. De eerste grote mogelijkheid in de tweede helft was voor Karolien. Zij
lobde de bal maar zag het leer via de vingertippen van de keepster op het dak van het doel belanden. Aan de
overzijde volgden een hele reeks hoekschoppen elkaar op. Gelukkig ging doelvrouw Anne een paar keer goed
plat en zorgden Lembeekse benen en hoofden ervoor dat de thuisploeg niet tot scoren kwam. Aan de overzijde
kon Leen M ei zo na scoren maar haar poging ging nipt over. Uiteindelijk was Lembeke nog het dichtst bij de
winning goal. Een hoekschop werd slecht ontzet en Leen DP knalde de bal onhoudbaar voor de doelvrouw
binnen het kader. Helaas stond er nog een Wachtebeekse verdedigster in de weg, anders was de bal
gegarandeerd tegen de netten beland. Geen geluk voor Leen DP en zo bleef het 0-0. Een puntendeling waar
beide ploegen vrede konden mee nemen.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Karolien, Sofie, Karin, Joyce, Gwen,
Anne en Sandrina

LEMBEKE - POESELE
Lembeke - Poesele
op 13/11/2009
Uitslag 5-0
Wie 's morgens het blaadje van de scheurkalender trok, zag vrijdag de dertiende staan. Voor de bijgelovigen
onder ons niet het ideale moment om op het voetbalveld te stappen, maar toch. Het was - ondanks de stevige
wind - ideaal voetbalweer en eigenlijk hadden we er best wel zin in. Dat toonde zich ook op het veld want de
thuisploeg nam de wedstrijd van bij het begin in handen. Poesele kwam er nauwelijks aan te pas, maar toch
duurde het dik 20 minuten eer de hele resem kansen ook een doelpunt opleverden. Joyce zette zich door op
rechts, leverde een prima voorzet af en Leen M tikte aan de eerste paal binnen. Een verdiende voorsprong
waarop Lembeke kon verder bouwen. Een tweede doelpunt hing in de lucht en viel ook. Dit keer was het Leen
DP die Kyrlyn langs links het straatje in stuurde. Ook zij zette prima voor en Leen M tikte moeiteloos haar
tweede van de avond tegen de netten.
Met deze comfortabele voorsprong mochten we gaan rusten. Na enkele aanwijzingen van de trainer en een
deugddoende slok water konden we er opnieuw tegenaan. De tweede helft werd een evenaring van de eerste.
Met prima voetbal drukte Lembeke de bezoekers volledig op de eigen helft terug. Het leverde een heleboel
kansen op, maar onder anderen Sandrina en Joyce kregen niet voldoende scherpte in hun doelpogingen.
Uiteindelijk was het Gwen die met een heerlijk afstandsschot de ban kon breken. Bij deze 3-0 stand was de
wedstrijd gespeeld. Toch bleef Lembeke verder druk zetten. Zo kon Joyce ook opnieuw een goaltje meepikken
na een heerlijke trap van net binnen de zestien. En uiteraard kon ook Leen VD niet achterblijven. Zij krulde een
hoekschop op zijn boem-boems rechtstreeks in doel en zetten de 5-0 eindstand op het bord.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els, Katrien, Petra, Leen VD, Leen DP, Leen M, Karin, Sandrina, Gwen, Kyrlyn
en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Gwen (3-0), Joyce (4-0) en Leen VD (5-0)
LEMBEKE - EKSAARDE
Datum: 29/01/2010
Uitslag 5-0
Hoewel het weer alweer niet mee zat, was er dit weekend geen algemene afgelasting. Jürgen keurde het plein
en zag dat het goed was: er kon gevoetbald worden. 15 topfitte dames stonden vol voetbalhonger en in tenue
klaar voor de opwarming toen duidelijk werd dat de tegenstander haar kat zou sturen. Blijkbaar was Eksaarde
afgelopen week uit de competitie gestapt maar de mail met dat nieuws had ons helaas niet bereikt. En zo
wachten we al sinds 13 november op een nieuwe match, volgende week beter?
Stonden klaar voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Delphine, Valérie, Joyce,
Wendy, Vicky, Karolien, Anne en Sandrina
OUDENHOVE - LEMBEKE
Datum: 05/02/2010
Uitslag 2-9
Geen verslag beschikbaar

MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 19/02/2010
Uitslag 2-5
Door de strenge winter is het elk weekend weer afwachten of er kan gevoetbald worden. Gelukkig gaf de
voetbalbond deze vrijdag groen licht en trokken we met 13 speelsters naar Maria-Aalter. Even leek het erop
dat er een andere spelbreker zou zijn toen de verlichting tot twee maal toe uit viel tijdens de opwarming. Van
een goede en geconcentreerde voorbereiding op de match was dus geen sprake. Excuus of niet, feit is dat
Lembeke alles behalve goed aan de wedstrijd begon. Veel verloren duels en dom balverlies waren het gevolg.
Er werd gebikkeld maar Maria-Aalter was elke keer weer eerder op de bal. De bezoekers probeerden wel, maar
de doelpogingen raakten niet voorbij de goede keepster. Aan de overkant was het wel prijs. Na een knappe
actie kon keepster Anne haar vingertoppen nog tegen de bal zetten, maar dat was net niet genoeg om het leer
uit de netten te houden. 1-0. En even later werd die score verdubbeld. Een vrije trap werd in een tijd gekruisd
in de verste hoek getrapt. Geen houden aan en dus 2-0. Lichtjes aangeslagen probeerde Lembeke aan te
klampen. De beste kans was nog voor Leen DP maar haar afstandsschot spatte uiteen op de deklat. Zo gingen
we met 2 doelpunten verschil de kleedkamer in.
Na de nodige peptalk tijdens de rust waren we vastbesloten de match in handen te nemen. Duels werden
gewonnen en de bezoekers waren duidelijk baas in het begin van de tweede helft. Toen een goeie doelpoging
nog maar eens de paal raakte, leek het alsof het allemaal zou tegen zitten vanavond. Maar bij de volgende actie
was het eindelijk prijs. Vicky bediende Wendy, die haar rentree maakte na haar zwangerschap. Zij raakte niet
voorbij de doelvrouw maar Leen M was er als de kippen bij om de bal alsnog binnen te trappen. Dit doelpunt
werkte als een bevrijding voor het elftal. Vicky bleef assists rondstrooien, Leen M bedankte twee maal en
knalde zo de 2-2 en even later de 2-3 op het bord. Maria-Aalter plooide helemaal terug, al was het met hun
snelle spitsen toch oppassen geblazen. Daarom zorgde Delphine maar voor zekerheid door vanop afstand de
keepster te verschalken en er 2-4 van te maken. De kers op de taart van deze onwaarschijnlijke remonte kwam
er via de voet van Leen VD. De doelvrouw kon de bal nog aanraken maar onvoldoende om boem-boem van
haar doelpuntje te houden. Zo wonnen we op karakter met 2-5. Als de weergoden ons goedgezind zijn, spelen
we volgende week eindelijk nog eens een thuismatch met als tegenstander Denderhoutem.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Vicky, Karolien, Delphine, Wendy, Anne, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen
M, Joyce, en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (2-1, 2-2, 2-3), Delphine (2-4), Leen VD (2-5)
LEMBEKE - DENDERHOUTEM
Datum: 26/02/2010
Uitslag 0-0
Geen verslag beschikbaar

OVERMERE - LEMBEKE
Datum: 12/03/2010
Uitslag 2-2
Door de vele afgelastingen was het pas de eerste keer dit seizoen dat we Overmere als tegenstander hadden.
Vorig jaar gingen we kansloos met 2-0 de boot in en ook dit seizoen konden de Vienjo's al enkele mooie
resultaten neerzetten. Het was dus opletten geblazen. Voor de match had Jürgen de ondankbare taak om een
selectie te maken, aangezien hij over maar liefst 18 fitte speelsters kon beschikken. Uiteindelijk waren we met
16 vrouw sterk, klaar om de strijd voor de tweede plaats aan te gaan. Na vijf minuten keken we echter al op
een achterstand aan. Een Overmeerse speelster maakte een wandeling doorheen de verdediging en liet
Sandrina kansloos: 1-0. De bezoekers waren echter niet aangeslagen. Karin kreeg een hoekschop in de voeten,
legde aan en de bal verdween via een been in doel. Zo hingen de bordjes twee minuten later opnieuw in
evenwicht. Na deze wervelende start, ging de partij goed op en neer. Lembeke organiseerde zich en nam het
heft steeds meer in handen. Door de vele wisselopties, kon iedereen zich 100% geven. Een kwartier voor rust
bracht Jürgen enkele fitte speelsters in, waaronder Kyrlyn. Zij toonde zich onmiddellijk zeer bedrijvig en het
samenspel met Karin verliep vlot. Enkel een doelpunt scoren lukte niet. Tot ze dankzij prima stoorwerk de
verdediging in de fout dwongen en de 2-1 via owngoal werd gescoord.
Na de rust hield Lembeke de controle over de partij. Er kwamen kansen, onder meer via Sofie, na mooi
samenspel met nieuwkomer Davina, en Leen M die de doelvrouw op haar weg vond. Ook Karin liet zich positief
opmerken, maar haar pogingen misten net de kracht om Lembeke een comfortabele voorsprong te bezorgen.
Aangezien een Lembeeks doelpunt uitbleef, kreeg Overmere opnieuw vertrouwen. Ze voerden de druk op,
maar de verdediging hield het overzicht. Ook doelvrouw Sandrina liet zich opmerken door zich met lijf en leden
voor de bal (en tegen de paal) te gooien. Toch was het op een kwartier voor tijd opnieuw aan Overmere om te
juichen. De centrale verdedigster rukte mee op bij een hoekschop en kopte staalhard en overhoeks binnen.
Geen houden aan en 2-2 op het bord. In het wedstrijdslot waren de beste kansen nog voor Lembeke. De
keepster moest in de voeten van Joyce duiken om haar van een doelpunt te houden en Wendy schoot de bal
enkele millimeters naast het doel. Zo bleef het 2-2, het tweede gelijkspel op rij.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Karin, Joyce, Gwen, Davina,
Delphine, Valérie, Wendy, Sofie en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (1-1), owngoal (1-2)

WESTKAPELLE - LEMBEKE
Datum: 19/03/2010
Uitslag 0-6
Na de recente 2 op 6 gingen we op zoek naar een driepunter tegen Westkapelle, dankzij de mooie
infrastructuur een verplaatsing die we graag maken. Aan motivatie was er alvast geen gebrek en Lembeke nam
de partij van bij de start in handen. De bezoekers drukten de thuisploeg op de eigen helft en al na acht minuten
stond de 0-1 op het bord. Vooraf hadden we Leen VD erop attent gemaakt, dat het lang geleden was dat ze nog
eens een rechtstreekse corner kon scoren. Dus wat deed ze? Jawel, boem-boem knalde de eerste corner van
de partij via de tweede paal binnen. Daarna bleef Lembeke domineren, al was het tot tien minuten voor de rust
wachten eer het volgende doelpunt viel. Leen M omspeelde de verdediging en lobde de bal over de doelvrouw.
Westkapelle kon slechts enkele keren dreigen in de eerste helft, maar zelfs na een misverstand in de
Lembeekse verdediging kon de thuisploeg doelvrouw Sandrina niet verschalken. Zo bleef het 0-2 tot aan de
rust.
Ook na de pauze hetzelfde spelbeeld. Lembeke greep Westkapelle onmiddellijk naar de keel. Al in de eerste
minuut loste de doelvrouw een schot van Leen M. Joyce was prima gevolgd en kon zo de 0-3 op het bord
tikken. Toch gaf de thuisploeg zich niet gewonnen. Ze knokten voor elke bal en staken af en toe de neus aan
het venster. De Lembeekse verdediging bleef echter georganiseerd en ook Sandrina stond paraat. Aan de
overzijde was het tien minuten voor affluiten Kyrlyn-time. De Lembeekse spring-int't-veld scoorde maar liefst
drie keer op vijf minuten. Eerst stond ze op de juiste plaats om een geloste bal over de lijn te tikken. En amper
een minuut later ging ze, na een mooie combinatie met Joyce, alleen op de doelvrouw af. Dez kans liet ze niet
liggen en zo werd het 0-5. Tenslotte tikte ze ook de 0-6 eindstand met de buik over de doellijn. Zo konden we
met een goed gevoel de douche in. Volgende week ontvangen we leider Wachtebeke. Hoe meer supporters,
hoe liever!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Joyce, Davina, Valérie,
Delphine, Gwen en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Leen M (0-2), Joyce (0-3), Kyrlyn (0-4, 0-5, 0-6)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 26/03/2010
Uitslag 0-2
Na twee moeizame gelijke spelen, had de overwinning op Westkapelle terug wat vertrouwen gegeven. Tegen
de tegenstander van vanavond, leider Wachtebeke, konden we dat alvast goed gebruiken. In de kleedkamer
was wel enige nervositeit te bespeuren, maar Lembeke schoot direct na het eerste fluitsignaal als een furie uit
de startblokken. De eerste tien minuten resulteerde dat in veel balbezit en pressing. Wachtebeke had alle
moeite om de Lembeekse aanvalsgolf te stoppen en vooral Karin toonde zich op de rechterflank bijzonder
bedrijvig. Helaas kon de thuisploeg het overwicht niet omzetten in een doelpunt. Wachtebeke herstelde
halfweg de eerste helft het evenwicht en probeerde vooral met de lange bal doelvrouw Sandrina te bedreigen.
Maar de verdediging stond pal, en dat de bezoekers amper kansen kregen, was vooral te danken aan het
stoorwerk van Petra die werkelijk in elke hoek van het plein opdook om alle ballen weg te werken. De beste
kans voor de bezoekers vlak voor rust werd hoog over getrapt en op die manier stond het aan de pauze nog 00.
Na de pauze probeerde Lembeke de partij in handen te houden. Dat leek aanvankelijk goed te lukken. Na een
warrige fase voor doel, zagen de talrijk opgekomen supporters de bal ei zo na over de lijn gaan en enkele
ogenblikken later trapte Els een vrije trap vanop ruim 20 meter maar nipt naast. Door het uitblijven van een
doelpunt, begon de thuisploeg wat krampachtiger te voetballen. Wachtebeke rook zijn kans en jaagde de
ballen naar voor. De verdediging voorkwam dat Wachtebeke een vrijgeleide naar doel had, maar kon niet
anders dan enkele hoekschoppen toe te staan. Helaas voor Lembeke, bleek Wachtebeke daarin bijzonder
efficiënt. Op amper vijf minuten verdween de bal twee keer in doel na een corner. De eerste bal werd ei zo na
gered door Sandrina, maar haar vingertoppen waren net te kort. Tegen de tweede bal in de verste hoek, had ze
echter geen verhaal. Trainer Jürgen zetten alles op alles om er een slotoffensief uit te persen, maar
Wachtebeke kon de partij rustig uitspelen. Een eerreddend doelpunt was ons, ondanks nog enkele pogingen
via onder anderen Kyrlyn, niet gegund. Na de wedstrijd waren we uiteraard teleurgesteld, maar tegelijkertijd
ook een beetje fier op onze prestatie. Er wachten ons nog vier wedstrijden, waarvan twee tegen ploegen uit de
top vier. Rest ons enkel ons uiterste best te doen en nog een mooi slot te breien aan een nu al geslaagd
seizoen.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Delphine, Gwen, Davina, Wendy, Katrien, Petra, Els, Leen
M, Karin, Joyce, Sofie en Sandrina

LEMBEKE - KLEIT
Datum: 02/04/2010
Uitslag 3-2
Nadat we onze keepster Anne al enkele weken moeten missen met een armblessure, viel ook interimdoelvrouw Sandrina uit met griep. Gelukkig vonden we onder de 13 fitte speelsters twee vrijwilligers, met
name Wendy en Kyrlyn, om elk een helft in doel te staan. Lembeke nam de partij van bij de start in handen en
dat leverde al onmiddellijk een doelpunt op. Het schot van Davina miste misschien wel wat kracht, maar was
toch voldoende om de doelvrouw te verschalken. Met 1-0 op het scorebord bleef de thuisploeg de baas. Op de
rechterflank knokten Delphine en Joyce voor elke bal op zoek naar ruimte tussen de Kleitse verdedigsters. Het
was echter niet gemakkelijk om de juiste opening te vinden. Halfweg de tweede helft vonden Leen M en Kyrlyn
elkaar in enkele mooie acties, maar de afwerking stond nog niet op punt. Kleit kon zich vooral tonen op
stilstaande fases. Wendy ging echter goed plat op de beste kans voor de bezoekers voor de rust. Scoren lukte
geen van beide teams en zo gingen we rusten met een nipte voorsprong.
De tweede helft was iets meer gelijkopgaand. Kleit kwam meer in de wedstrijd en de kansen gingen op en neer.
De verdediging met Valérie, Els en Petra was echter attent en gaf weinig ruimte weg. Aan de overkant zette
Leen VD zich door maar haar schot ging een metertje naast. Een doelpunt hing in de lucht en viel ook
halverwege de tweede helft. De bezoekers kregen een vrije trap aan de rand van de zestien meter en de bal
werd prachting in de verste bovenhoek gekruld. Kyrlyn ging nog naar de bal, maar hij was perfect getrapt en zo
werd het 1-1. Lembeke liet de moed echter niet zakken. Leen VD knalde een vrije trap eerst nog op de lat maar
even later mocht de thuisploeg toch weer juichen. Delphine trapte na een 1-2-tje met Leen M op doel. Haar
schot werd gepareerd door de doelvrouw, maar Joyce stond op de juiste plaats en tikte de bal beheerst binnen.
De vreugde was echter van korte duur want even later greep doelvrouw Kyrlyn naast een afstandsschot en
hingen de bordjes in evenwicht. Na deze tweede opdoffer stonden nog vijf minuten op de klok maar kort voor
affluiten kreeg Lembeke toch wat het verdiende: Wendy stuurde Davina in de ruimte, zij bediende Leen M die
de bal tegen de touwen knalde. De vreugde in het konijnenpelsenpark was groot, zeker toen de scheids even
later het einde van de wedstrijd floot. De felbevochten overwinning werd gevierd met lekkers van de ouders
van Joyce, waarvoor nog eens bedankt!
Speelden voor FC Lembeke: Els, Katrien, Petra, Leen VD, Leen DP, Leen M, Gwen, Davina, Delphine, Wendy,
Valérie Kyrlyn en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Davina (1-0), Joyce (2-1), Leen M (3-2)

KAPRIJKE - LEMBEKE
Datum: 09/04/2010
Uitslag 0-6
Net als vorig seizoen stond de derby op het veld van Kaprijke tegen het einde van het seizoen gepland.
Hierdoor was het opnieuw prachtig voetbalweer en het hoeft geen uitleg dat we er bijgevolg veel zin in
hadden. De bezoekers hadden de heenmatch gewonnen en begonnen ook nu met het meeste vertrouwen aan
de wedstrijd. Na vijf minuten stond het al 0-1 via Leen M die zich vrijdraaide en de keepster geen kans gaf. Ook
na dit eerste doelpunt bleef Lembeke baas. Kans na kans werd gecreëerd maar de nieuwe doelvrouw van
Kaprijke deed haar job prima. Bovendien stond het visier bij Lembeke niet altijd even goed afgesteld. Wendy
schoot het leer een paar keer de verkeerde kant van de paal en ook Davina, Joyce en Kyrlyn zagen hun
pogingen niet in doel verdwijnen. Toch kon een dubbele voorsprong niet uitblijven. Gwen verstuurde een
schitterende lange bal en Leen M tikte simpel binnen: 0-2. Vlak voor rust werd het ook 0-3 nadat ook Joyce zich
prima vrij liep en koelbloedig afwerkte.
Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Lembeke behield het overwicht en combineerde ondanks het hobbelige veld
vrij aardig. Na een aarzelend begin, waarin onder anderen Delphine en Gwen hun afstandsschoten nog gered
zagen, brachten de bezoekers aardig voetbal op de mat. In een dol kwartier werd opnieuw drie keer gescoord.
Eerst mocht Kyrlyn langs links oprukken en de bal netjes naast de keepster trappen. Even later trapte Sandrina
een voorzet van Leen M in een tijd tegen de netten. En ook Leen VD pikte nog een goaltje mee. Vanuit een
scherpe hoek trapte ze de bal door de benen van de doelvrouw. Zo stond het scorebord op 0-6. Kaprijke bood
weinig weerwerk, al spreekt het wel voor hen dat ze niet opgaven maar probeerden naar voor te combineren.
Toch had Wendy weinig werk op te knappen. Aan de overzijde kwam Joyce nog het dichtst bij een doelpunt. Ze
draaide zich prima vrij en trapte in de korte hoek, maar het was opnieuw de doelvrouw van Kaprijke die er nog
een handje tussen stak. Zo bleef het 0-6 na een mooie voetbalavond in Kaprijke!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kyrlyn, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Delphine, Joyce, Wendy, Davina,
Gwen en Sandrina
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Joyce (0-3), Kyrlyn (0-4), Sandrina (0-5), Leen VD (0-6)

POESELE - LEMBEKE
Datum: 16/04/2010
Uitslag 1-1
Waar we enkele weken terug nog over 18 fitte speelsters konden beschikken, was het nu een heel ander
verhaal. We waren net met 11 en dat was lang geleden. Sandrina nam opnieuw plaats in doel en Leen DP
speelde op de positie van captain Els met Delphine voor haar in steun. De thuisploeg begon het felst aan de
wedstrijd en Lembeke zocht in de openingsfase naar de organisatie. Gelukkig slaagde Poesele er niet in vroeg
te scoren, waardoor Lembeke de partij naar zich toe kon trekken. De spitsen konden enkele keren op snelheid
vertrekken maar het veld met aan de ene kant keiharde aarde en aan de andere kant zowaar zand (mét
schelpjes) maakten het enorm moeilijk om de bal onder controle te houden. Toch behield Lembeke de druk en
dat resulteerde halfweg de eerste helft in een doelpunt. Na een mooie combinatie met Leen VD stak Delphine
de bal diep naar Leen M die het leer in de rechteronderhoek schoof. De bezoekers gingen op zoek naar een
dubbele voorsprong maar die kwam er niet meer voor de rust. Ook Poesele bleef aanvallend denken. Eerst
werd de bal hoog over getrapt en vlak voor het fluitsignaal moest Sandrina plat in het hoekje om hen van de
gelijkmaker te houden.
Bij het begin van de tweede helft waren de beste kansen voor Lembeke. Leen M trapte op de buitenkant van
de paal en Joyce en Wendy zagen hun pogingen gepareerd door de doelvrouw. Ook Leen VD ging haar kans
maar ze kopte de bal na een hoekschop in de handen van de keepster. Toch gaf de thuisploeg zich niet
gewonnen. Na enkele mooie combinaties gingen ze voluit hun kans, maar Leen DP en Delphine vormden samen
met Katrien en Petra een soliede verdediging die de moeilijk de controleren ballen een voor een wegwerkte. En
wanneer de Poeselse aanvallen toch voorbij hen raakten, was er Sandrina die zich meermaals met lijf en leden
op de bal gooide. Wanneer een Poeselse speelster echter vanuit buitenspel mocht vertrekken, hadden ze allen
geen verhaal en werd het 1-1. In de slotfase ging Lembeke nog op zoek naar de winning goal onder meer via
een afstandsschot van Gwen en een poging van Davina maar de ovewinning zat er niet meer in. Hoewel 1-1 wel
een fair resultaat was, was de ontgoocheling na een match met heel wat dubieuze scheidsrechterlijke
beslissingen groot. Niettemin gaan we er volgende week nog een keer tegenaan thuis tegen Overmere.
Speelden voor FC Lembeke: Katrien, Petra, Leen VD, Leen DP, Leen M, Sandrina, Gwen, Delphine, Davina, Joyce
en Wendy.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0)
LEMBEKE - OVERMERE
Lembeke - Overmere
op 23/04/2010
Uitslag 5-0
Helaas geen laatste wedstrijd van het seizoen want Overmere gaf forfait. Zo eindigen we op de tweede plaats
na een superseizoen waar we slechts een wedstrijd verloren. De BBQ die we in de plaats hielden was gezellig
en een mooie afsluiter van het seizoen!

KLASSEMENT
Ploeg
Wachtebeke
Lembeke
Overmere
Kleit
Denderhoutem
Oudenhove
Maria-Aalter
Poesele
Westkapelle
Eksaarde
Kaprijke

# matchen
18
20
20
19
19
20
19
19
20
20
20

Winst
17
15
14
13
9
7
8
7
5
2
1

Verlies
0
1
5
5
7
8
10
9
13
18
19

Gelijk
1
4
1
1
2
5
1
2
2
0
0

Punten
52
49
42
40
29
26
25
24
17
6
3

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis

Leen M

27

Kaprijke, Maria-Aalter,
Westkapelle, Poesele, Kleit

Leen VD

14

Oudenhove, Kaprijke,
Westkapelle, Poesele

Kyrlyn

11

Karin

7

Vicky
Joyce

5
5

Oudenhove, Kaprijke,
Maria-Aalter
Kaprijke, Maria-Aalter,
Westkapelle
Kaprijke
Westkapelle, Poesele, Kleit

Sandrina

5

Kaprijke, Maria-Aalter

Owngoal
Karolien
Els V
Gwen
Delphine
Davina
Kelly
Katrien
Leen DP

4
3
2
2
2
1
1
1
1

Kaprijke
Kaprijke
Kaprijke
Poesele
/
Kleit
/
/
Maria-Aalter

Uit
Sint-Laureins, Westkapelle
(oefen), Kleit, Eksaarde,
Oudenhove, Maria-Aalter ,
Westkapelle, Kaprijke, Poesele
Sint-Laureins, Kleit , Eksaarde,
Denderhoutem, Oudenhove,
Maria-Aalter, Westkapelle,
Kaprijke
Eksaarde, Oudenhove,
Westkapelle, Kaprijke
Sint-Laureins, Denderhoutem,
Overmere
Sint-Laureins, Eksaarde
Westkapelle, Kaprijke
Denderhoutem, Oudenhove,
Kaprijke
Westkapelle, Overmere
Sint-Laureins, Kleit
/
Sint-Laureins
Oudenhove, Maria-Aalter
/
Kleit
Denderhoutem
/

