Seizoen 2010-2011
KALENDER
13/08/2010
03/09/2010
17/09/2010
24/09/2010
01/10/2010
08/10/2010
15/10/2010
22/10/2010
29/10/2010
05/11/2010
28/01/2011
04/02/2011
18/02/2011
25/02/2011
04/03/2011
11/03/2011
25/03/2011
02/04/2011
08/04/2011
13/04/2011
15/04/2011
29/04/2011

Oudenburg
Merelbeke
Kleit
Watervliet
Herzele
Zeebrugge
Daknam
Westkapelle
Lembeke
Wachtebeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Oudenhove
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Poesele
Maria-Aalter
Lembeke
Lembeke

Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Lembeke
Maria-Aalter
Lembeke
Kleit
Herzele
Zeebrugge
Lembeke
Daknam
Westkapelle
Wachtebeke
Poesele
Lembeke
Lembeke
Oudenhove
Watervliet

3-3
2-0
1-2
0-8
0-7
0-9
0-10
0-4
2-1
0-3
6-0
11-0
7-0
1-5
5-0
4-1
4-1
5-0
0-4
1-3
6-0
11-0

WEDSTRIJDVERSLAGEN
OUDENBURG - LEMBEKE
Datum: 13/08/2010
Uitslag 3-3
Het weekend van 13, 14 en 15 augustus gingen we opnieuw op stage. Voor deze derde editie vatten we post in
het Bloso centrum 'Julien Saelens' in Brugge en vonden we Oudenburg bereid een oefenwedstrijd tegen ons te
spelen. Hoewel de thuisploeg in provinciale speelt en dus op papier de betere ploeg was, begon Lembeke het
best aan de partij. Blauw-wit koos onmiddellijk voor de kaart van de aanval en zag dat optimisme al na goed 10
minuten beloond met een doelpunt van Wendy. Naarmate de tweede helft vorderde, kwam Oudenburg echter
beter in de partij. Kelly, die nog de conditie opbouwt na haar zwangerschap en bijgevolg in doel post vatte,
werd verschillende keren op de proef gesteld. Uiteindelijk moest ze zich twee keer gewonnen geven, goed voor
een 1-2 ruststand.
Na de pauze ging het spel goed op en neer. Oudenburg toonde zich echter efficiënt voor doel en maakte er al
snel 3-1 van. De wedstrijd leek gespeeld, maar niets was minder waar. In een dolle slotfase kon Lembeke
alsnog gelijk maken. Eerst week een voorzet-schot van Sofie af waarna de bal in de goal verdween en op slag
van affluiten zette een bedrijvige Karin zich door en maakte er knap nog 3-3 van, een resultaat waar we
uiteraard zeer tevreden mee waren. En ook de rest van het weekend, waarin Karin en Els ons op allerlei
verrassingen en activiteiten trakteerden, was zeer geslaagd! Op naar een nieuwe competitie!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Wendy, Leen DP, Katrien, Petra, Els, Leen M, Joyce, Kyrlyn,
Kelly, Davina, Karin, Caroline, Sofie en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Sofie (3-2), Karin (3-3)

MERELBEKE - LEMBEKE
Datum: 03/09/2010
Uitslag 2-0
Op 3 september stond eigenlijk de start van de competitie op het programma. Helaas was ons plein niet
beschikbaar omdat de vrijdagreserven ook een thuismatch hadden. De wedstrijd tegen Maria-Aalter kreeg een
andere datum en we vonden in provincialer Merelbeke een tegenstander die ons op hun plein wou ontvangen
voor een oefenwedstrijd. De op papier sterkere thuisploeg startte als een wervelwind en Lembeke had het in
de aanvangsfase moeilijk met het tempo. Bovendien keken de bezoekers al na goed vijf minuten tegen een
achterstand aan na een misverstandje achterin. Het doelpunt bleek echter een positief keerpunt voor
Lembeke. Er werd steviger in duel gegaan en er werden enkele mooie combinaties op de mat gelegd. De
Lembeekse voorhoede Kyrlyn-Wendy-Leen M kreeg enkele kleine kansjes, maar kon deze niet benutten.
Achterin was het vooral Delphine die zich in de kijker speelde op de laatste man-positie. Mede hierdoor (en
uiteraard door het werk van de volledige verdediging), kon Merelbeke de score niet verdubbelen voor de rust.
Jürgen was tevreden over het spelbeeld en stuurde ons met deze boodschap opnieuw het veld op. De partij
bleef in evenwicht met kansjes aan beide kanten. Nieuwkomers Rozelien en Aurelie maakten een mooi debuut
en zagen dat de thuisdoelvrouw een ultieme reflex nodig had om hen van een doelpunt te houden. Het geloof
in een gelijkspel groeide en zou misschien zelfs niet onverdiend geweest zijn. Maar op een iets hoger niveau
wordt elk foutje afgestraft en zo kon de thuisploeg na een kleine aarzeling achterin opnieuw profiteren. Dit
bracht de 2-0 op het bord, maar wij onthouden vooral dat het een goeie en leerrijke oefenwedstrijd was. Laat
de competitie nu maar snel beginnen! Op 17 september worden we op het veld van Kleit verwacht!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Wendy, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kyrlyn, Kelly,
Davina, Aurelie, Rozelien, Anne, Caroline en Gwen

KLEIT - LEMBEKE
Datum: 17/09/2010
Uitslag 1-2
We hadden er lang op moeten wachten, maar eindelijk was het zo ver: de start van de competitie. De eerste
tegenstander was Kleit, een ploeg waar we het altijd knap lastig tegen hebben. We waren er dus niet helemaal
gerust in voor de wedstrijd. Toch begon de partij aan hoog tempo. Beide ploegen kozen er resoluut voor om
vanaf de eerste minuut alles te geven. Helaas resulteerde dat - vooral door de staat van het veld - niet direct in
mooi voetbal. Het balbezit was wel grotendeels voor Lembeke, maar het was moeilijk om elkaar zuiver aan te
spelen en de juiste opening te vinden. Bovendien stond de thuisdoelvrouw sterk te keepen. Gelukkig vonden
we halfweg de eerste helft dan toch een gaatje. Kyrlyn zette de actie op links in gang. Ze vond Rozelien die
netjes aflegde bij Leen M. Die trapte een voorzet over de grond in de voeten van Karin en zij aarzelde niet om
de 0-1 binnen te trappen. Daarna kon Lembeke de partij vrij goed controleren. Anne kreeg wel enkele
afstandsschoten te verwerken, maar echt dreigen kon Kleit niet.
Na de pauze was het een stuk spannender. Lembeke ging op zoek naar de dubbele voorsprong. Caroline en
Davina vonden elkaar langs de rechterflank en zorgden voor wat dreiging. Even later lanceerde Gwen Leen M in
de diepte maar haar schot was te zwak. Kleit begon meer en meer in de kansen te geloven en gaf niet op. Toen
Leen VD de bal tegen de arm kreeg in het strafschopgebied en de scheidsrechter de bal op de stip legde, kreeg
de thuisploeg waar het naar zocht: de gelijkmaker. De strafschop werd staalhard binnengetrapt en de 1-1 stond
op het bord. Lembeke was echter allesbehalve aangeslagen want bij de aftrap die erop volgde, werd
onmiddellijk de 1-2 gescoord. Leen M kreeg de bal en bediende Aurelie die het leer in twee tijden voorbij de
doelvrouw trapte. Dit keer gaven de bezoekers de overwinning niet meer uit handen en dus bleef het 1-2.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kyrlyn, Kelly, Davina,
Aurelie, Rozelien, Anne, Caroline, Karin en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Aurelie (1-2)

WATERVLIET - LEMBEKE
Datum: 24/09/2010
Uitslag 0-8
Tijdens de zomerstop veranderde Kaprijke in Watervliet. Geen echte dorpsderby meer dus, maar toch nog een
derby en dus een wedstrijd waar we met z'n allen naar uitkeken. Aangezien het veld van Watervliet momenteel
nog onbeschikbaar is, moesten we uitwijken naar het plein - nu ja, zeg maar akker - van Ertvelde. Of het aan de
erbarmelijke staat van het plein, dan wel aan de nieuwe omstandigheden lag, feit is dat het wedstrijdbegin
geen pareltje was. Er werd slordig gevoetbald, al had Lembeke van bij de start wel het veldoverwicht. Er
werden kansen gecreëerd maar toch was het een tijdlang wachten op het eerste doelpunt. Uiteindelijk was het
Joyce die haar eerste treffer van het seizoen mocht vieren. Met de 0-1 op het bord bleven de bezoekers vooruit
voetballen. Toch was het ook oppassen geblazen voor de tegenprik van Watervliet. Door de hobbelige staat
van het veld waren zowel Els als keepster Anne verrast door een diepe bal. Het vizier van de Watervlietse spits
stond gelukkig niet op scherp waardoor het geen 1-1 werd. Aan de overzijde werd voor de rust wel nog twee
keer gescoord. Eerst krulde Leen VD (met behulp van de doelvrouw) een hoekschop in doel en op slag van
affluiten scoorde Leen M na een mooie doorsteekpass van Delphine.
Tijdens de rust had Jürgen een overduidelijke boodschap: gebruik de flanken! Dat had Kyrlyn goed begrepen.
De hele tweede helft lang dweilde ze de linkerflank af. Door de ruimte beter te gebruiken, werd het spel plots
een stuk beter. Lembeke trok massaal ten aanval en het was niet toevallig Kyrlyn die met een mooi
afstandsschot de score na de rust kon openen. Kort daarna kon Leen M de 0-5 op het bord trappen na
hoekschop. De Lembeekse spitsen leefden zich compleet uit. Aurelie en Rozelien werkten keihard maar konden
hun inzet helaas niet bekronen met een doelpunt. Al twijfelt er niemand aan dat onze twee nieuwelingen nog
regelmatig zullen kunnen juichen! Wendy als volleerde spitsmuis scoorde daarentegen wel twee keer, in twee
minuten dan nog wel. Leen M zette in de slotfase nog de kroon op het werk door de 0-8 in het hoekje te
schuiven. Ondanks de vele wissels, werd ook achteraan niets meer weggegeven, waardoor iedereen tevreden
en doorweekt een deugddoende douche kon nemen!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Wendy, Leen DP, Katrien, Leen M, Joyce, Kyrlyn, Kelly, Davina,
Aurelie, Rozelien, Anne, Caroline, Els en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Leen VD (0-2), Leen M (0-3), Kyrlyn (0-4), Leen M (0-5), Wendy (0-6, 07) en Leen M (0-8)

HERZELE - LEMBEKE
Datum: 01/10/2010
Uitslag 0-7
Op de eerste oktoberdag moesten we de verplaatsing maken naar Herzele, een ploeg die na een pauze van een
seizoen terugkeerde naar onze competitie. Met nieuwe teams is het altijd afwachten hoe sterk ze zijn, dus
kregen we de opdracht van Jürgen om van bij het begin alert te zijn en ons spel te spelen. We vingen de
wedstrijd aan met tegenwind en speelden naar de zijde van het veld die lichtjes helde in ons nadeel. Van de
goede voornemens voor de wedstrijd was in de aanvangsfase niet veel te merken. Er werd slordig en
zenuwachtig gevoetbald. Bovendien werden de spitsen constant teruggefloten wegens offside. Toch waren de
bezoekers in de aanvangsfase wel duidelijk de betere ploeg. Een zucht van opluchting volgde dan ook wanneer
Leen M alleen op de doelvrouw kon afgaan en de bal in de linkerbenedenhoek binnen trapte. Het doelpunt
werkte bevrijdend want kort nadien kon ook Wendy scoren. In twee tijden tikte ze de bal tegen de netten maar
de scheidsrechter had een eigen interpretatie van de buitenspelregel en het feestje ging niet door.
De opdracht na de pauze was duidelijk: het moet beter. Lembeke mocht bergafwaarts en met meewind spelen
en we kregen plots een heel andere partij. De tweede helft was een ware aanvalsgolf van de bezoekers. Aurelie
kon als eerste scoren en met deze dubbele voorsprong was de trein definitief vertrokken. Kort nadien trapte
Leen M de 0-3 binnen. Ook kapitein Els ging haar kans maar na een mooi opgebouwde actie van achteruit
strandde haar knal op de paal. Dat was de eerste van 3 pogingen die het doelhout trof. De aanvallen van
Lembeke bleven maar komen en Rozelien scoorde haar allereerste doelpunt voor FC Lembeke. Helaas werd dit
doelpunt ook afgekeurd, het tweede van in totaal vier afgekeurde doelpunten! Toch kon deze rare gang van
zaken niet voorkomen dat het in de tweede helft een ware afstraffing werd. Leen VD zette een penalty na een
fout op Aurelie feilloos om, Gwen trof met een fraai afstandsschot raak en Joyce en Rozelien rondden beide
een actie knap af. 0-7 op het bord en dus een ruime en verdiende overwinning voor Lembeke. En aan de
overzijde? Daar verruilde een verkleumde en werkloze doelvrouw Anne haar eenzame plekje op het plein voor
een warme douche! Volgende week spelen we opnieuw tegen een nieuwkomer, Zeebrugge!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kyrlyn, Davina, Aurelie,
Rozelien, Anne, Caroline, Els, Wendy en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Aurelie (0-2), Leen M (0-3), Leen VD (0-4), Gwen (0-5), Joyce (0-6) en
Rozelien (0-7)

ZEEBRUGGE - LEMBEKE
Datum: 08/10/2010
Uitslag 0-9
De vierde competitiewedstrijd en tevens ook de vierde uitmatch, het wordt een gewoonte. Deze keer werden
we op het veld van Zeebrugge verwacht. De nieuwkomer in onze competitie beschikt over een schitterende
grasmat. Het aangename weer en de charme van enkele gepensioneerde mannen die over hun tuinhaag de
voetbaldames van nodige commentaar voorzagen, maakten het plaatje af. Lembeke had duidelijk zin in een
potje voetbal en begon als een wervelwind aan de partij. Al na vijf minuten kon Rozelien op aangeven van Leen
M de score openen. Doordat er in elke linie goed druk werd gezet en er bovendien zuiver gevoetbald werd, kon
deze score al snel verdubbeld worden. De actie startte achterin bij Delphine, passeerde enkele stationnetjes op
het middenveld waarna de bal bij Rozelien op de linkerflank terecht kwam. Zij zette de bal netjes voor en Sofie
rondde de actie knap af. Van teamwork gesproken. Zeebrugge van haar kant probeerde wel en toonde dat het
heel wat techniek en wilskracht in huis heeft. Helaas voor hen stond er geen maat op Lembeke dat nog voor de
rust een derde keer kon juichen. Davina knikte een hoekschop van Aurelie met het hoofd tegen de touwen.
De dames kregen een tevreden trainer te zien in de kleedkamer en kwamen met evenveel enthousiasme aan
de aftrap van de tweede helft. Na amper drie minuten was het weer raak. Dit keer was het Kelly die er met het
hoofd 0-4 van maakte. En opnieuw was de Lembeekse aanvalstrein vertrokken. Leen VD pikte ook haar goaltje
mee en even later was het Joyce die mocht zegevieren: 0-6. De aanvallen van de bezoekers bleven van alle
kanten komen en uiteindelijk stopte de teller op negen stuks. Delphine maakte een actie op de linkerflank af
met een schitterend afstandsschot over de doelvrouw en Aurelie wist ook nog twee keer te scoren, waaronder
zowaar het derde kopbaldoelpunt in de wedstrijd. Ongetwijfeld een nieuw record voor Lembeke. Volgende
week vrijdag spelen we - verrassing, verrassing - op verplaatsing tegen - alweer - een nieuwkomer, namelijk
Daknam.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie, Petra, Delphine, Wendy, Leen DP, Katrien, Leen M, Joyce, Kelly,
Davina, Aurelie, Rozelien, Anne en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (0-1), Sofie (0-2), Davina (0-3), Kelly (0-4), Leen VD (0-5), Joyce (0-6),
Aurelie (0-7), Delphine (0-8), Aurelie (0-9)

DAKNAM - LEMBEKE
Datum: 15/10/2010
Uitslag 0-10
Het op verplaatsing spelen, zijn we op de vijfde speeldag ondertussen wel gewoon. Dat we slechts over 11
speelsters konden beschikken, was echter een nieuw gegeven. Voor het eerst dit seizoen had Jürgen geen
gezelschap op de bank en moest iedereen ook een volledige match meedraaien. Aangezien Katrien met een
lichte blessure meespeelde, was dit echter verre van ideaal. Maar goed, met dezelfde mentaliteit starten als
vorige week was de boodschap, wat daarna zou volgen, zien we dan wel weer. Gelukkig kende Lembeke een
droomstart. Een van de eerste kansen van de wedstrijd, was onmiddellijk goed voor een doelpunt, getekend:
Joyceke. De bezoekers waren duidelijk de betere ploeg en kort nadien schudde Leen M in vijf minuten tijd een
hattrick uit de voeten. Twee keer op aangeven van Aurelie en een keer na een pass van Davina vond ze de weg
naar doel, goed voor 0-4 op het bord. Op het halfuur stond ze opnieuw op de juiste plaats om het leer binnen
te trappen na een collectieve actie. Ook Rozelien kon nog een doelpunt maken. Vanuit een zeer scherpe hoek
scoorde ze de 0-6.
Tijdens de rust werd trainer Jürgen herinnerd aan een oude FC Lembeke-traditie: tiene - nul is: pannenkoeken!
De lichte euforie toonde zich echter ook op het veld, want de concentratie was een stuk minder waardoor
Daknam iets meer kon meevoetballen. Toch bleef Lembeke de betere ploeg en al na vijf minuten kon Joyce
opnieuw scoren. De overwinning kwam niet meer in het gedrang en Rozelien maakte ook haar tweede van de
avond: 0-8. De pannenkoeken kwamen dichterbij en wanneer Karin twee maal foutief aangetrapt werd in de
zestien meter, trapte kapitein Els twee penalty's tegen de touwen. Toch werd het feestje bijna verstoord toen
Daknam een vrije schietkans kreeg op slag van affluiten. Gelukkig was keepster Anne alert en met een
schitterende safe stelde ze de pannenkoeken veilig! Laat dat feestje maar komen :-)
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els, Petra, Katrien, Davina, Leen DP, Karin, Aurelie, Joyce, Leen M en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Leen M (0-2, 0-3, 0-4, 0-5), Rozelien (0-6), Joyce (0-7), Rozelien (0-8),
Els (0-9, 0-10)

WESTKAPELLE - LEMBEKE
Westkapelle - Lembeke
op 22/10/2010
Uitslag 1-4
In onze reeks uitwedstrijden was de volgende en laatste halte Westkapelle. De kustploeg kende een prima
competitiestart en moest zich enkel tegen Maria-Aalter gewonnen geven. Westkapelle en Lembeke deelden
voor de wedstrijd de eerste plaats in het klassement, samen met Kleit. Een topper dus, en beide ploegen
startten vol vertrouwen aan de partij. Er werd aan een stevig tempo gevoetbald en Lembeke kon zich geen
betere start indenken. Joyce bediende Leen M die zo na vijf minuten de bezoekers al op voorpsrong bracht.
Hierdoor kon Lembeke vrijuit voetballen en op zoek gaan naar een tweede doelpunt. De duels werden
gewonnen en het meeste balbezit was voor blauw-wit. Halverwege de eerste helft werd de voorsprong
verdubbeld toen Leen M er opnieuw op aangeven van Joyce 0-2 van kon maken. Lembeke ging op het elan
door en Leen VD en Leen M zagen allebei nog een supergrote mogelijkheid net naast gaan. Maar het was
vooral de knal van Rozelien die beter had verdiend. Helaas spatte het leer uiteen op de paal. Hoewel Lembeke
de partij stevig in handen had, was het toch even bibberen toen de Westkapelse 'Brommer' na een missertje
achterin alleen op doel kon afgaan. Anne verkleinde echter de hoek waardoor ze gelukkig voor de bezoekers
naast trapte.
Na de pauze kregen we een omgekeerd spelbeeld. Westkapelle schoot het best uit de startblokken, won de
meeste duels en puurde er enkele hoekschoppen uit. Hieruit volgde al na vijf minuten een doelpunt voor de
bezoekers die de bal tussen een bos van benen binnen tikten. Lembeke begon zenuwachtiger te acteren en
verloor vaker dan in de eerste helft de duels. Toch hielden de bezoekers alles achterin goed gesloten en beetje
bij beetje keerde de rust terug. De partij kantelde opnieuw in evenwicht en ook Lembeke ging nu op zoek naar
een zekere voorsprong. Uit de druk volgden enkele hoekschoppen. De bal werd staalhard richting doel gekopt
maar in het verdedigen raakte een Weskapelse speelster de bal met de hand. De scheids wees resoluut naar de
stip en kapitein Els mocht voor de derde keer in twee weken haar verantwoordelijkheid nemen. Opnieuw
toonde ze zich trefzeker oog in oog met de doelvrouw en trapte ze de 1-3 tegen de touwen. Westkapelle
probeerde nog een mannetje meer naar voor te schuiven, maar de wedstrijd was gespeeld. Een bedrijvige
Karin zette in de slotseconden nog de kers op de taart met een vierde Lembeekse treffer, waarna het feest bij
de bezoekers compleet was na een aangename en spannende wedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Rozelien, Anne,
Caroline, Karin, Sofie en Els
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Els (1-3), Karin (1-4)

LEMBEKE - MARIA-AALTER
Datum: 29/10/2010
Uitslag 2-1
De zevende wedstrijd van deze competitie mochten we eindelijk op ons eigen veld afwerken. Voor het bezoek
van Maria-Aalter kregen we al onmiddellijk slecht nieuws. Keepster Anne had zich geblesseerd aan de knie en
raakte niet fit. Aurelie wou haar tot ieders tevredenheid wel vervangen en nam zo voor het eerst in haar nog
prille carrière plaats in het doel. Gelukkig vielen de eerste acties van de wedstrijd aan de overkant. Al na twee
minuten was er een reuzekans voor Lembeke, maar niemand kon een voetje zetten tegen de strakke pass van
Joyce. De thuisploeg behield de druk en zocht geduldig naar de juiste opening. Ongeveer halfweg de eerste
helft verstuurde Delphine een schitterende pass vanop de linkerflank richting diepe spits Leen M. Zij nam dat
geschenk dankbaar aan en knalde de bal onder de opkomende keepster door. Ook na de voorsprong bleef
Lembeke de betere ploeg. Toch liet ook Maria-Aalter zich niet kennen. De bezoekers voerden de druk op en
staken af en toe de neus aan het venster. Vooral op stilstaande fases bleken ze gevaarlijk. Maar Aurelie had
alles onder controle en bokste de bal ten gepaste tijde uit haar kooi. Aan de overkant viel wel nog een
doelpunt. Karin rondde een individuele actie op de linkerflank af, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt
(onterecht, volgens de mensen aan de zijlijn) af. Zo gingen we rusten met 1-0.
In de tweede helft was Lembeke nog steeds baas. Achteraan zat alles goed op slot en het middenveld werkte
hard om de spitsen in de diepte aan te spelen. Helaas werden deze keer op keer terug gefloten wegen
buitenspel. "Dan maar de acties opbouwen langs de flank", dacht Davina, en ze schudde enkele mooie acties
uit de voeten. Maria-Aalter kwam er niet veel meer aan te pas maar een tweede doelpunt voor Lembeke bleef
ook uit en dan weet je dat je altijd nog het deksel op de neus kan krijgen. Groot was dan ook de opluchting
wanneer blauw-wit vijf minuten voor tijd toch een tweede keer kon scoren. Karin kon dankzij prima stoorwerk
na een uittrap de bal veroveren en de actie maken op de rechterflank. Haar voorzet werd door Leen M aan de
eerste paal verlengd met het hoofd en aan de tweede paal door Rozelien binnen getrapt. In de slotseconden
scoorde Maria-Aalter nog de aansluitingstreffer. De bezoekers kregen nog een hoekschop, Aurelie bokste de
bal weg maar die viel in de verkeede voeten, waardoor het 2-1 werd. Een slotoffensief kwam er niet meer want
kort daarna werd de wedstrijd afgefloten. Een verdiende overwinning voor Lembeke dat dankzij een collectief
sterke prestatie, niet in het minst van interim-doelvrouw Aurelie, aan de leiding komt van het klassement.
Volgende vrijdag wacht ons de clash tegen Wachtebeke.
Speelden voor FC Lembeke: Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie, Rozelien,
Caroline, Els, Karin, Kelly en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Rozelien (2-0)

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 05/11/2010
Uitslag 0-3
Na de deugddoende winst tegen Maria-Aalter, stond er opnieuw een topaffiche op de kalender. WachtebekeLembeke staat altijd net iets meer in het vet in onze agenda dan andere matchen. Dat Wachtebeke, in
tegenstelling tot vorige jaren, al enkele steekjes had laten vallen, veranderde daar niet veel aan. We gingen
voor de overwinning, al wisten we dat dat niet eenvoudig zou worden. De strakke wind die over het plein
waaide, zou alvast niet in het voordeel spelen. Lembeke startte tegen de wind in maar schoot toch het best uit
de startblokken. Eerst miste Leen M nog een grote kans voor doel, maar op het kwartier klommen de
bezoekers toch op voorsprong. Delphine trapte een schitterende hoekschop vanop rechts en Aurelie zette er
perfect haar hoofd tegen. Onhoudbaar voor de doelvrouw en dus 0-1. Een tiental minuutjes later kon blauwwit de score verdubbelen. Deze keer kon Leen M het wel afmaken nadat ze dankzij een lange bal van Caroline
oog in oog kwam te staan met de keepster. Na de 0-2 kwam Wachtebeke echter beter in de partij. Vooral met
hoekschoppen en vrije trappen kwamen de Safarkes gevaarlijk dicht bij de kooi van Anne. Gelukkig voor de
bezoekers slaagden ze er niet in de gecreëerde kansen af te maken en zo konden we toch gaan rusten met
twee doelpuntjes voorsprong.
Na de rust mocht Lembeke dus meewind spelen. Dat zorgde er niet voor dat het gemakkelijker voetballen
werd, want zo goed als alle dieptepassen waaiden in de handen van de keepster. Wel zorgde de wind ervoor
dat Wachtebeke op de eigen helft werd teruggeduwd en dus kon Lembeke zonder echt gevaarlijk zijn, de druk
afhouden. Toch is het met ploegen als Wachtebeke altijd afwachten, een snelle doorbraak kon genoeg zijn om
de wedstrijd te doen kantelen. En dus bleef Lembeke zoeken naar een derde doelpunt. Wendy kon ei zo na
scoren na een prima voorzet van Sofie, maar de diepe spits plaatste de bal net naast. Gelukkig kon Wendy dit
enkele minuten later eigenhandig rechtzetten. Ze doorzag een slechte terugspeelbal op de keepster, stak er
een voetje tussen en werkte beheerst af. Na dit derde doelpunt kon Lembeke gerust zijn. Wachtebeke was niet
meer in staat daar nog iets tegenover te zetten en zo eindigde een boeiende match in een verdiende
overwinning van Lembeke.
Speelden voor FC Lembeke: Delphine, Wendy, Leen DP, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie, Anne, Caroline,
Els, Karin, Sofie en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Aurelie (0-1), Leen M (0-2), Wendy (0-3)

LEMBEKE - KLEIT
Lembeke - Kleit
op 28/01/2011
Uitslag 6-0
Na elf eindeloos lange weken zonder competitievoetbal mochten we eindelijk opnieuw de draad oppikken.
Voor de tweede thuismatch van het seizoen, tegen de nummer drie in het klassement, Kleit, had Jürgen alvast
een tactische verrassing in huis. Karin mocht als diepe spits "oorlog" maken in het strafschopgebied. Voor de
rest was het nog afwachten hoe we het gebrek aan matchritme zouden verteren en hoe het hardbevroren
plein het spel zou beïnvloeden. Wat echter vast stond, is dat er 16 dames ongelooflijk veel zin in hadden. Het
enthousiasme haalde van bij het begin van de wedstrijd de bovenhand en een knal van Leen M op de deklat
was een duidelijk waarschuwingsshot. Hoewel het moeilijk combineren was in deze weersomstandigheden,
begon Lembeke goed aan de partij. Delphine zette enkele acties op aan de linkerflank en Karin woog op de
verdediging. Het was dan ook geen verrassing dat zij voor de eerste doorbraak zorgde. Met een strakke voorzet
voor doel leidde ze de 1-0 in. Leen M had er enkel haar voetje tegen te zetten. Ook na dit doelpunt bleef de
thuisploeg baas. Kleit kwam er, op enkele vrije trappen rond de middellijn, amper aan te pas. De 2-0 hing in de
lucht en zo'n tien minuten voor de rust kwam die er ook. Karin zette zich door en rondde knap af. Na deze
voorsprong ging de concentratie even weg en kon Kleit wat meer dreigen. Het was even de adem inhouden op
een vrije trap vanop de rechterflank maar keepster Anne en haar verdediging lieten zich niet verrassen.
Trainer Jürgen was best tevreden over het spelbeeld en vroeg ons in de tweede helft op dat elan door te gaan.
Dat lukte zonder veel problemen en vijf minuten na de rust werd het 3-0. Rozelien profiteerde van een
misverstand tussen een bezoekende keepster en verdedigster maar haar schot miste een beetje kracht. Joyce
was echter goed gevolg en trapte de bal zelfverzekerd tegen de touwen. De overwinning kon ons niet meer
ontsnappen maar na zolang op een wedstrijd te moeten wachten, hadden we nog energie ten over. Karin
voelde zich ondertussen helemaal in haar sas in de punt en scoorde op acht minuten tijd nog twee keer. Ze
dolde met haar tegenstanders en rondde de actie telkens zelf knap af. Op het einde van de wedstrijd was het
even schrikken toen Gwen hardhandig in aanraking kwam met de Lembeekse aarde. Ze vertrok met een
gapende wonde richting dokter en zal de komende dagen wellicht meermaals mogen uitleggen waar dat
blauwe oog vandaan komt! Met Gwen in de goede handen van Marc en de dokter met naald en draad, werkten
de andere dames de wedstrijd af. Leen M kreeg nog twee mooie kansen. De eerste, op aangeven van Leen DP,
knalde ze hard in het dak van het doel. De tweede, na alweer een schitterende pass, dit keer van Aurelie, ging
over doel. Zo eindigde een topper onverhoopt op een 6-0 zege. Hopelijk moeten we nu niet zolang meer
wachten op onze volgende wedstrijd!
Speelden voor FC Lembeke: Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie, Rozelien,
Caroline, Els, Karin, Kelly, Anne, Sofie en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Karin, (2-0), Joyce (3-0), Karin (4-0, 5-0), Leen M (6-0)

LEMBEKE - HERZELE
Datum: 04/02/2011
Uitslag 11-0
Het mag gezegd, het gaan ons ploegje dit seizoen op sportief vlak voor de wind. We verloren nog geen enkele
wedstrijd en vorig weekend namen we onverwacht met ruime voorsprong afstand van Kleit, toch een van de
betere ploegen in onze competitie. Als je dan de week erna de laatste uit het klassement op bezoek krijgt, zou
er dus wel eens sprake kunnen zijn van onderschatting. Jürgen wees er ons voor de wedstrijd dan ook op dat
we zeker nog niet van een overwinning mochten uit gaan en dat hij op het veld dezelfde inzet verwachtte. Een
verwittigd man is er twee waard en een vrouw misschien wel drie dus we trokken gemotiveerd onze
voetbalschoenen aan. Lembeke voetbalde dan wel niet op hetzelfde niveau als vorige week, toch was het
verschil tussen beide ploegen al snel duidelijk. Het was even wachten op een eerste doelpunt en uiteindelijk
was het Aurelie die de ban brak. Ze kopte een hoekschop van Leen M onhoudbaar tegen de touwen. Hoewel de
efficiëntie nog niet helemaal op punt stond, nam de thuisploeg toch vlotjes afstand van haar tegenstander.
Leen M vond twee keer de weg naar het doel en Aurelie scoorde haar tweede van de avond. Het mooiste
doelpunt van de match kwam er echter via Caroline. Met of zonder haar weet, dat houden we in het midden,
trapte de ze bal van buiten de grote rechthoek in de rechterbovenhoek. Met 5-0 op het bord was de wedstrijd
al na een halfuur gespeeld. En het werd zelf nog 7-0 voor de rust. Karin scoorde en Aurelie maakte haar zuivere
hattrick compleet.
Het moge duidelijk zijn dat deze wedstrijd niet echt uitdagend en plezant was voor onze verdediging en
keepster Anne. De zege kon ons toch niet meer ontsnappen en dus mocht kapitein Els (en later op de wedstrijd
ook Kelly) voor heel even een iets aanvallender rol vervullen. Ze was dan ook zeer tevreden dat ze op die
manier de 8-0 kon scoren. Lembeke bleef de partij domineren en Wendy pikte ook een doelpuntje mee. De 100 werd gescoord door Aurelie, haar vierde van de avond. De laatste goal van de wedstrijd kwam van de voet
van Leen M, die het 11-0 eindresultaat op het bord tikte. En zo hoefde Lembeke niet eens een goeie avond te
hebben om toch met ruime cijfers te winnen van de hekkensluiter. Indien er volgend weekend geen
inhaalmatch wordt gespeeld, is de eerstvolgende afspraak opnieuw een thuismatch, op 18 februari tegen
Zeebrugge.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie,
Rozelien, Anne, Caroline, Els, Wendy, Karin en Kelly
Scoorden voor FC Lembeke: Aurelie (1-0), Leen M (2-0, 3-0), Aurelie (4-0), Caroline (5-0), Karin (6-0), Aurelie (70), Els (8-0), Wendy (9-0), Aurelie (10-0) en Leen M (11-0)

LEMBEKE - ZEEBRUGGE
Datum: 18/02/2011
Uitslag 7-0
Na een wedstrijdvrij weekend stond er opnieuw een thuismatch op het programma. Tegenstander Zeebrugge,
nieuwkomer in onze competitie, verzamelde al enkele mooie resultaten de afgelopen weken. Jürgen wees er
dus op dat het geen sincure zou worden om een vervolg te breien aan onze mooie reeks. De wedstrijd startte
met een minuut stilte voor een verlies bij de tegenstander maar daarna trok Lembeke als een wervelwind naar
voor. De thuisploeg drukte Zeebrugge tegen het eigen doel en als snel resulteerde dit in een voorsprong.
Delphine bediende Leen VD. Zij speelde de bal mooi tussen de linies naar naar Leen M die met de punt van
haar schoen kon scoren. Kort daarna werd het 2-0 via Karin. Lembeke voetbalde goed en de mooie combinaties
volgden elkaar, zowel aan de linkerflank via Leen VD als aan de rechterkant via Caroline en Joyce, vlot op. De
bal werd - op vraag van enkele middenvelders - vaker achteruit gelegd aan de baklijn en dat resulteerde in
enkele schietkansen voor onder anderen Leen DP, Leen VD en Delphine. Deze laatste wist op deze manier ook
te scoren. Ze kreeg tijd om aan te leggen en trapte de 3-0 heerlijk binnen. Nog voor de rust kon een bedrijvige
Karin, die haar bijnaam 'The Beast' alweer alle eer aandeed, een tweede keer scoren.
Ook na de pauze bleef Lembeke de betere ploeg en Wendy kon er via een mooi doelpunt 5-0 van maken.
Daarna nam de thuisploeg wat gas terug en kon Zeebrugge iets meer in de partij komen. Er kwam wat ruimte
en de bezoekers probeerden daarvan te profiteren. De verdediging stond echter opnieuw pal en zo kreeg
keepster Anne opnieuw weinig werk op te knappen. In de slotfase van de wedstrijd scoorde Lembeke nog twee
keer. Eerst schoot Davina de bal van aan de zijlijn heerlijk over de doelvrouw in de verste hoek en op slag van
affluiten kon Aurelie de bal over de doellijn werken na een hoekschop van Leen M. Zo behaalde Lembeke
alweer een vlotte overwinning met enkele mooie doelpunten en, even belangrijk, hielden we opnieuw de nul.
Volgende week staat de inhaalwedstrijd op het veld van Oudenhove op het programma.
Speelden voor FC Lembeke: Delphine, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie, Caroline, Els,
Karin, Kelly, Anne, Leen VD, Wendy en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Karin (2-0), Delphine (3-0), Karin (4-0), Wendy (5-0), Davina (6-0),
Aurelie (7-0)

OUDENHOVE - LEMBEKE
Datum: 25/02/2011
Uitslag 1-5
Voor de tweede keer dit seizoen maakten we de verplaatsing naar Oudenhove. Tijdens ons eerste bezoekje in
de Vlaamse Ardennen moesten we noodgedwongen terugkeren omdat het veld tijdens de tactische bespreking
volledig ondergesneeuwd was. Maar vanavond was het lekker voetbalweer, dus dat kon alvast niet meer stuk.
Het was dus de eerste keer dat we Oudenhove troffen dit seizoen. Aangezien de thuisploeg al enkele mooie
resultaten haalde, waren we er toch niet gerust in. En dat bleek terecht want in de eerste helft maakten ze het
ons knap lastig. Bovendien speelde Lembeke niet op haar beste niveau wat ervoor zorgde dat het spel veel over
een weer ging. De beste kansen waren wel duidelijk voor Lembeke maar het vizier van Leen M en Wendy stond
niet op scherp. Groot was dan ook de opluchting toen het uiteindelijk toch 0-1 werd. Leen M kwam in balbezit
via Leen VD na een mooie actie over de linkerflank en trapte de bal voorbij de doellijn. Een bevrijdend doelpunt
want enkele ogenblikken later bleef een hoekschop van Leen VD hangen in het strafschopgebied. Caroline zette
haar voet ertegen en de doelvrouw zag de bal te laat door een bos van benen: 0-2. Nog voor de rust dikte
Lembeke de score verder aan. Kelly gaf een schitterende assist aan Leen M die de bal mooi meenam en die in
het dak van het doel trapte. Toch bleef ook Oudenhove niet bij de pakken zitten. Ze hadden enkele goede
speelsters lopen en Anne ging een eerste keer goed plat. Kort nadien zorgde een individuele actie echter wel
voor de 1-3 ruststand.
Tijdens de pauze kon Jürgen niet tevreden zijn en dat beseften we maar al te goed. We namen ons voor om
allemaal een tandje bij te steken zodat de overwinning ons niet meer zou ontsnappen. Het lukte ons echter niet
om ons beste spel terug te vinden. De tegenstander voerde de druk op, maar het balbezit leverde niet veel
kansen op voor de bezoekers. De dames van Lembeke toonden de juiste inzet en werden daarvoor beloond. Els
begon een actie van achter uit en liep voorbij zowat de hele ploeg van Oudenhove richting doel. Daar stond
Leen M te wachten die het cadeautje van haar kapitein met dank aannam en de veilige 4-1 binnentrapte. De
wedstrijd was qua balbezit misschien wel in evenwicht maar de bezoekers toonden zich efficiënter voor doel.
Leen VD trapte een hoekschop in de voeten van Karin die de, misschien wat overdreven, 1-5 eindstand
vastlegde. Het was zeker niet de beste wedstrijd van Lembeke, maar qua inzet en aantal kansen was de
overwinning wel verdiend. Volgende week krijgen we Daknam op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kelly, Davina, Aurelie, Rozelien,
Anne, Caroline, Karin, Els, Sofie en Wendy
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Caroline (0-2), Leen M (0-3, 1-4), Karin (1-5)

LEMBEKE - DAKNAM
Datum: 04/03/211
Uitslag 5-0
Met de lente in het vooruitzicht, wordt het steeds beter voetbalweer. Voor een afgelasting moesten we deze
week niet vrezen. Wel werden enkele speelsters deze week door ziekte geveld, waaronder onze doelvrouw
Anne. Na kort overleg besloten Katrien en Gwen elk een helft het doel te verdedigen. De heenmatch tegen
Daknam had Lembeke overtuigend gewonnen en ook nu nam de thuisploeg het heft in handen. Het duurde dan
ook niet lang eer het eerste doelpunt van de wedstrijd gescoord werd. Een corner van Leen VD kwam bij Karin
aan de eerste paal terecht. In een rommelige fase wist ze de bal over de doellijn te werken: 1-0. Lembeke bleef
aanvallen en even later werd het 2-0. Karin trapte op doel, de doelvrouw stond in positie om de bal te vangen,
maar Leen M dook voor haar tegenstander en zette nog een teen tegen de bal die in doel verdween. Daknam
probeerde wel mee te voetballen en af en toe moesten onze verdedigers opletten, maar uiteindelijk had
Lembeke wel overwicht. Voor de rust scoorde Leen M op aangeven van Leen VD haar tweede van de avond.
Aan de pauze gaf Katrien, die weinig werk kreeg op te knappen maar wel haar netten schoon hield, de
handschoenen met plezier door aan Gwen. Voor de tweede week op rij vonden we niet ons beste spel maar
voor vanavond volstond het wel. Ook Gwen kreeg in de tweede helft niet zoveel ballen te pakken. Maar ze
stond er wel en dus is het zeker het vermelden waard dat onze twee interim-doelvrouwen beide de nul wisten
te houden. In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld als in de eerste. Daknam probeerde wel maar
Lembeke was sterker. Karin scoorde nog haar tweede doelpunt van de avond en het werd zelf nog 5-0. Na een
mooie collectieve actie via onder anderen Leen DP en Davina kwam de bal bij Kelly terecht die knap afwerkte.
Volgende week krijgen we Westkapelle op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Katrien, Davina, Leen DP, Karin, Joyce, Leen M, Kelly, Caroline, Leen VD,
Kyrlyn, Gwen, en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (1-0), Leen M (2-0, 3-0), Karin (4-0), Kelly (5-0)

LEMBEKE - WESTKAPELLE
Datum: 11/03/2011
Uitslag 4-1
We begonnen onze tweede thuismatch op rij met positief nieuws. Na een weekje afwezigheid wegens ziekte
was onze doelvrouw Anne terug fit. Dat zou geen overbodige luxe worden want Westkapelle stond gedeeld
derde en was er ongetwijfeld op gebrand een goede prestatie neer te zetten. Maar wij waren uiteraard ook
gemotiveerd om onze mooie reeks verder te zetten. Lembeke kende een prima start en de eerste grote kans
van de wedstrijd was meteen raak. Karin lanceerde Leen M in de diepte en die trapte de bal naast de
doelvrouw in de rechteronderhoek. Ook daarna had de thuisploeg de wedstrijd in handen. Caroline, Karin en
Leen VD kregen nog enkele grote kansen maar konden helaas niet scoren. Westkapelle had het in de
aanvangsfase wat moeilijk maar hoe langer het slechts 1-0 bleef, hoe meer ze in hun kansen geloofden. En toen
de bal even later via Kelly ongelukkig in eigen doel verdween, hingen de bordjes opnieuw in evenwicht.
Lembeke was wat aangeslagen en enigzins opgelucht dat het 1-1 bleef tot aan de rust.
Tijdens de pauze vond Jürgen de juiste woorden om ons te motiveren en dat zag je op het veld. Lembeke won
opnieuw de duels en toonde de wil om te winnen. Ook doelvrouw Anne wist zich te onderscheiden op een
moeilijke bal van de bezoekers. Na goed tien minuten in de twee helft, kwam de wedstrijd in een beslissende
plooi. De bezoekende keepster kwam uit maar had de bal niet. Gwen kreeg de bal en werkte tussen een vijftal
Westkapelse verdedigsters mooi afl. De 2-1 werkte bevrijdend en Lembeke had de partij opnieuw volledig in
handen. Onder anderen Sofie toonde zich zeer bedrijvig en voetbalde enkele knappe acties bij elkaar.
Uiteindelijk was het Leen M die de beslissende 3-1 kon scoren na een mooie actie en dito assist van Wendy. In
de slotfase hield Lembeke, ondanks enkele wissels achterin, alles goed gesloten. Wendy scoorde nog na een
schitterende collectieve actie maar haar doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Helemaal in de slotfase
werd het toch nog 4-1. Gwen kreeg de bal aan de zijlijn terug na een hoekschop en schilderde het leer heerlijk
in de verste winkelhaak. Een prachtig doelpunt en een zeer deugddoende overwinning. Volgende week hebben
we een vrij weekend, de vrijdag erna komt de andere nummer 3 Wachtebeke op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Delphine, Leen DP, Petra, Leen M, Joyce, Sofie, Kelly, Davina, Rozelien,
Anne, Caroline, Karin, Els, Wendy en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Gwen (2-1), Leen (3-1), Gwen (4-1)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum:p 25/03/2011
Uitslag 4-1
Na een weekje zonder wedstrijd hadden we onze batterijen opgeladen voor de match tegen Wachtebeke. Het
was aangenaam weer en dat inspireerde beide ploegen voor een partijtje prima voetbal. Qua balbezit was de
wedstrijd goed in evenwicht maar Lembeke toonde zich scherper en efficiënter voor doel. Eerst kon Leen M
profiteren van een aarzeling achterin bij de bezoekers om de bal te veroveren en de 1-0 mooi binnen te
trappen. Kort daarna werd het 2-0 na een mooie collectieve actie en een dubbele een-twee tussen Karin en
Leen M. Wachtebeke probeerde wel mee te voetballen maar onze verdediging Kelly, Petra en Els, gesteund
door Leen DP, gaf weinig ruimte weg. Bovendien kon de thuisploeg rekenen op een prima prestatie van
doelvrouw Anne die met het betere vuistenwerk haar netten schoon hield. Aan de overkant werd nog voor de
pauze een derde keer gescoord. Delphine kreeg een hoekschop van Leen M in de voeten en knalde de bal van
dichtbij binnen.
Na de rust ging de wedstrijd op hetzelfde niveau verder. Beide ploegen probeerden te voetballen en dat zorgde
voor een aardig kijkstuk voor de supporters. Wachtebeke gaf zich nog niet gewonnen en probeerde de druk op
te voeren. Maar Lembeke toonde de wil om te winnen en met een toonvoorbeeld van een ideale counter werd
het 4-0. Delphine veroverde de bal in de eigen rechthoek en bediende Leen M centraal. Deze sneedt door het
midden en vond Aurelie aan de rechterflank die zeer beheerst afwerkte. In de slotfase kon Wachtebeke nog de
eer redden vanop de penaltystip maar verder dan 4-1 raakten de bezoekers niet meer. Volgende week
ontvangen we op zaterdag (20.30 uur) Poesele. Wie ons wil komen aanmoedigen om onze droom te realiseren,
is meer dan welkom!!!
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els, Petra, Katrien, Davina, Leen DP, Karin, Aurelie, Caroline, Kyrlyn, Gwen,
Delphine, Kelly, Wendy, Leen M en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Delphine (3-0) en Aurelie (4-0)

LEMBEKE - POESELE
Datum: 02/04/2011
Uitslag 5-0
Toen we over halfweg van het seizoen waren en nog steeds op de eerste plaats in het klassement stonden,
spraken we heel voorzichtig over iets waar iedere sporter stiekem van droomt: de titel. Week na week hielden
we eraan elkaar met de voetjes op de grond te houden en wedstrijd per wedstrijd te bekijken. Maar
toegegeven, de laatste weken kregen we het niet meer uit ons hoofd: voor het eerst in het bestaan van ons
dameselftal konden we kampioen worden. Na de overwinning van vorig weekend tegen Wachtebeke stonden
we op een overwinning van onze grote droom. De eerstvolgende wedstrijd vond, door heel wat afgelastingen
in de winter, plaats op zaterdag. Omdat onze volgende twee wedstrijden op verplaatsing worden gespeeld,
wilden we het heel graag thuis afmaken.
We deden een warme oproep aan vrienden en familie om ons te komen aanmoedigen en die viel niet in
dovemansoren. Voor het oog van een kleine 100 toeschouwers trapte FC Lembeke de partij tegen Poesele op
gang. Uiteraard was de thuisploeg wat zenuwachtig maar ondanks de nervositeit in het spel, was Lembeke
duidelijk de betere ploeg. Het was Leen M die de score mocht openen met een trap binnenkant-voet tussen
doelvrouw en paal. Uiteraard speelde blauw-wit niet de beste partij van het jaar maar de inzet was meer dan
voldoende om niet in de problemen te komen tegen middenmoter Poesele. Delphine scoorde de 2-0 met een
kopbal na een hoekschop van Leen VD. En nog voor de rust werd het 4-0. Twee keer stond Aurelie op de juiste
plaats om de bal over de lijn te werken. In de rust waren we bijna onhoudbaar en stiekem werden al enkele
flessen bubbles richting bank gesmokkeld. Doordat we met 17 op het wedstrijdblad stonden, werd de tweede
helft er een met veel wissels. Toch creëerde Lembeke nog heel wat kansen. Kyrlyn en Rozelien vonden elkaar
op links en ook Wendy en Davina konden ei zo na een goaltje meepikken. Uiteindelijk was het Leen M die de
bal na een rommelige fase voor doel in de voeten kreeg en de 5-0 eindstand vastlegde.
Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. De kurken knalden en de cava spoot in het rond. Voor deze
viering was de voltallige ploeg aanwezig. Ook Carolline en Sofie die jammer genoeg niet konden meespelen
waren bij het laatste fluitsignaal aanwezig, net als Ann die hoopt volgend seizoen voorzichtig opnieuw te
beginnen sporten. Het feestje ging verder in de kleedkamer en later werden de supporters uitgebreid bedankt
voor hun steun bij een drankje in de kantine. Tenslotte trok nog bijna de voltallige kern naar een feestje waar
het laat en vooral héél leuk werd. Hartelijk dank aan iedereen die ons kwam aanmoedigen, aan onze trainer en
délégé en uiteraard alle speelsters voor deze prachtige prestatie. Er komen nog vier wedstrijden waar we nog
100% van gaan genieten want... DAMES FC LEMBEKE: KAMPIOEN 2010-2011!!!!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kelly, Davina, Aurelie, Rozelien,
Anne, Karin, Els, Kyrlyn, Gwen, Delphine en Wendy
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Delphine (2-0), Aurelie (3-0, 4-0) en Leen M (5-0)

POESELE - LEMBEKE
Datum: 08/04/2011
Uitslag 0-4
Vorig weekend konden we thuis tegen Poesele de titel op zak steken. Amper zes dagen later werden we hun
veld verwacht voor de terugmatch. De wedstrijd begon met een verrassend moment: de tegenstander had
namelijk een prachtige ruiker bloemen voorzien voor onze kampioenstitel. Lembeke en Poesele ontmoeten
elkaar al jaren in deze competitie en dit was absoluut een mooi gebaar van de tegenstander. De hele ploeg was
er een beetje door geraakt en langs deze weg willen we de dames van Poesele hiervoor nogmaals hartelijk
danken. De bloemen staan ondertussen te blinken op de kast van ons Katrientje, die er ongetwijfeld goed voor
zal zorgen.
Maar uiteraard werd er ook nog gevoetbald. In het openingskwartier ging de wedstrijd gelijkop. Beide ploegen
hadden ongeveer evenveel balbezit maar alle moeite om echt gevaarlijk te zijn voor doel. De kentering kwam
er ongeveer halfweg de eerste helft. Na een schitterende dieptepass van Davina kon Leen M op doel afgaan. Zij
behield het overzicht en bediende de volledig vrijstaande Karin die ongehinderd kon binnentikken: 0-1. Een
kantelmoment want even later kon Karin opnieuw scoren na een gelijkaardige fase. Poesele gaf echter niet op
en probeerde vooruit te voetballen. Verder dan enkele vangballetjes voor doelvrouw Wendy kwam de
thuisploeg echter niet. Aan de overkant werd wel nog een keer gescoord. Gwen kreeg de bal in de voeten aan
de rand van de grote baklijn, wandelde door de Poeselse verdediging en werkte knap af!
Na de rust ging Lembeke op het elan van de eerste helft door. Gwen nam de plaats van Wendy in doel in, maar
kreeg amper werk op te knappen. De bezoekers versierden kans na kans maar onder anderen Davina en Joyce
vonden de doelvrouw op hun weg. Ook Wendy kreeg een reuzekans maar haar knal belandde op de deklat.
Uiteindelijk was het opnieuw breekijzer Karin die halfweg de tweede helft de 0-4 kon scoren. Ze kapte zich vrij
en trapt vanuit de draai heerlijk binnen. In de slotfase kon Lembeke controleren zonder al te veel krachten te
verspillen. Woensdag staat namelijk al de volgende match op het programma: om 20u15 spelen we op het veld
van Maria-Aalter.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Katrien, Davina, Leen DP, Karin, Aurelie, Joyce, Leen M, Wendy, Kelly,
Caroline, Gwen, Sofie en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1, 0-2), Gwen (0-3), Karin (0-4)

MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 13/04/2011
Uitslag 1-3
Door de strenge winter en bijhorende afgelastingen maakten we al kennis met zaterdagavondvoetbal en nu
was het de beurt aan een midweekmatch. Op woensdag de voetbalschoenen aanbinden voor een
competitiewedstrijd, het is eens iets anders. We waren allen mooi op tijd op het veld van Maria-Aalter en met
"slechts" 13 vrouw sterk klaar voor een leuke match op een aangename lenteavond. Keepster Anne moest voor
de tweede keer op rij forfait geven waardoor Wendy en Gwen opnieuw elk een helft de keeperhandschoenen
aantrokken. Wendy moest zich in de aanvangsfase al laten gelden op een poging van de bezoekers maar verder
kreeg ze weinig werk op te knappen. Kelly nam de plaats als flankverdediger in en samen met Els, Katrien en
Leen DP gaf ze nauwelijks iets weg. De bezoekers hadden duidelijk het meeste balbezit maar het was moeilijk
om de stugge verdediging en prima doelvrouw te verschalken. Bovendien was het veld in erbarmelijke staat
wat mooi voetbal toch wat in de weg stond. Even leek het erop dat de potjes bij de thuisploeg zouden
overkoken maar zover kwam het gelukkig niet. En toen de rust weergekeerd was, werd het 0-1 voor Lembeke.
Davina trapte een schitterende corner vanop de linkerflank en Leen M verrastte de doelvrouw met een listige
kopbal.
Het bleef 0-1 tot aan de rust, een venijnige score en dus wou Lembeke er zo snel mogelijk 0-2 van maken. Dat
lukte ook na een tiental minuutjes in de tweede helft. Davina maakte opnieuw het verschil op stilstaande fase.
Dit keer schilderde ze een vrije trap op het hoofd van Karin die de 0-2 scoorde. Deze voorsprong bracht wat
rust in de ploeg, maar Maria-Aalter gaf zich niet gewonnen. Gwen streed voor wat ze waard was in doel, maar
tegen het mooie vluchtschot van de thuisploeg had ze geen verhaal: 1-2. Lembeke bleef zoeken naar de juiste
opening, maar werd steeds opnieuw teruggeloten wegens buitenspel. Gelukkig was er geen sprake van het
spreekwoordelijke deksel op de neus. Integendeel, de aanvallende inzet van Lembeke werd nog beloond met
een derde treffer. Leen M kreeg de 1-3 van Karin op een schoteltje gepresenteerd en legde zo de eindstand
vast. Overmorgen staat de volgende match op het programma: thuis tegen Oudenhove.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Katrien, Wendy, Sofie, Delphine, Davina, Leen DP, Karin, Joyce, Leen M, Kelly,
Gwen, en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Karin (0-2), Leen M (1-3)

LEMBEKE - OUDENHOVE
Datum: 15/04/2011
Uitslag 6-0
De heren profvoetballers hebben minstens 72 uur recuperatie nodig tussen twee wedstrijden, maar dat geldt
niet voor ons. Amper 48 uur na de afrap tegen Maria-Aalter stonden we alweer klaar voor onze 19e
competitiewedstrijd. Deze match kreeg een speciaal tintje want degene die de score kon openen voor
Lembeke, zou ons 100e doelpunt van het seizoen op haar naam schrijven. Hoewel dit indrukwekkend aantal
doelpunten vooral ons fantastisch teamwork illustreert, zou niemand dit speciale goaltje laten liggen. De
thuisploeg nam geen superstart en liet Oudenhove goed meevoetballen. Achterin werd lichtjes geaarzeld in de
aanvangsfase en de middenvelders zagen hun dieptepasses richting de spitsen steeds weer teruggekeild.
Lembeke moest geduldig afwachten op die ene opening en uiteindelijk was Rozelien de eerste die het leer over
de doellijn kreeg. Ze was sneller op de bal dan haar tegenstander en werke beheerst af. Een dikke proficiat voor
ons Speedy, ze heeft dit "magische" doelpunt meer dan verdiend! Met een 1-0 voorsprong ging de thuisploeg
beter voetballen. Er werden enkele mooie combinatie op de mat gelegd. Zo vonden Leen VD en Delphine elkaar
op de linkerflank en zorgden Davina en Rozelien op rechts voor het mooie weer. De 2-0 kon niet uitblijven en
dat gebeurde ook Leen M vond eerst de doelvrouw op haar weg maar trapte de rebound hard binnen. Een
bedrijvige Kelly zag haar poging door de doelvrouw met de vingertippen tegen de lat geduwd maar enkele
minuten voor de pauze maakte Aurelie er dan toch 3-0 van met een heerlijk schot uit de draai.
Ook na de rust was Lembeke dominant maar het was opnieuw even wachten op een doelpunt. Blauw-wit bleef
de kaart van de aanval trekken en werd daar uiteindelijk toch voor beloond. Aurelie woog op de Oudenhoofse
verdediging en kon bijna enkel foutief afgestopt worden. Uit het balvoordeel dat daaruit volgde kon Lembeke
twee keer scoren. Eerst kreeg Leen M de bal in de voeten, zij trapte de 4-0 van dichtbij binnen. En even later
kon Leen VD ervan profiteren. Zij krulde de bal vanop 15 meter in de verste hoek. Vijf minuten voor tijd werd
Aurelie opnieuw onder het zand getrapt nadat ze alleen op de doelvrouw afging. Een gele kaart voor de
bezoekers en een terechte penaly voor Lembeke. De klus werd geklaard door captain Els die de 6-0 eindstand
op het bord trapte. Volgende week hebben we een weekje rust maar op 29 april om 20.30 uur spelen we onze
laatste competitiewedstrijd tegen Watervliet. Mits winst halen we een onwaarschijnlijke 60 op 60, het
maximum van de punten. Alle supporters zijn meer dan welkom om ons nog een laatste keer naar de
overwinning te schreeuwen en ons feestje compleet te maken!
Speelden voor FC Lembeke: Delphine, Leen DP, Katrien, Leen M, Joyce, Davina, Aurelie, Rozelien, Caroline, Els,
Karin, Kelly, Anne, Leen VD en Gwen
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Leen M (2-0), Aurelie (3-0), Leen M (4-0), Leen VD (5-0), Els (6-0)

LEMBEKE - WATERVLIET
Datum: 29/04/2011
Uitslag 11-0
Wat is het seizoen alweer voorbij gevlogen! Met uitzondering van enkele frustrerende weken met een hele
reeks afgelastingen, was het een seizoen dat enkel hoogtepunten kende. Met onze fantastische groep
kroonden we ons al op de 15e speeldag kampioen. Maar ook de wedstrijden erna namen we geen gas terug. Zo
begonnen we aan de laatste wedstrijd van het seizoen zonder puntenverlies. We hadden dus slechts een doel
voor ogen: het seizoen met 60 op 60, het maximum van de punten, beëindigen. Al gauw zag het ernaar uit dat
we die doelstelling zouden behalen. Ondanks het feit dat de afwerking het in de aanvangsfase nog wat liet
afweten, kon Lembeke na een 10-tal minuten op voorsprong klimmen via Wendy. Kort nadien kon Aurelie de 20 scoren. De thuisploeg had de partij volledig in handen en werkte keihard om de muur van de bezoekers voor
doel te slopen. Uiteindelijk werd het nog 4-0 voor de rust dankzij twee doelpunten van Leen M.
Aan de pauze was Jürgen niet bepaald tevreden. We kregen de opdracht mee op meer open te spelen en dat
had Delphine goed begrepen. Ze ging de linkerflank af, kneep naar binnen en trapte al in de eerste minuut de
5-0 binnen. Daarna was de aanvalstrein van blauw-wit weer vertrokken. Joyce en Karin konden allebei een
doelpunt meepikken en ook Leen VD toonde zich trefzeker waardoor er na 20 minuten in de tweede helft al 8-0
op het bord stond. Maar de thuisploeg bleef zijn supporters verwennen. Aurelie trapte de 9-0 tegen de netten
en even later werd een doelpunt van Rozelien afgekeurd wegens buitenspel. Dit was echter uitstel van executie
want kort nadien werd het toch 10-0 door het derde doelpunt van Aurelie. De wedstrijd liep dan naar zijn einde
maar Leen DP had het beste voor laatst gespaard. Al heel het seizoen kende ze pech bij de afwerking maar in
de slotminuten van de wedstrijd kon ze dan toch haar eerste doelpunt van het seizoen scoren en zo de 11-0
eindstand vastleggen. Met deze mooie afsluiter en -alweer- een leuk feestje beëindigden we dit prachtige
seizoen. Nu lassen we, met uitzondering van enkele tornooitjes, een rustpauze in om er volgend jaar met onze
zotte bende opnieuw voor te gaan. Dan wacht ons een nog moeilijkere opdracht: het seizoen van de
bevestiging!
Eindigen doen we met enkele statistieken: In een competitie met 11 ploegen wonnen we onze 20 wedstrijden
waardoor we het seizoen eindigen met het maximum van 60 punten! We scoorden dit seizoen maar liefst 116
doelpunten, 16 van de 19 actieve speelsters toonden zich minstens een keer trefzeker. Ook onze verdediging
leverde prima werk: met slechts 7 tegendoelpunten, waaronder 2 penalty's en 1 owngoal, waren ze zo goed als
onklopbaar. Proficiat aan alle speelsters en nogmaals hartelijk dank aan onze trainers, délégé en supporters!
Tot volgend seizoen!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen DP, Katrien, Petra, Leen M, Joyce, Kelly, Davina, Aurelie, Rozelien,
Anne, Caroline, Karin, Els, Gwen, Delphine, Kyrlyn en Wendy
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Aurelie (2-0), Leen M (3-0, 4-0), Delphine (5-0), Joyce (6-0), Karin (70), Leen VD (8-0), Aurelie (9-0, 10-0) en Leen DP (11-0)

KLASSEMENT
Ploeg
Lembeke
Kleit
Westkapelle
Wachtebeke
Maria-Aalter
Oudenhove
Daknam
Poesele
Zeebrugge
Watervliet
Herzele

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

Winst
20
14
12
12
11
10
10
6
5
1
0

Verlies
0
4
6
7
6
8
10
11
13
18
18

Gelijk
0
2
1
1
2
1
0
3
2
0
0

Punten
60
44
37
37
35
31
30
21
17
3
0

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis
Maria-Aalter, Kleit, Herzele,
Zeebrugge, Daknam,
Westkapelle, Wachtebeke,
Poesele, Oudenhove,
Watervliet

Leen M

36

Karin

17

Kleit, Herzele, Zeebrugge,
Daknam, Watervliet

Oudenburg, Kleit, Westkapelle,
Oudenhove, Poesele, MariaAalter

Aurelie

17

Herzele, Zeebrugge,
Wachtebeke, Poesele,
Oudenhove, Watervliet

Kleit, Herzele, Zeebrugge,
Wachtebeke

Joyce

7

Kleit, Watervliet

Wendy

7

Rozelien
Els V

6
5

Delphine

5

Leen VD
Gwen
Sofie L
Davina
Caroline
Kelly
Leen DP
Kyrlyn

5
4
2
2
2
2
1
1

Herzele, Zeebrugge,
Watervliet
Maria-Aalter, Oudenhove
Herzele, Oudenhove
Zeebrugge, Wachtebeke,
Poesele, Watervliet
Oudenhove, Watervliet
Westkapelle
/
Zeebrugge
Herzele
Daknam
Watervliet
/

Uit
Watervliet, Herzele, Daknam,
Westkapelle, Wachtebeke,
Oudenhove, Maria-Aalter

Watervliet, Herzele, Zeebrugge,
Daknam
Oudenburg, Watervliet,
Wachtebeke
Herzele, Zeebrugge, Daknam
Daknam, Westkapelle
Zeebrugge
Watervliet, Herzele, Zeebrugge
Herzele, Poesele
Oudenburg, Zeebrugge
Zeebrugge
Oudenhove
Zeebrugge
/
Watervliet

