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WEDSTRIJDVERSLAGEN
OUDENBURG - LEMBEKE
Datum:op 05/08/2011
Uitslag 3-4
Na een deugddoende zomerpauze begonnen we eind juli met goede moed aan een nieuw voetbalseizoen. Met
nog maar vier trainingen in de benen - en voor sommigen zelfs minder dan dat - trokken we voor het tweede
jaar op rij naar Oudenburg voor een oefenwedstrijd. De thuisploeg werd vorig seizoen kampioen in tweede
provinciale en zo stonden twee kampioenenploegen tegenover elkaar. Net als vorige zomer, ging de partij goed
over en weer. Het was Oudenburg dat al na enkele minuten de score kon openen. Een schot van de thuisspits
vloog recht in de winkelhaak. Kort daarna hingen de bordjes echter al opnieuw in evenwicht. Wendy maakte
een mooie combinatie tussen Delphine en Leen M knap af. Na een korte drinkpauze kon blauw-wit zelfs op
voorsprong komen. Caroline bediende Karin met een inworp en zij trapte de bal netjes in de rechteronderhoek:
1-2. Maar ook Oudenburg klom hierna opnieuw op gelijke hoogte, waardoor we met een 2-2 stand op het bord
konden rusten.
Beide ploegen genoten zichtbaar van de mooie voetbalavond en trokken voluit ten aanval. Lembeke had het
lastig in de aanvangsfase van de tweede helft en zag de thuisploeg opnieuw op voorsprong komen met een
frommelgoal nadat de bal bleef hangen in het strafschopgebied. De bezoekers herpakten zich echter en
voetbalden enkele mooie combinaties bij elkaar. Leen M vond en zocht de achterlijn en legde de bal achteruit
tot bij Caroline die de 3-3 tegen de netten knalde. De gelijkopgaande partij kon alle kanten uit maar uiteindelijk
trok Lembeke aan het langste eind. Karin zette zich door op de rechterflank, verstuurd een prima voorzet zodat
Rozelien de winning goal kon scoren. Deze 3-4 is uiteraard goed voor het vertrouwen, al is er nog wel wat werk
tegen het begin van het seizoen. Volgend weekend gaan we opnieuw op trainingsstage. Op vrijdagavond spelen
we er tegen Ninove.
Speelden voor FC Lembeke: Katrien, Wendy, Delphine, Davina, Leen DP, Karin, Leen M, Kelly, Anne, Petra, Leen
VD, Caroline en Rozelien
Doelpunten voor FC Lembeke: Wendy (1-1), Karin (1-2), Caroline (3-3) en Rozelien (3-4)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-1), Caroline (1-2), Leen M (3-3) en Karin (3-4)

NINOVE - LEMBEKE
Datum: 12/08/2011
Uitslag 1-8
"De tijd vliegt snel, gebruik hem wel!" Dit gezegde is alvast van toepassing, wetende dat we al voor de vierde
keer op weekend trokken met onze ploeg. Na eerdere geslaagde edities in Lombardsijde, Sint-Jan-in-Eremo en
Brugge, hielden we dit keer halt in Geraardsbergen. Zo goed als de volledige kern maakte zich vrij voor een
weekend vol sport en amusement. Enkel onze doelvrouw moest jammer genoeg verstek geven. Zoals de
traditie het wil, zochten we op vrijdagavond een plaatselijk dameselftal voor een vriendenmatch. Op 15 km van
onze verblijfplaats vonden we in KVK Ninove een tegenstander. We speelden er tegen de B-ploeg die afgelopen
zomer naar tweede provinciale promoveerde.
Na de zege van vorige week tegen Oudenburg, hadden we best wel wat vertrouwen. Maar Ninove bleek sterk
in de aanvangsfase en drukte Lembeke de eerste vijf minuten terug op de eigen helft. De bezoekers namen, na
een lastig begin, echter meer en meer de partij in handen. Lembeke was dan ook wat teleurgesteld wanneer
interim-doelvrouw Wendy zich als eerste gewonnen moest geven. Maar de bezoekers waren niet van plan bij
de pakken te blijven zitten. Met vertrouwen en de juiste teamgeest vochten de Lembeekse dames terug. Nog
voor de rust konden ze drie keer scoren. Karin was in een gulle bui en bracht eerst Sofie en kort daarna Leen M
in scoorpositie, wat resulteerde in een 2-1 voorsprong. Vlak voor rust kon ook Davina een doelpuntje
meepikken, dit keer na een prima voorzet van Rozelien.
Na de pauze kon Ninove amper nog een vuist maken. Lembeke voetbalde vrank en vrij en kreeg de ene kans na
de andere. Wendy, die in de rust de keeperhandschoenen aan Kelly doorgaf en haar vertrouwde positie in de
spits innam, scoorde het eerste doelpunt na de rust. Daarna was de aanvalstrein opnieuw vertrokken. Rozelien
werkte een voorzet van Karin in doel en even later kon Karin op aangeven van Gwen zelf scoren: 1-6. Ook Joyce
wist de Ninoofse verdediging te omzeilen en scoorde na de vierde beslissende pass van de wedstrijd van Karin
de 1-7. Aan de overzijde moest Kelly een keer echt tussenbeide komen en dat deed ze prima. Ze raakte een
schijnbaar onhoudbare bal met haar vingertoppen waardoor het leer langs de deklat sliste. Veel verder dan
deze dreiging kwam Ninove niet meer. Leen M kon de bezoekende ploeg nog een keer laten juichen nadat ze
door een diepe bal van Els alleen op doel mocht gaan. Met een onverwachte 1-8 overwinning kon het weekend
niet beter beginnen.
Speelden voor FC Lembeke: Sofie, Els, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Leen VD, Rozelien, Gwen, Leen M,
Katrien, Karin, Leen DP en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Sofie (1-1), Leen M (1-2), Davina (1-3), Wendy (1-4), Rozelien (1-5), Karin (1-6),
Joyce (1-7) en Leen M (1-8)
Assists voor FC Lembeke: Karin (1-1 en 1-2), Rozelien (1-3), Karin (1-5), Gwen (1-6), Karin (1-7) en Els (1-8)

CLUB BRUGGE - LEMBEKE
Datum: 20/08/2011
Uitslag 7-0
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen, kozen we bewust voor oefenwedstrijden tegen provinciale teams.
Eerst en vooral omdat onze competitie maar uit negen ploegen bestaat en we sowieso vier keer tegen de helft
van de teams zullen spelen. Maar anderzijds ook om ons na een superseizoen te meten met sterkere
tegenstanders. Tegen Oudenburg ging het zeer gelijkop en konden we onvervoopt zelfs winnen. Tegen
neotweedeprovincialer Ninove waren we onverwacht een stuk beter. De grootste klepper moest echter nog
komen: Club Brugge. De dames van Club Brugge komen dit jaar uit in 3 competities: eerste nationale, eerste en
tweede provinciale. Wij kwamen op een snikhete zondagnamiddag tegen een mengeling van beide provinciale
teams te staan. We wisten dat het niveau van deze partij een stuk hoger zou liggen dan wij gewend waren en
dat bleek ook. Op het veld werd het overwicht van de thuisploeg meteen duidelijk. Elk foutje werd afgestraft
en interimkeepsters Katrien en Kelly (die bij afwezigheid van keepster Anne bereid waren te keepen) moesten
zich in de eerste helft al zes keer omdraaien. Lembeke kon daar enkel een schot van Rozelien
tegenoverplaatsen. Haar poging belandde aan de verkeerde kant van de paal.
In de rust kregen we wat instructies mee en namen we ons voor opnieuw van nul te beginnen. Bij de thuisploeg
gingen enkele speelsters naar de kant waardoor de partij iets meer in evenwicht kantelde. Blauw-zwart kreeg
wel opnieuw de eerste kansen maar Kelly stond pal. In de tweede helft wist Lembeke beter mee te voetballen.
We gingen op zoek naar een doelpunt en kwamen daar tot tweemaal toe dicht bij. Eerst belandde een schot
van Leen M via de vuisten van de doelvrouw op de lat en even later trapte Karin na een mooie actie van kortbij
over. Ook Kyrlyn en Rozelien kregen de kans om aan te leggen maar hun schot miste kracht om de doelvrouw
echt te bedreigen. Uiteindelijk kon Club nog een keer scoren in de tweede helft, wat de eindstand op 7-0
bracht. Een vermoeidende maar leerrijke wedstrijd met het oog op de competitiestart.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen
DP, Kyrlyn en Joyce

LEMBEKE - OUDENBURG
Datum: 02/09/2011
Uitslag 2-2
Aangezien we het eerste competitieweekend vrij waren en we de week nadien direct vol aan de bak moeten
tegen Wachtebeke, nodigden we Ladies Oudenburg uit voor een terugoefenmatch op ons veld. Het was tevens
de eerste keer dat we de nieuw ingezaaide grasmat mochten betreden. Omdat de tegenstander maar over 10
speelsters kon beschikken, stelden Katrien en Leen VD zich kandidaat om elk een helft bij Oudenburg te spelen.
Trainer Jürgen vroeg een stevige start en kreeg die ook. Lembeke was in de aanvangsfase de betere ploeg en
dat resulteerde al snel in de 1-0. Leen M draaide zich vrij centraal en stak de bal in de loop van Joyce die het
leer in de linkeronderhoek schoof. De thuisploeg kon de score niet verdubbelen en gaandeweg kwam
Oudenburg beter in de wedstrijd. Keepster Anne onderscheidde zich door tot drie keer toe de bal spectaculair
uit haar doel te weren. Kort voor rust moest ze zich echter toch gewonnen geven, waardoor het 1-1 stond aan
de rust.
Na de pauze bleef Oudenburg het best voetballen en de 1-2 die even later volgde, was niet onverdiend. Toch
toonde Lembeke opnieuw weerbaarheid en blauw-wit trok gaandeweg de lakens weer naar zich toe. Wendy
kwam dichtbij een treffer maar haar pogingen strandden op de lat en voorlangs. Leen M kon zich eveneens
doorzetten maar de keepster zat goed in de korte hoek. Ook via de afstandsschoten van onder anderen Davina
en Caroline konden we de doelvrouw niet verschalken. Uiteindelijk werd de pressing toch omgezet in de
gelijkmaker: Rozelien trapte op de deklat, maar de bal viel goed waardoor Wendy het leer via knie/scheenbeen
in doel kon werken. Beide ploegen namen vrede met dit gelijkspel en in de slotfase kon niemand echt nog
aanspraak maken op de overwinning. Komende vrijdag start het echte werk met de aartsmoeilijke verplaatsing
naar Wachtebeke.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Anne, Davina, Leen VD, Rozelien, Leen M,
Katrien, Karin, Leen DP, Kyrlyn en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Wendy (2-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Rozelien (2-2)

LEMBEKE - IJZENDIJKE
Datum: 20/01/2012
Uitslag 5-0
Aangezien we door het verleggen van de wedstrijd tegen Poesele een vrij weekend hadden, nodigden we de
dames van Ijzendijke uit voor een oefenduel. Terwijl in de kantine de cavakurken knalden tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie, gaven beide damesploegen het beste van zichzelf in deze onvervalste België - Nederland.
Leen M trok bij afwezigheid van Anne de keeperhandschoenen aan. In de eerste helft kwam Ijzendijke met het
tweede elftal aan de aftrap. Lembeke was in de aanvangsfase de betere ploeg en toonde zich bovendien zeer
efficient. Rozelien was bijzonder bedrijvig op de linkerflank en wanneer ze door Karin diep werd gestuurd, hing
de bal tegen de touwen. Lembeke controleerde de partij maar de Nederlandse dames waren stevig in duel en
gaven zich zeker niet gewonnen. Na goed een halfuur wedstrijd kwamen ze opnieuw op gelijke hoogte. Dit zou
echter niet lang duren want even later trapte Kyrlyn de thuisploeg alweer op voorsprong. Deze 2-1 was tevens
ook de ruststand.
Na de pauze nam Davina de handschoenen over en voor ze goed en wel tussen de doelpalen stond, moest ze
zich al gewonnen geven. Gelukkig was er opnieuw Kyrlyn die vrijwel onmiddellijk opnieuw kon scoren. Ze werd
op schitterende wijze aangespeeld door Captain Els en miste niet: 3-2. Ondertussen werden bij Ijzendijke
enkele speelsters van het eerste team opgesteld en dat voelde de thuisploeg. Vooral op het middenveld werd
een hevige strijd gestreden. Net zoals de afgelopen weken gaf onze toch ietwat vertimmerde verdediging
echter geen krimp. Dankzij onze soliede verdediging, konden de Lembeekse spitsen vol vertrouwen spelen. Met
name Rozelien speelde een dijk van een partij en zag deze inzet beloond met een tweede doelpunt. Wendy
toonde zich niet egoïstisch waardoor ons Speedy de 4-2 tegen de touwen kon knallen. En niet veel later diepte
de thuisploeg de score nog verder uit. Karin lobde de bal tot bij Leen M die over de uitkomende doelvrouw de
5-2 scoorde. Lembeke kreeg nog de uitgelezen kans om er 6-2 van te maken wanneer Leen M hard onderuit
werd gehaald in het strafschopgebied maar de elftmeter van Els scheerde de deklat en ging over. En
toegegeven, 6-2 zou ook een ietwat overdreven score geweest zijn in deze stevige maar faire oefenwedstrijd.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Rozelien, Leen M, Aurelie, Karin, Leen
DP, Joyce en Kyrlyn
Doelpunten voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Kyrlyn (2-1, 3-2), Rozelien (4-2), Leen M (5-2)
Assists voor FC Lembeke: Karin (1-0), Els (3-2), Wendy (4-2), Karin (5-2)

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 09/09/2011
Uitslag 0-6
Met een stevige voorbereiding in de voeten begonnen we aan een nieuw seizoen. De kampioensfeestjes
behoorden definitief tot het verleden en nu iedereen weer met een onbeschreven blad kon beginnen, gingen
de voetjes opnieuw op de grond. Zeker omdat we voor de eerste competitiewedstrijd direct aan de bak
moesten tegen een klepper, namelijk Wachtebeke. In de aanvangsfase was de thuisploeg het betere team,
maar echt dreigen kon Wachtebeke niet. Langzaamaan kwam Lembeke beter in de wedstrijd. Doordat de
verdediging van de thuisploeg in balbezit massaal naar voor schoof, moesten de spitsen op de loer liggen om
door de buitenspelval te glippen. Dat lukte en Leen M kon alleen op doel afgaan. De keepster was echter goed
uitgekomen en pareerde haar schot. De bal kwam vervolgens bij Wendy terecht die vanop ruim 25 meter me
een schitterend schot wist te scoren. Dit openingsdoelpunt werkte bevrijdend voor Lembeke dat nu massaal
ten aanval trok. Op aangeven van Davina kon Leen M er 0-2 van maken en enkele ogenblikken later werkte ze
de 0-3 oog in oog met de doelvrouw tegen de touwen. Lembeke bleef voluit voor de aanval kiezen en ook Karin
kon nog scoren voor de rust. Ze aarzelde niet nadat Kyrlyn haar alleen voor de doelvrouw bracht. Wachtebeke
voetbalde wel goed mee, maar in de zone van de waarheid was Lembeke sterker en zo gingen we de rust in
met 0-4 op het bord.
In de tweede helft ging het spel iets meer gelijkop. Wachtebeke probeerde de aansluitingstreffer te scoren,
maar ook de Lembeekse verdediging stond goed te voetballen. Lembeke bracht niet meer het mooie
combinatievoetbal van de eerste helft en leek lange tijd de 0-4 voorsprong te verdedigen. Maar in een
slotoffensief, met Wendy en Rozelien in de hoofdrol, kon blauw-wit toch nog twee keer scoren. Eerst trapte
Rozelien mooi binnen na een assist van Wendy en kort nadien waren de rollen omgekeerd: Rozelien plukte de
bal spectaculair met een ballet/karatesprong uit de lucht en zette Wendy zo op weg naar haar tweede
doelpunt van de avond. Zo eindigde deze eerste competitiewedstrijd in een verdiende en deugddoende
overwinning voor Lembeke. Volgende week krijgen we Zeebrugge op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP, Kyrlyn Anne,
Leen VD en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Leen M (0-2, 0-3), Karin (0-4), Rozelien (0-5), Wendy (0-6)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Davina (0-2), Kyrlyn (0-4), Wendy (0-5), Rozelien (0-6)

LEMBEKE - ZEEBRUGGE
Datum: 16/09/2011
Uitslag 8-0
Op de tweede speeldagmochten we voor het eerst een competitiematch thuis afwerken. Met het nieuw
ingezaaide gras lag het plein er goed bij en ook het weer was aangenaam. Met 13 fitte speelsters vatten we de
partij aan. Tegenstander Zeebrugge behaalde voorlopig nog 0 op 6, maar we wilden niets aan het toeval
overlaten. Na enkele minuten stond het al 1-0 nadat Leen M na een mooi een-tweetje met Kyrlyn kon scoren.
Niet veel later kon Wendy de score verdubbelen na een corner van Davina. Na aangever werd Davina tien
minuten voor rust ook afwerker. Ze trapte de bal heerlijk vanop afstand over de doelvrouw nadat ze door
Rozelien werd vrijgespeeld. Nog voor de rust wist Lembeke, dat de touwtjes stevig in handen had, nog een
vierde keer te scoren. Het was opnieuw Davina die de opening forceerde en Karin op weg zette richting een
doelpunt.
Ook na de pauze bleef Lembeke baas. Het duurde wel even voor er opnieuw gescoord werd. Niet toevallig was
het Davina, die echt een heel goeie match speelde, die het verschil kon maken. Ze bedankte Karin voor de
prima voorzet en werkte de bal over de doellijn. Toch was de Lembeekse aanvalshonger niet gestild. Leen M
maakte de 6-0 na mooi samenspel met Wendy en even later bediende Leen M Karin met een slim
doorsteekpasje. Die aarzelde niet en trapte de 7-0 tegen de touwen. Uiteindelijk werd het zelfs nog 8-0 nadat
Davina kon aanleggen. Haar schot werd nog afgeblokt maar de bal rolde toch richting doel. Rozelien kon de bal
nog een tikje geven (al dan niet voor of na de doellijn) en zo de de eindcijfers vastleggen. Een deugddoende
zege met het vooruitzicht van de uitmatch tegen Knokke volgende week.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els, Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen
DP, Kyrlyn en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Wendy (2-0), Davina (3-0), Karin (4-0), Davina (5-0), Leen M (6-0),
Karin (7-0) en Rozelien (8-0)
Assists voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-0), Davina (2-0), Rozelien (3-0), Davina (4-0), Karin (5-0), Wendy (6-0), Leen
M (7-0) en Davina (8-0)

KNOKKE - LEMBEKE
Datum: 23/09/2011
Uitslag 0 -2
De tegenstander voor onze derde competitiewedstrijd doorging in de zomerstop een metamorfose. De naam
veranderde van Westkapelle in Knokke en de thuismatchen werden dus ook verplaatst naar de mondaine
badplaats. Groot was onze verbazing dat we er weldegelijk op het eerste plein mochten spelen. Na een
sfeervolle opwarming, met stadionmuziek, begonnen beide ploegen vol overgave aan de wedstrijd. Knokke was
duidelijk gemotiveerd om een goede prestatie neer te zetten. Ook bij Lembeke aan motivatie geen gebrek. Dat
resulteerde in veel middenveldspel en uitstekend verdedigend werk aan beide kanten, waardoor het lang
wachten was op echte dreiging. De enkele doelpogingen in de eerste helft, vielen vooral aan Lembeekse zijde
te noteren, maar Leen M en Wendy van dichtbij en Davina vanop afstand konden de prima doelvrouw niet
verslaan. Ook Anne liet zich aan de overkant niet ringeloren en zo stond de 0-0 aan de pauze nog steeds op het
bord.
We besloten rustig te blijven en ook in de tweede helft ons spel te blijven spelen. Er kwam iets meer ruimte en
Lembeke wist de wedstrijd meer naar haar hand te zetten. Er volgden enkele mooie combinaties en uiteindelijk
viel het langverwachte eerste doelpunt dan toch. Kyrlyn zette zich mooi door op links en zonderde Wendy
alleen voor de doelvrouw af. Onze spits-in-vorm twijfelde niet en knalde keihard binnen. Knokke voetbalde
goed mee maar voor doel misten ze scherpte, waardoor doelvrouw Anne en haar verdediging alles mooi op slot
konden houden. Lembeke had de winst in handen en kreeg zekerheid toen Leen M na een mooi passje van
Joyce de geruststellende 0-2 tegen de touwen kon knallen. De thuisploeg plaatste nog een laatste slotoffensief
met enkele hoekschoppen en een vrije trap in het zijnet maar slaagde er niet meer in de aansluitingstreffer te
scoren. Zo eindigde een spannende en hoogstaande match op 0-2. Alvast een pluim voor onze verdediging die
voor de derde week op rij de nul kon houden. Volgend weekend komt Maria-Aalter op bezoek naar Lembeke.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP,
Kyrlyn, Leen VD, Anne, en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1) en Leen M (0-2)
Assists voor FC Lembeke: Kyrlyn (0-1) en Joyce (0-2)

LEMBEKE - MARIA-AALTER
Datum: 30/09/2011
Uitslag 8-0
Vorige week moesten we vrij diep gaan om met 0-2 te gaan winnen op het veld van Knokke. En ook deze week
konden we een stevige tegenstander verwachten. Maria-Aalter draait al jaren mee in onze competitie en toont
zich regelmatig een taaie klant. Maar thuis wilden we uiteraard de drie punten pakken. Dankzij een prima start
zat Lembeke al snel op rozen. Davina doorzag dat Leen M ruimte kreeg doordat een bezoekende verdedigster
was blijven hangen en stak de bal in het straatje. De eerste kans van de match was meteen raak: 1-0. En niet
veel later werd het zelfs 2-0 nadat Leen M een voorzet van Rozelien in een tijd in de winkelhaak trapte. Daarna
zakte het spelpeil bij de thuisploeg en Maria-Aalter kon wat dreigen via enkele stilstaande fases, maar Kelly die de plaats van Anne innam in doel - liet zich niet verrassen. Uiteindelijk bleef Lembeke de betere ploeg een
een mooi doelpunt van Rozelien op aangeven van Leen M zorgde uiteindelijk voor de 3-0 ruststand.
Dankzij deze geruststellende voorsprong kon de thuisploeg vrank en vrij voetballen. Dit resulteerde in mooi
voetbal met enkele knappe collectieve acties. Gaandeweg diepte Lembeke dan ook de voorsprong uit. Eerst
was er Davina die de bal op assist van Kyrlyn heerlijk binnentrapte en even later kon Joyce na een slim passje
van Karin scoren. Maar ook met de forfaitcijfers op het bord, bleef Blauw-Wit het gaspedaal induwen. Wendy
kon de bal na een hoekschop van Davina die werd verlengd door Leen VD over de doellijn trappen en ook Leen
M kon dankzij een prima dieptepass van Kyrlyn nog eens juichen. Uiteindelijk zette Wendy de kers op de taart
door alweer goed in de ruimte te duiken en de diepe bal van Leen M voor de uitkomende keepster en ondanks
heel wat duw en trekwerk binnen te trappen. In de slotminuten was Maria-Aalter nog gevaarlijk op vrije trap
maar Kelly kon, uiteraard ook dankzij alweer een sterke prestatie van ons verdedigend trio, de nul houden. Zo
eindigde de wedstrijd op 8-0.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Leen VD, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen
DP, Kyrlyn en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Rozelien (3-0), Davina (4-0), Joyce (5-0), Wendy (6-0), Leen M
(7-0), Wendy (8-0)
Assists voor FC Lembeke: Davina (1-0), Rozelien (2-0), Leen M (3-0), Kyrlyn (4-0), Karin (5-0), Leen VD (6-0),
Kyrlyn (7-0), Leen M (8-0)

POESELE - LEMBEKE
Datum: 07/10/2011
Uitslag 1 -7
Voor de vijfde competitiewedstrijd van dit seizoen trokken we naar Poesele. Het voetbalveld lag er - in
tegenstelling tot andere jaren - prima bij en ook het weer zat mee. Ideaal voor een goede pot voetbal en dus
nam Lembeke een vliegende start. In de eerste minuten konden de bezoekers zich enkele keren doorzetten. Na
twee net gemiste pogingen van Leen M en Rozelien werd het al in de tweede minuut al 0-1. Rozelien dook in de
ruimte op links en legde de bal achteruit tot bij Leen M die overhoeks binnentrapte. Ook daarna bleef Lembeke
domineren en vijf minuten later werd de score verdubbeld nadat Rozelien een mooie doorsteekbal van Davina
tegen de netten trapte. De thuisploeg hapte naar adem en kreeg bij de eerstvolgende corner alweer een
opdoffer te verwerken. Een hoekschop van Davina zoefde over alles en iedereen tot bij Leen M die er aan de
tweede paal haar hoofd kon tegenzetten en de 0-3 kon binnenkoppen. Na deze schitterende start van Lembeke
herschikte de trainer van Poesele de pionen waardoor ook de thuisploeg wat beter begon mee te voetballen.
Toch bleef het overwicht voor Lembeke dat op slag van rust nog een vierde keer kon scoren. Opnieuw vloog
een prima corner van Davina tot bij de tweede paal waar Leen M simpel kon binnentikken.
Lembeke bracht prima voetbal tijdens de eerste helft maar na da pauze ging het iets minder vlot. Er kwamen
enkele kansjes maar de druk van de eerste periode werd niet meer gevonden. Na een kwartier kon Sofie dan
toch de ban breken. Ze zette zich door op de rechterflank, zag dat de doelvrouw een voorzet verwachtte en
knalde de bal in de korte hoek binnen. Daarna zakte het spelpeil bij Lembeke echter opnieuw en Poesele begon
beter te voetballen. Na balverlies aan de middellijn kregen we zo een doelpunt tegen, het eerste dit seizoen.
Deze tegengoal was het sein voor een slotoffensief, waarin Lembeke nog twee keer kon scoren. Eerst verlengde
Leen VD de bal na corner tot bij een inkomende Leen M die de bal kon binnenschuiven. En in de absolute
slotfase kon Rozelien de 1-7 eindstand vastleggen nadat ze door Joyce in het zestien werd aangespeeld. Een
leuke wedstrijd waarvan we vooral onze goede eerste helft onthouden. Volgend weekend komt
seizoensrevelatie Daknam op bezoek voor een rechtstreeks duel voor de leidersplaats in het klassement.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Aurelie, Caroline, Petra, Davina, Sofie, Rozelien, Leen M, Katrien, Leen VD,
Anne, en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Rozelien (0-2), Leen M (0-3), Leen M (0-4), Sofie (0-5), Leen M (1-6)
en Rozelien (1-7)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (0-1), Davina (0-2, 0-3, 0-4, 0-5), Leen VD (1-6), Joyce (1-7)

LEMBEKE - DAKNAM
Datum:p 14/10/2011
Uitslag 5-1
Op de derdelaatste speeldag van de heenronde stond de thuismatch tegen Daknam geprogrammeerd. De
Waaslanders kenden een prima competitiestart en moesten enkel tegen Poesele een gelijksel toestaan. Dat
zorgde ervoor dat dit een rechtstreeks duel was voor de leidersplaats. Hoewel het meer een prestigeduel was
(aangezien alle ploegen tijdens de play-offs met nul punten beginnen) waren beide ploegen erg gemotiveerd.
Dat resulteerde in een prima eerste helft waarbij het spel mooi over en weer ging. De thuisploeg kon de score
openen nadat Katrien de bal breed legde tot bij Joyce die netjes overhoeks binnenrapte. Kort nadien stopte
een bezoekende speelster met de hand in het strafschopgebied maar het zicht van de scheids werd belemmerd
zodat er geen ultieme kans op een dubbele voorsprong kwam. Daknam voetbalde goed mee maar keepster
Anne hield op een spectaculaire manier haar netten schoon. Lembeke was iets efficiënter en Leen M kon na
een schitterende lange bal van Els de 2-0 ruststand vastleggen. Al hadden de bezoekers zonder de puike
reddingen van Anne gerust ook een of twee keer kunnen scoren.
Ook na de koffie kregen de supporters prima voetbal te zien. De thuisploeg besefte dat de buit nog niet binnen
was en ging snel op zoek naar een ietwat geruststellende voorsprong. Gelukkig kwam Joyce al snel een tweede
keer in scoringspositie na een goede voorzet van Rozelien. Opnieuw aarzelde niet en de 3-0 stond op het bord.
Toch liet Daknam de kopjes niet hangen. Petra en Katrien probeerde samen met sluitstuk Els het slot op de
deur te houden maar konden niet verhinderen dat de bezoekers er af en toe tussendoor glipten. Gelukkig
konden ze nog steeds rekenen op een ijzersterke keepster Anne die echt alle ballen pareerde. De defensieve
zekerheid gaf het hele team vertrouwen en Sofie kon ei zo na scoren. Ook Rozelien kreeg nog een goeie kans
maar ze kon net niet bij een voorzet van Leen DP. Uiteindelijk kon Leen M nog tweemaal scoren. Eerst legde
Kyrlyn de bal netjes af zodat ze de 4-0 kon binnenschuiven en even later krulde ze een vrije trap in de verste
kruising. De wedstrijd leek op forfaitcijfers af te stevenen maar de bezoekers werden in de absolute slotfase
toch beloond voor hun inzet. Hoewel Anne eerst nog twee keer in de weg lag, was de derde poging de goede.
Zo kon Daknam vlak voor het laatste fluitsignaal de eerredder te scoren en eindigde een hoogstaande partij op
5-1. Volgende vrijdag trekken we naar Kleit.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Davina, Sofie, Rozelien, Leen M, Katrien, Leen VD, Anne, Kelly,
Kyrlyn en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Leen M (2-0), Joyce (3-0), Leen M (4-0 en5-0)
Assists voor FC Lembeke: Katrien (1-0), Els (2-0), Rozelien (3-0), Kyrlyn (4-0)
KLEIT - LEMBEKE
Datum: 21/10/2011
Uitslag: 5-2
Geen wedstrijdverslag beschikbaar

LEMBEKE - WATERVLIET
Datum: 29/10/2011
Uitslag 4-0
Nadat we vorige week slecht voor de dag kwamen en bijgevolg dus ook onze meerdere moesten erkennen in
Kleit, waren we deze week gebrand op revanche. We hadden er een goede trainingsweek op zitten en iedereen
was supergemotiveerd om deze vrijdag wel terug op niveau te spelen. En dus mag het niet verbazen dat
Lembeke als een razende van start ging. Watervliet werd direct op de eigen speelhelft gedrukt en Lembeke
creëerde tal van kansen. Daaruit vloeiden een hele reeks hoekschoppen maar een doelpunt liet enige tijd op
zich wachten. Toch bleef de thuisploeg geduldig voetballen, wachtend op het moment dat de bal toch de weg
zou vinden tussen de vele benen in het strafschopgebied. Uiteindelijk was het op stilstaande fase dat Lembeke
de score kon openen. Kelly kreeg een hoekschop van Davina in de voeten en legde de bal terug op Caroline die
vanuit de tweede lijn in een tijd kon scoren. Het had veel energie gekost maar de voorsprong was
oververdiend. Vlak voor de rust kon Watervliet een keer overkomen maar gelukkig werd de enige bezoekende
kans van de eerste helft naast getrapt.
Na de pauze ging Lembeke nog beter voetballen. Er werd goed gecombineerd en de ploeg zocht collectief naar
de aanvallende oplossingen. Opnieuw werd Watervliet achteruit geduwd maar de doelvrouw hield alweer
lange tijd de netten schoon. Toch kon een tweede doelpunt niet uitblijven. Joyce ging haar kans en Karin kon
de rebound binnentikken. Uiteindelijk werd Lembeke nog twee keer beloond voor de aanvallende inzet. Eerst
onderschepte Leen M de bal op de eigen speelveld. Ze trok zich op gang en ging recht op doel af waar ze de bal
naast de doelvrouw tikte. En ongeveer tien minuten voor affluiten volgde een mooie actie waarna de 4-0
eindstand op het bord kwam. Sofie zette zich door op rechts en trapte een mooie voorzet in de voeten van
Karin die haar tweede van de avond scoorde. De score had hoger kunnen oplopen als we onze kansen beter
hadden afgewerkt maar het pleit voor ons dat we geduldig bleven en wonnen uiteindelijk verdiend met 4-0.
Met deze wedstrijd zit de eindronde er al op. Volgend weekend zijn we vrij, de vrijdag erna komt co-leider
Wachtebeke op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP, Sofie,
Caroline en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Caroline (1-0), Karin (2-0), Leen M (3-0) en Karin (4-0)
Assists voor FC Lembeke: Kelly (1-0), Joyce (2-0) en Sofie (4-0)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 11/11/2011
Uitslag 2-4
Na de thuiswedstrijd tegen Watervliet hadden we een vrij weekend om ons voor te bereiden op de eerste
wedstrijd van de terugronde tegen Wachtebeke. Aurelie nam plaats in doel aangezien Anne nog volop
onderzoeken ondergaat om de staat van haar knie te kennen. Els had andere verplichtingen waardoor Kelly
voor het eerst dit seizoen als sluitstuk van de verdediging aan de wedstrijd begon. Lembeke kende een
droomstart. Na enkele minuten werd Wendy diep gestuurd. De doelvrouw van Wachtebeke kwam uit maar
Wendy was sneller op de bal. Via Joyce kwam het leer dan bij Leen M terecht die de score kon openen. Maar
nog voor de rust kon Wachtebeke op voorsprong komen. De bezoekers scoorden twee keer, hoewel Lembeke
eigenlijk de betere kansen had. Leen M en Karin konden allebei alleen op de doelvrouw afgaan maar die liet
zich niet verschalken. Ook Wendy zette druk maar scoren lukte haar niet. Een vrije trap op de deklat van Leen
M had ook beter verdiend. 1-2 aan de rust.
Tijdens de rust hadden we nog steeds het idee dat de winst erin zat maar al na een minuut scoorde
Wachtebeke een derde keer. De bezoekers kwamen beter in hun spel en maakten het de Lembeekse
verdediging knap lastig. Wanneer deze druk resulteerde in de 1-4 was de wedstrijd gespeeld. Ironisch genoeg
vond Lembeke na dit vierde tegendoelpunt plots weer de mentale kracht en wanneer Wendy er op aangeven
van Leen M een kwartier voor het einde van de wedstrijd 2-4 van kon maken, had de thuisploeg opnieuw hoop.
Lembeke drukte Wachtebeke nog 10 minuten op de eigen helft terug maar scoren lukte niet meer. Zo won
Wachtebeke de topper met 2-4. De tweede nederlaag voor de Lembeekse dames die Wachtebeke voor zich
moeten laten in het klassement. Maar het seizoen is nog lang, te beginnen met de wedstrijd van volgend
weekend tegen Zeebrugge.
Speelden voor FC Lembeke: Sofie, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Leen VD, Rozelien, Leen M, Katrien,
Karin, Leen DP, Aurelie, Kyrlyn en Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Wendy (2-4)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Leen M (2-4)
ZEEBRUGGE - LEMBEKE
Datum: 18/11/2011
Uitslag 0-4
Na de tweede nederlaag van het seizoen waren we erop gebrand een goede prestatie neer te zetten tegen
Zeebrugge. Vorig seizoen speelden we er een van onze beste wedstrijden. Het veld lag er opnieuw zalig goed
bij en Lembeke kende opnieuw een goede start. Vanuit het middenveld, dat voor het eerst uit de drie Leentjes
en Davina bestond, werd onmiddellijk goed druk gezet. Hierdoor konden Sofie en Rozelien verschillende keren
met succes hun flank afgaan. Ook Karin in de punt zorgde meermaals voor dreiging. Maar ondanks het
duidelijke veldoverwicht had Lembeke de grootste moeite met de afwerking. Het was even wennen aan de
lichte bal waarmee gespeelde werd en ook de strijdkracht van de thuisploeg maakte het werk er niet
gemakkelijker op. Maar de bezoekers bleven geduldig van achteruit opbouwen en dankzij ons vast verdedigend
trio Petra, Els en Katrien moest doelvrouw Aurelie in de eerste helft slechts een poging pareren. Vlak voor het
einde van de eerste helft kreeg Lembeke dan toch wat het verdiende. Wendy brak de ban op hoekschop van
Leen VD. 0-1 aan de pauze.
Trainer Jürgen was tevreden over het spelniveau maar het was duidelijk dat de afwerking beter kon. Na de rust
bleven we het spelpeil houden en het tweede doelpunt liet niet lang op zich wachten. Wendy scoorde haar
tweede van de avond nadat ze het straatje ingestuurd werd door Leen M. Kort daarna kreeg de thuisploeg een
opdoffer te verwerken. Een van hun speelsters maakte een verkeerde beweging en werd me de ambulance
afgevoerd met wat een zware knieblessure leek. We hopen dan ook dat de diagnose meevalt en wensen de
betreffende speelster een spoedig herstel. Gelukkig kon de thuisploeg over een ruime bank beschikken om er
alsnog het beste van te maken. De thuisploeg probeerde mee te voetballen en dat is absoluut de juiste
ingesteldheid. Toch was Lembeke beduidend beter. Het werd al snel 0-3 nadat Karin op schitterende wijze een
hoekschop van Davina achteruit in doel kopte. Een tiental minuten later lag ook de 0-4 eindstand vast. Wendy

speelde de bal achteruit naar Leen M die de vanaf de grote baklijn naast de paal binnentrapte. Zo werd het 0-4
na een aangename wedstrijd. Wanneer Knokke volgend weekend op bezoek komt, zal het erop aan komen het
spelpeil aan te houden en voor doel iets koelbloediger te zijn.
Speelden voor FC Lembeke: Aurelie, Katrien, Wendy, Davina, Leen DP, Karin, Els, Sofie, Leen M, Petra, Leen VD,
Caroline en Rozelien
Doelpunten voor FC Lembeke: Wendy (0-1, 0-2), Karin (0-3), Leen M (0-4)
Assists voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Leen M (0-2), Davina (0-3), Wendy (0-4)
LEMBEKE - KNOKKE
Datum: 25/11/2011
Uitslag 2-1
Na een deugddoende zege tegen de dames van Zeebrugge afgelopen vrijdag, kregen we dit weekend die
andere kustploeg op bezoek. Knokke stond vierde, Lembeke derde en het beloofde dus een hoogstaande partij
te worden. We konden nog steeds geen beroep doen op onze doelvrouw Anne en Aurelie, die de afgelopen
weken succesvol de handschoenen aantrok, moest forfait geven wegens ziekte. Ook Leen VD lag geveld in bed
en aangezien Sofie in haar werkweek zat, schoten we nog met 13 over. Leen M zou de eerste helft in doel
staan, Katrien zou haar taak na de pauze overnemen. Voor de wedstrijd goed en wel begonnen was stonden de
bezoekers al op voorsprong. De verdediging kreeg de bal niet weg en Leen M stond op het verkeerde been,
waardoor het eerste schot richting doel al onmiddellijk een goal opleverde. Dit doelpunt schudde Lembeke
wakker en de dames namen de wedstrijd volledig in de hand. Er volgde veel druk naar voor maar net als de
afgelopen weken kende Lembeke wat moeite met de afwerking. Toch resulteerde de druk in de gelijkmaker. Els
mocht voor het eerst dit seizoen een penalty trappen nadat een Knokse speelster de bal in het
strafschopgebied controleerde met de hand. Onze kapitein miste niet en dus gingen we rusten met 1-1.
Ook na de pauze bleef Lembeke de dominerende ploeg. Zeker in de eerste tien minuten trok blauw-wit als een
wervelwind vooruit. Al na enkele minuten spatte en knal van Leen M tegen de lat. Later zou ook poging van
Davina, Karin en Wendy hetzelfde lot beschoren zijn, namelijk stranden tegen het doelhout. Toch gaf Lembeke
de moed niet op. Het compacte middenveld met Kelly, Davina en Leen DP verdeelde de ballen en Rozelien en
Joyce konden een aantal keer de flank afgaan. Bijna resulteerde dat in een voorsprong maar tot twee keer toe
werd een bal van de lijn gered. Het zat de Lembeekse dames niet mee en ondertussen was de sfeer helemaal
omgeslaan. Elke scheidsrechterlijke beslissing werd door de bezoekers - zowel op het veld als ernaast - in
twijfel getrokken. Dat was jammer, niet in het minst omdat het spelniveau hierdoor ook omlaag ging. Katrien
beleefde al bij al een rustige tweede helft, vooral omdat de verdediging er echt als blok stond, al moest ze wel
een keer goed in de voeten duiken. In de slotfase kon Lembeke dan toch de winning goal scoren. De doelvrouw
van Knokke pakte een duidelijke terugspeelbal in de handen. Een fractie van een seconde later besefte ze haar
fout en liet ze de bal opnieuw los zodat die in hoekschop kon worden gewerkt maar de scheids had zijn
beslissing al genomen: onrechtstreekse vrije trap. Rozelien tikte de bal tot bij Leen M die de 2-1 in het dak van
het doel schoot. Meteen ook het het laatste noemenswaardige feit van de wedstrijd. Nu volgen twee weken
rust. In 2011 rest ons nog een wedstrijd. Op 16 december spelen we op het veld van Maria-Aalter.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP,
Kyrlyn, Kelly en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Els (1-0) en Leen M (2-1)
Assist voor FC Lembeke: Rozelien (2-1)

DAKNAM - LEMBEKE
Datum: 13/01/2012
Uitslag 2-7
Voor de eerste wedstrijd van 2012 konden we rekenen op 13 fitte speelsters en uiteraard ook Gwen die ons
ondanks haar lange revalidatie en de verre verplaatsingen toch trouw komt aanmoedigen. Jammer genoeg
moesten we het zonder doelvrouw Anne stellen en zo kwam het dat Petra voor het eerst in haar carrière met
knikkende knieën de keepersoutfit aantrok. Lembeke kwam zeer sterk voor de dag en de eerste 20 minuten
kon ze rustig vanuit haar doel de wedstrijd aanschouwen. Ze zag hoe Davina er al na zes minuten 0-1 van
maakte op voorzet van Karin. Lembeke won zo goed als alle duels en al snel stond de 0-2 op het bord. Sofie
zorgde voor prima stoorwerk op de flank waarna de bal bij Leen M terechtkwam. De doelvrouw stond
ondertussen ver naast haar doel en de Lembeekse spits trapte de bal vanop 20 meter in een tijd in de lege kooi.
Amper vijf minuten later was het weer raak. Davina liep zich mooi vrij en trapte de voorzet van Leen M hoog in
doel. Na deze knappe openingsfase zakten de bezoekers echter wat meer weg waardoor Daknam de neus aan
het venster kon steken. Petra kreeg het warm in doel. En al redde ze enkele zeer goede pogingen uit haar doel
in flipperkaststijl, tegen een mooie knal recht in het hoekje van de thuisploeg kon ze niets beginnen. Zo stond
het 1-3 aan de rust.
De trainer was tevreden over het spelbeeld in de eerste twintig minuten en vroeg ons dit in de tweede helft te
herhalen. Ondertussen zat de opdracht van doelvrouw Petra, die maar wat graag de handschoenen aan Kyrlyn
doorgaf, erop. De tweede heflt startte zoals ook de eerste begon met goed voetbal, knappe combinaties en een
vroeg doelpunt. Leen M zonderde Wendy af en die trapte de 1-4 beheerst binnen. Kort daarna kon ook de
thuisploeg een tweede keer scoren maar de beste kansen bleven voor Lembeke. Joyce zette zich knap door op
rechts. Onze youngster was niet egoïstisch maar schotelde Wendy haar tweede van de avond voor. Het was
een leuke voetbalavond voor de Lembeekse dames die met twee doelpunten in de slotfase de eerste wedstrijd
van het nieuwe jaar met een goed gevoel konden afsluiten. Eerst schoof Joyce de bal vanuit een scherpe hoek
voorbij de doelvrouw en daarna zag Karin de vrijstaande Leen M die vanop afstand de bal voorbij de doelvrouw
in de winkelhaak trapte. Zo eindigde de partij onverhoopt op een ruime 2-7 overwinning.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Davina, Leen DP, Karin, Leen M, Kelly, Petra, Caroline, Els, Sofie, Joyce,
Kyrlyn, en Rozelien
Doelpunten voor FC Lembeke: Davina (0-1), Leen M (0-2), Davina (0-3), Wendy (1-4, 2-5), Joyce (2-6) en Leen M
(2-7)
Assists voor FC Lembeke: Karin (0-1), Sofie (0-2), Leen M (0-3, 1-4), Joyce (2-5), Leen M (2-6), Karin (2-7)

MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 27/01/2012
Uitslag 1-6
Na de oefenwedstrijd tegen Ijzendijke waren alle ogen opnieuw op de competitie gericht. We werden op deze
frisse vrijdagavond op het veld van Maria-Aalter verwacht. Aangezien we slechts over 11 speelsters konden
beschikken, had Jürgen geen wisselzorgen. We konden wel nog steeds geen beroep doen op Anne waardoor
Rozelien plaats nam in doel. Lembeke begon goed aan de partij en won de duels. Dat resulteerde in heel wat
druk maar de scherpte voor doel ontbrak wat in de aanvangsfase. Leen M knalde op de buitenkant van de paal
en Joyce' poging miste kracht. Het was wachten tot iemand van de bezoekers de ban kon breken en die eer was
uiteindelijk voor Wendy weggelegd. Ze werd mooi vrijgespeeld door Joyce en lobde de bal over de doelvrouw
tegen de netten. Een schitterend doelpunt dat bevrijdend werkte voor Lembeke. Leen DP en Davina waren
centraal op het middenveld de metronoom van de ploeg en de spitsen waren dankbaar voor al die bruikbare
ballen. Het is dan ook niet toevallig dat zij aan de basis lagen van de volgende twee Lembeekse doelpunten.
Eerst bereikte Davina Wendy met een schitterende voorzet en die aarzelde niet om haar tweede van de avond
binnen te leggen. Enkele minuten laten was Leen DP eerst op de bal bij een uittrap. Zij zag Leen M positie
kiezen en de linksvoor knalde het leer staalhard tegen de netten. Aan de overzijde kreeg Rozelien dankzij de
gelegenheidsdefensie Kelly, Caroline en Petra weinig werk op te knappen maar de vangballetjes die ze kreeg,
klemde ze zelfzeker tegen het lichaam. Ondertussen ging de Lembeekse aanvalstrein verder en op slag van rust
kon ook Leen M een tweede keer scoren. Wendy speelde haar vrij en ze trapte de 0-4 in de draai binnen.
In de kleedkamer heerste tevredenheid over het gebrachte spel. Rozelien werd van haar keeperstaak verlost en
Sofie trok de gele outfit aan. Hierdoor maakte Speedy haar debuut op de rechtsmidden. Lembeke voetbalde
ook in de aanvangsfase van de tweede helft enkele mooie kansen bij elkaar. Zo was er een schitterende
flankaanval tussen Kyrlyn, Leen M en Davina. De thuisdoelvrouw had echter een goede redding in huis op de
afwerking van Wendy. Maria-Aalter was echter ook goed uit de kleedkamer gekomen. De thuisploeg begon ook
beter te voetballen en drukte Lembeke wat achteruit. Bovendien kenden ze het geluk dat de bal afweek op het
been van Petra waardoor het 1-4 werd. Even sloop twijfel in de Lembeekse rangen en Maria-Aater mocht
ongeveer 10 minuten de wet dicteren. Maar Sofie stond pal in doel en langzaam maar zeker namen de
bezoekers het heft opnieuw in handen. En wanneer Joyce Leen M in het straatje stuurde stond de
geruststellende 1-5 op het bord. De betere kansen waren nu opnieuw voor Lembeke. Op rechts vlotte de
samenwerking tussen Joyce en Rozelien supergoed en de youngsters zorgden voor heel wat dreiging. De
overwinning kwam niet meer in het gedrang en Wendy maakte even later net als Leen M haar hattrick
compleet. Zo werd het 1-6 na een leuke wedstrijd. Volgend weekend wacht ons opnieuw een lastige klip
wanneer Kleit op bezoek komt.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Wendy, Kelly, Davina, Rozelien, Leen M, Leen DP, Sofie, Kyrlyn, Caroline en
Joyce
Doelpunten voor FC Lembeke: Wendy (0-1, 0-2), Leen M (0-3, 0-4, 1-5), Wendy (1-6)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Davina (0-2), Leen DP (0-3), Wendy (0-4), Joyce (1-5), Leen M (1-6)

WATERVLIET - LEMBEKE
Datum: 17/01/2012
Uitslag 0-8
De maand februari startte met een serieuze winterprik. Sneeuw en extreme vriestemperaturen zorgen voor
een twee weken durende algemene afgelasting van alle voetbal behalve de heren in eerste klasse. We
probeerden de conditie wat te onderhouden met enkele partijtjes in de zaal maar waren toch blij dat het
begon te dooien en we bijgevolg opnieuw buiten mochten voetballen. Het veld in Watervliet lag er wat drassig
maar al bij al goed bespeelbaar bij. Toch was er de eerste helft weinig mooi voetbal te zien. Lembeke vocht met
de bal en ook Watervliet slaagde er niet in vlot te combineren. Het was duidelijk dat de bezoekers de betere
ploeg waren en ondanks het mindere voetbal, werd er wel vlot gescoord. Davina werd ongedekt gelaten en ze
trapte op voorzet van Leen M al na twee minuten de 0-1 binnen. Tien minuten later stuurde Caroline Rozelien
diep via de rechterflank en stond de 0-2 op het bord. Daarna was het de beurt aan Leen M om te juichen. Op
aangeven van Wendy trapte ze het leer richting doel en met een gelukje week de bal nog af op een Watervliets
been: 0-3. Halfweg de eerste helft scoorde Davina haar tweede van de avond en wanneer ook Kelly - opnieuw
via afgeweken bal - kon scoren stonden de forfaitcijfers op het bord. Iets over het halfuur schoot Leen VD een
hoekschop - voor de derde keer deze avond via een been van een Watervlietse verdedigster - in doel en stond
de 6-0 ruststand op het bord.
Het regende dus doelpunten maar in de aanloop van de play offs hadden we toch liever wat mooi voetbal op
de mat gebracht. Jürgen hoefde niet veel bij te sturen in de rust want de speelsters wisten zelf ook wel wat hen
te doen stond: beter combineren. Na twee minuten in de eerste helft was er al een mooie combinatie en die
leidde tot de 0-7. Leen DP bouwde mooi op en Leen M zorgde voor de knappe afwerking door de bal over de
doelvrouw in de verste bovenhoek te trappen. Lembeke probeerde beter te voetballen en ook op de
rechterflank vonden Caroline en Rozelien elkaar. Watervliet kreeg de bal niet weg en Leen M scoorde met een
intikkertje na goed voorbereidend werk van Rozelien. Ook Wendy een Leen VD kregen nog een grote
mogelijkheid maar scoren lukte niet meer. Achterin had de verdediging door onze aanvallende ingesteldheid
wel wat werk op te knappen maar we alles goed gesloten en de wederoptredende keepster Anne liet zich ook
niet verrassen op een moeilijke bal vanop afstand. Volgend weekend starten de play offs en het spelpeil zal dan
een stuk naar omhoog moeten. Maar de iets betere tweede helft en de ruime score moeten toch vertrouwen
geven. De twee uitgestelde wedstrijden tegen Kleit en Poesele worden niet meer herspeeld omdat zij geen
invloed meer hebben op het klassement dat bepaalt wie Play off 1 speelt en wie in Play Off 2 terechtkomt.
Lembeke plaatste zich enkele weken geleden al voor Play Off 1 en neemt het daarin op tegen Wachtebeke (dat
de reguliere competitie won), Daknam, Kleit en Knokke. Iedereen begint met nul punten en zal in totaal acht
play off wedstrijden spelen.
Speelden voor FC Lembeke: Els, Petra, Wendy, Kelly, Davina, Leen VD, Rozelien, Leen M, Katrien, Leen DP, Anne
en Caroline
Doelpunten voor FC Lembeke: Davina (0-1), Rozelien (0-2), Leen M (0-3), Davina (0-4), Kelly (0-5), Leen VD (06), Leen M (0-7, 0-8)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Caroline (0-2), Wendy (0-3), Leen VD (0-4), Rozelien (0-5), Leen DP (0-7),
Rozelien (0-8)

LEMBEKE - KNOKKE
Datum: 24/02/2012
Uitslag 2-0
Het laatste weekend van februari en we konden eraan beginnen: de Play-Offs. Dit nieuwe systeem zorgt voor
een nacompetitie die het uiteindelijke eindklassement zal bepalen. Wachtebeke, Daknam, Knokke en Kleit zijn
onze tegenstanders in Play-Off 1. Wij zullen onderling strijden voor de eerste vijf plaatsen in het klassement. De
andere vier ploegen spelen ook een onderlinge nacompetitie, Play-Off 2 met als inzet plaatsen zes tot en met
negen.
Elke ploeg begint opnieuw met nul punten en dus was er toch enige nervositeit merkbaar voor de eerste PlayOff wedstrijd. Tegenstander Knokke toonde zich in de reguliere competitie als een zeer sterke tegenstander en
dus wisten we dat we goed voor de dag zouden moeten komen om de Play-Offs niet met een valse noot te
beginnen. Bovendien hadden we wat verdedigende kopzorgen aangezien Els uitviel met een blessure en eerste
back-up Kelly moest afhaken met buikgriep. Bovendien konden we ook geen beroep doen op Kyrlyn. Jürgen
toverde voor de wedstrijd al een konijn uit de hoed door Leen VD als laatste vrouw uit te spelen. Zij kreeg met
Petra, Katrien en Caroline een betrouwbare verdediging voor zich. Daarnaast rekende de coach op Karin, Leen
DP en Davina om een stevig middenveld te vormen. Voorin was het aan Leen M, Wendy en Rozelien om de
netten te doen trillen. Maar het was al gauw duidelijk dat dat vandaag geen evidentie zou zijn. Knokke kwam
als stevig blok voor de dag en het vizier van de Lembeekse spitsen stond niet echt scherp. Niemand kon bij een
schitterende voorzet van Rozelien en Wendy kon oog in oog met de keepster niet scoren. Een vrije trap van
Leen M werd schitterend uit het hoekje geduwd door de Knokse doelvrouw. Wat wel lukte, was de controle
houden. Want ook Knokke probeerde de ban te breken maar onze noodverdediging deed het prima. Zo mag
het niet verbazen dat het in een wedstrijd met twee ploegen in stevige organisatie nog 0-0 stond aan de rust.
Na 40 minuten deed het deugd even op adem te komen want iedereen had al flink wat krachten verspeeld.
Toch was het geloof op een goede afloop nog aanwezig. Lembeke bleef zoveel mogelijk de controle houden en
de opluchting was groot wanneer de thuisploeg na 10 minuten in de tweede helft op voorsprong kwam. Leen
M lobde een vrije trap over de muur. Het leer werd nog aangeraakt waardoor de bal ongriijpbaar was voor de
Knokse doelvrouw. Een voorsprong met een gelukje maar niet onverdiend. De dames van Knokke moesten
hierdoor wel uit hun pijp komen en dat leverde iets meer ruimte op voorin. De thuisploeg profiteerde optimaal.
Wendy verstuurde een sluw doorsteekpassje richting Leen M die haar tweede van de avond naast de
doelvrouw in het hoekje tikte. Met nog twintig minuten op de klok was het zaak om rustig te blijven en de
voorsprong te verdedigen. Dat lukte goed en Lembeke kwam zelfs nog dicht bij een derde doelpunt. Joyce
leefde zich uit op de rechterflank en zorgde meermaals voor gevaar. Scoren lukte niet meer maar ook Knokke
kon doelvrouw Anne niet meer bedreigen. Zo eindigde een intense wedstrijd op een 2-0 overwinning dankzij
een goede collectieve prestatie van het hele team.
Speelden voor FC Lembeke: Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP, Leen
VD, Anne, Sofie en Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0)
Assist voor FC Lembeke: Wendy (2-0)

LEMBEKE - WACHTBEKE
Datum: 09/03/2012
Uitslag 5-0
Voor de tweede wedstrijd van de Play-Offs kregen we Wachtebeke op bezoek. Onze tegenstander zette in de
reguliere competitie een schitterende reeks neer. De Safarkes verloren enkel de eerste competitiewedstrijd en
wonnen vervolgens alle matchen. Ook de Play-Offs waren ze met twee overwinningen goed gestart. Met een
wedstrijd meer konden ze Lembeke bij winst al op zes punten zetten. In de eerste vijf minuten leek het er ook
op dat dat zou gaan lukken. De thuisverdediging had de grootste moeite om de bedrijvige Wachtebeekse
spitsen onder controle te houden en de dames van Lembeke mochten tevreden zijn dat ze niet onmiddellijk op
achterstand kwamen. En in de zesde minuut gebeurde vervolgens het ondenkbare. De eerste kans voor de
thuisploeg was onmiddellijk goed voor een doelpunt. Karin verstuurde een schitterende pass richting Wendy
die het leer over de uitkomende doelvrouw lobde. En wanneer de diepe spits dat vier minuten later nog eens
herhaalde, dit keer op aangeven van Leen M, stond Lembeke zowaar 2-0 voor. Vanaf dat moment nam de
thuisploeg de partij volledig in handen en al snel werd het 3-0. Na een hoekschop kwam de bal bij Leen M
terecht die aflegde tot bij Karin die op haar beurt staalhard binnentrapte. Na de gebruikelijke wissels halfweg
de eerste helft kwam Rozelien op rechtsmidden terecht. Wachtbeke moest de pionnen even herschikken en
daar profiteerde ze optimaal van. Dankzij een mooie combinatie met Joyce op rechts kon ze een scherpe
voorzet versturen. Leen M dook op aan de tweede paal en tikte de 4-0 met een zweefsprong binnen. Een
doelpunt op een fase waar we regelmatig op oefenen en dus kregen we een tevreden trainer Jürgen te zien in
de kleedkamer.
Hoewel er onverhoopt 4-0 op het scorebord stond, wisten we dat we in de tweede periode even sterk voor de
dag zouden moeten komen. Met Wachtebeke ben je immers nooit klaar. Toch was het opnieuw Lembeke dat
tekende voor de eerste grote kans van de tweede helft. Na een mooie actie op links tussen Leen VD en Leen M
knalde deze laatste op de deklat. De bezoekers gingen ook op zoek naar de aansluitingstreffer en qua balbezit
was de wedstrijd meer in evenwicht. Maar de Lembeekse verdediging stond sterk te spelen en wanneer ze er
toch eens door raakten, had doelvrouw Anne weinig moeite met de doelpogingen van de bezoekers. Aan de
overkant viel er wel nog een doelpunt. Wendy zag Joyce positie kiezen op de rechterflank en dankzij haar
mooie assist kon die de 5-0 op het bord trappen. Lembeke bleef goed voetballen en er kwamen nog enkele
kansjes voor onder anderen Leen VD, Wendy en Leen DP maar de forfaitcijfers bleven op het bord staan. Zo
boekten we een overhoopte zege en starten we de Play-Offs met 6 op 6. Volgend weekend spelen we opnieuw
tegen een ploeg waartegen we in de reguliere competitie verloren: Kleit.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin, Leen DP, Leen VD, Anne,
Kelly, Kyrlyn en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0, 2-0), Karin (3-0), Leen M (4-0), Joyce (5-0)
Assist voor FC Lembeke: Karin (1-0), Leen M (2-0, 3-0), Rozelien (4-0), Wendy (5-0)

LEMBEKE - KLEIT
Datum: 16/03/2012
Uitslag 5-2
Net als alle voetbalwedstrijden dit weekend, begon ook onze match tegen Kleit met een minuut stilte. Na dit
ingetogen moment voor de slachtoffertjes van het vreselijke busongeval in Zwitersland, barstte de wedstrijd in
alle hevigheid los. Kleit begon stevig aan de wedstrijd en Lembeke had het moeilijk de stevige duels met de
tegenstander te winnen. Dat we de wedstrijd met - op papier - slechts een verdedigster in de ploeg moesten
aanvatten, zorgde ervoor dat het wat zoeken was naar de organisatie. Maar Caroline, Leen VD en Petra vonden
al snel hun draai in de defensie waardoor Lembeke alsnog de openingsfase zonder tegendoelpunt doorkwam.
Toch duurde het goed 10 minuten eer de thuisploeg een eerste keer echt kon dreigen. En net als vorig
weekend was ook de eerste mogelijkheid goed voor het openingsdoelpunt. Wendy werd knap vrijgespeeld
door Kyrlyn en trapte de bal met een boogbal over de doelvrouw. Het doelpunt gaf Lembeke vleugels en met
goed voetbal volgden in vijf dolle minuten nog twee doelpunten. Eerst was er opnieuw een prima assist van
Kyrlyn waardoor Rozelien kon scoren, al week de bal nog af via een Kleitse speelster. En even later zat Rozelien
in de rol van aangeefster waardoor Wendy een tweede keer kon juichen. Een opdoffer voor Kleit maar die
lieten zich niet kennen. Amper twee minuten later slaagden ook zij erin te scoren: 3-1. Vervolgens was de partij
in evenwicht en Lembeke mocht tevreden zijn dat Kleit voor de rust niet meer kon scoren.
Maar waarin de bezoekers voor de pauze niet slaagden, lukte onmiddellijk na het tweede fluitsignaal wel. De
rechtsmidden van Kleit ging de flank af en trapte richting doel. Doelvrouw Anne liet de bal uit de handen
glippen en zo stond het onmiddellijk 3-2. De twijfel sloop in Lembeekse rangen maar onder luide aanmoediging
van de supporters, waaronder de geblesseerde speelsters Els en Gwen, knokte iedereen voor elkaar. Bovendien
hadden we met Sofie, Kelly en Katrien - die de aftrap jammer genoeg niet haalden - drie verse krachten kunnen
inbrengen. Na vijf minuten in de tweede helft bracht Davina de bal tot bij Leen M. Die legde aan van aan de
rand van de zestienmeter maar kraakte haar schot. Dit keer ging ook de Kleitse doelvrouw in de fout waardoor
de bal alsnog over de lijn rolde en Lembeke opnieuw twee doelpunten voorsprong had. Toch bleven de
bezoekers in de kansen geloven. Doelvrouw Anne herpakte zich en bracht enkele keren knap redding. Toch zag
het er naar uit dat Kleit een derde keer zou kunnen scoren. Dat was echter buiten Kelly gerekend die de bal
met een spectaculaire omhaal nog van de lijn kon keren. En in de daaropvolgende fase bracht Lembeke Kleit
het defintieve genadeschot toe. Davina verstuurde een schitterende lange bal richting Leen M die oog in oog
met de doelvrouw niet miste. Zo moest Lembeke een bikkelharde strijd voeren maar werd er toch met toegegeven, overdreven 5-2 cijfers - gewonnen van Kleit.
Speelden voor FC Lembeke: Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Leen DP, Leen VD,
Anne, Sofie, Kyrlyn en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Rozelien (2-0), Wendy (3-0), Leen M (4-2, 5-2)
Assists voor FC Lembeke: Kyrlyn (1-0, 2-0), Rozelien (3-0), Davina (4-2, 5-2)

DAKNAM - LEMBEKE
op 30/03/2012
Uitslag 2-6
Heel wat afwezigen voor de laatste heenwedstrijd in de Play-Offs tegen Daknam. Joyce en Kyrlyn waren al op
vakantie vertrokken terwijl Sofie in haar werkweek zat. Daarnaast haakten op het laatste moment ook Anne en
Kelly af wegens ziekte. Petra, die zich ook maar zozo voelde, besloot wel de verplaatsing naar Lokeren te
maken, al zou ze wel op de bank starten. Hierdoor was het voor Jürgen niet moeilijk de basisploeg te kiezen,
want er bleven slechts 11 speelsters over. Dit elftal, met Aurelie als doelvrouw, betrad vol goede moed de
grasmat maar werd zo goed als onmiddellijk achteruit gedrukt door een sterk Daknam. De thuisploeg had de
partij volledig in handen en scoorde na ongeveer tien minuten oververdiend het eerste doelpunt van de partij.
Lembeke, dat slap acteerde, maakte van de eerste kans van de wedstrijd gebruik om de bordjes onmiddellijk
weer in evenwicht te brengen. Leen M zette zich centraal door en tikte de bal tot bij Rozelien die mooi
binnentrapte. Lembeke probeerde zich in de wedstrijd te knokken maar het was Daknam dat de ene grote kans
na de andere kreeg. Onbegrijpelijk misten ze vier open doelkansen en Lembeke mocht ook doelvrouw Aurelie
en captain Els dankbaar zijn voor de vele broodnodige tussenkomsten. Daknam bleek niet efficiënt en - tegen
de gang van het spel in - was Lembeke dat wel. Op slag van rust kwamen bezoekers op voorsprong na alweer
een combinatie tussen de twee buitenspeelsters. Dit keer was de assist van Rozelien en de afwerking van Leen
M waardoor Lembeke onverdiend met een 1-2 voorsprong de rust in ging.
Na wat peptalk in de kleedkamer wouden we in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. Karin nam de
handschoenen over van Aurelie en Petra kwam in het elftal om voor wat meer defensieve zekerheid te zorgen.
Hierdoor hoopte Jürgen Leen DP en Davina wat meer aanvallende impulsen te laten brengen. De tweede
wedstrijdhelft begon alvast een stuk evenwichtiger. Beide ploegen hadden ongeveer evenveel balbezit maar
Lembeke toonde zich opnieuw meer trefzeker. Rozelien stak Wendy in het straatje en die trapte de 1-3 binnen.
In aanvallend opzicht was Rozelien duidelijk in goede vorm. Davina stak de bal diep en hoewel het een
opraapbal leek voor de doelvrouw, zat Rozelien er toch tussen. Ze omspeelde de keepster en scoorde
vervolgens rustig de 1-4. Dankzij deze voorsprong kon Lembeke iets rustig gaan voetballen. Maar Daknam gaf
zich niet gewonnen. Na een strakke vrije trap kon de thuisploeg van dichtbij de 2-4 scoren. Toch kwam de
Lembeekse zege niet meer in het gedrang. Meer nog, de bezoekers diepten de voorsprong nog meer uit. Eerst
was er een mooie diepe bal van Katrien. Wendy liet de eer aan Rozelien die haar derde van de avond kon
scoren. En helemaal in de slotfase ontbond ook Aurelie haar duivels. Na een inworp van Leen VD kwam de bal
in haar voeten op de eigen speelhelft. Ze baande zich een weg tussen drie tegenstanders en spurtte vervolgens
richting doel. Ze omspeelde alles en iedereen, ook de doelvrouw en legde zo de 2-6 eindcijfers vast. Een
overdreven overwinning voor Lembeke dat heel veel moeite had afstand te nemen van een bijzonder sterk
Daknam. We mochten onszelf gelukkig prijzen dat de thuisploeg het in de afwerking wat liet afweten. Volgende
weekend staat de eerste wedstrijd van de terugronde op het programma. Er wacht ons de aartsmoeilijke
verplaatsing naar Knokke.
Speelden voor FC Lembeke: Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Leen DP, Caroline, Leen VD, Els, Katrien,
Aurelie en Karin
Doelpunten voor FC Lembeke: Rozelien (1-1), Leen M (1-2), Wendy (1-3), Rozelien (1-4, 2-5), Aurelie (2-6)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-1), Rozelien (1-2, 1-3), Davina (1-4), Katrien (2-5), Leen VD (2-6)

KNOKKE - LEMBEKE
Datum: 06/04/2012
Uitslag 1-1
Voor de verplaatsing naar Knokke konden we opnieuw beroep doen op Kelly en Anne maar moesten we
anderzijs wel Karin missen. Ook Sofie, Joyce en Kyrlyn waren afwezig. De thuisploeg nam een goede start en
Lembeke kende wat moeite met de organisatie. Verschillende speelsters stonden niet op hun gewone plaats en
de snelle spitsen van Knokke waren een gesel voor de verdediging. Lembeke had moeite om eruit te komen en
dat was vooral de verdienste van de thuisploeg die sterk voetbalde. De bezoekers probeerden wel om de
ruimte op het grote veld te benutten maar het was moeilijk echt uitgespeelde kansen te creëren. Ook Knokke
moest het vooral van het middenveldspel hebben al waren hun diepe ballen wel steeds gevaarlijk. Voor
Lembeke kreeg Rozelien een mooie kans maar ze kon haar doelpoging niet kadreren. Wendy trof dan weer de
binnenkant van de paal. Op het halfuur kwam Knokke dan toch verdiend op voorsprong nadat de bal niet
wegraakte in het strafschopgebied van doelvrouw Anne. Zo gingen we de rust in met een 0-1 achterstand.
Tijdens de pauze staken we de koppen bij elkaar en bespraken we hoe we deze scheve situatie nog zouden
proberen rechttrekken. De teamtalk had duidelijk geholpen want in de tweede helft was het Knokke dat op de
eigen helft teruggedrukt werd. Het bleef wel opletten voor de counters van de thuisploeg en Lembeke mocht
blij zijn dat een tegenprik voorlangs zoefde. Maar over het algemeen toonden de bezoekers zich de betere
ploeg in de tweede helft. Aurelie en Rozelien zorgden voor dreiging en Kelly, Leen VD en Davina gingen vanop
afstand hun kans. Zelfs Petra kon eens mee oprukken maar haar schot werd afgeblokt. Even leek het erop dat
de Lembeekse krachten stilaan op raakten maar een kleine tien minuten voor affluiten zorgde Aurelie op
aangeven van Leen VD dan toch voor de aansluitingstreffer. Met de bordjes in evenwicht kon Lembeke nog ei
zo na de drie punten meepikken. Eerst slaagde Aurelie er net niet in de bal vanuit een scherpe hoek over de
doellijn te werken. En in de absolute slotfase kon Wendy nog alleen op de doelvrouw afgaan maar de
allerlaatste kans van de wedstrijd mistte richting. Het geluk dat we afgelopen vrijdag wel kenden, stond deze
keer niet aan onze kant. Al is de enige eerlijke conclusie dat een puntendeling het correcte eindresultaat was in
een partij waarbij elke ploeg een helft domineerde.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Leen DP, Caroline, Leen VD, Els,
Katrien, Aurelie en Kelly
Doelpunt voor FC Lembeke: Aurelie (1-1)
Assist voor FC Lembeke: Leen VD (1-1)

KLEIT - LEMBEKE
Datum: 27/04/2012
Uitslag 1-6
Omdat een felle regenbui boven het veld van Wachtebeke voor een last-minute afgelasting zorgde vorige
vrijdag, was het alweer van het gelijkspel op Knokke geleden dat we voetbalschoenen mochten aanbinden.
Naast het gebrek aan matchritme zorgde ook de afwezigheid van doelvrouw Anne voor wat ongerustheid in de
ploeg vooraf. Gelukkig wou Aurelie ons nog eens uit de nood helpen door in de eerste helft de handschoenen
aan te trekken. Jürgen, die ook geen beroep kon doen op Kelly, Sofie en Kyrlyn, vroeg ons voor de wedstrijd om
lessen te trekken uit de nederlaag die we in het begin van het seizoen op het kleine veld van Kleit leden en dat
hadden we goed begrepen. De thuisploeg trapte de wedstrijd op gang maar leed onmiddellijk balveries door
goed stoorwerk centraal. Joyce zette de actie op aan de rechterflank en liet Wendy zo al in de eerste minuut de
0-1 tegen de touwen trappen. Kleit was echter allesbehalve aangeslagen en na vijf minuten hingen de bordjes
al opnieuw in evenwicht. Toch was Lembeke duidelijk de betere ploeg. De beste kansen waren voor Wendy die
pech kende bij de afwerking. Uiteindelijk was het Davina die met een splijtende pass voor de nieuwe
voorsprong zorgde. Ze stuurde Leen M alleen op de doelvrouw af en die trapte de 1-2 in het hoekje. Lembeke
bleef voor de aanval kiezen. Leen M werd hard tegen de grond gewerkt ter hoogte van de middenlijn. Els nam
de vrije trap voor haar rekening en schotelde met een prachtige trap Karin de 1-3 voor. Op slag van rust was
Leen M nog dicht bij een vierde Lembeeks doelpunt maar haar lobbal over de keepster belandde op de paal. De
bezoekers behielden al bij al makkelijk de controle en gingen met 1-3 de rust in.
Het was even op adem komen want de ploeg had al 40 minuten lang geknokt. We wisten dat je met Kleit nooit
helemaal klaar bent en waren erop gebrand de voorsprong vast te houden. Onmiddellijk na het fluitsignaal trok
blauw-wit dan ook opnieuw ten aanval. Een schot van Leen M werd in hoekschop geduwd. Davina schilderde
de bal op het hoofd van Karin die keurig binnenkopte. Kleit probeerde nog wel een tegenprik uit de delen maar
onze doelvrouw-voor-de-tweede-helft Wendy liet zich niet kennen op enkele vangballetjes. Aan de overzijde
werd wel nog gescoord. Joyce paste het principe "derde keer, goede keer" toe en scoorde op aangeven van
Rozelien de 1-5. De rol van aangeefster lag haar wel en amper tien minuten later zorgde Speedy opnieuw voor
een beslissende pass. Dit keer liet ze Caroline op doel afgaan die als een koele afwerker de bal tegen de touwen
joeg. In de slotfase moest Wendy nog een keer goed in het hoekje duiken op een listige bal van de bezoekers
én kwam Aurelie nog dicht bij een doelpunt. Maar het bleef 1-6. Na de collectieve offday in de reguliere
competitie konden we dit keer spreken van een collectieve knalprestatie waarbij iedereen zijn steentje bijdroeg
tot deze broodnodige overwinning. Volgende week staat de laaste thuismatch op het programma. Wie ons wil
komen aanmoedigen op deze zeer belangrijke wedstrijd, is meer dan welkom!!
Speelden voor FC Lembeke: Aurelie, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Leen DP, Caroline, Leen VD, Els,
Katrien en Karin
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Leen M (1-2), Karin (1-3, 1-4), Joyce (1-5), Caroline (1-6)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Davina (1-2), Els (1-3), Davina (1-4), Rozelien (1-5, 1-6)

LEMBEKE - DAKNAM
Datum: 04/05/2012
Uitslag 4-2
Twee weken geleden zagen de dames van Lembeke een mogelijk kampioenenfeestje tegen grootste concurrent
Wachtebeke letterlijk in het water vallen. Nadat de eerste ontgoocheling doorgespoeld was, gingen we vorige
week voluit voor de winst tegen Kleit. Dat lukte en dus volstond een gelijkspel in de laatste thuismatch van het
seizoen tegen Daknam voor onze tweede titel op rij. Mogelijks zou een kleine nederlaag ook volstaan maar het
moge duidelijk wezen dat dat voor de Lembeekse dames geen optie was. We gingen voluit voor de winst maar
daar was in de openingsfase niet veel van te merken. De thuisploeg voetbalde, voor het oog van een 100-tal
supporters, slordig en vooral zenuwachtig. De passes kwamen niet aan en er werd dom balverlies geleden. We
kregen geen rust in ons spel en nadat de Daknamse spits de bal afsnoepte van Els en de 0-1 naast Anne
binnentrapte, was de feeststemming ver te zoeken. Verbazend genoeg zorgde de achterstand niet voor meer
paniek maar eerder voor een betere organisatie. Jürgen stuurde even tactisch bij en nog voor de rust werd de
scheve situatie rechtgezet. Op drie minuten tijd stond Aurelie twee maal op de juiste plaats om de bal in de
kluts over de lijn te werken. 2-1 aan de rust.
De rust in de ploeg was was ondertussen teruggekeerd en het vertrouwen op een goede afloop was in de
kleedkamer best nog groot. De aftrap van de tweede helft werd gegeven en Leen M stak onmiddellijk Sofie
diep langs de rechterflank. Zij omspeelde haar tegenstandster en - alweer - Aurelie tikte mooi binnen. Een
droomstart terwijl een groot deel van de supporters nog de laatste teugen van hun pintje moesten naar binnen
werken. Het werden opnieuw drie dolle minuten en Lembeke scoorde nog een keer. Aurelie trapte haar viérde
van de avond tegen de netten en zette de 4-1 op het bord. Hierna nam Lembeke wat gas terug. En hoewel
Daknam nog de 4-2 wist te scoren, kwam de overwinning niet meer in het gedrang. De dames van Lembeke
wonnen de wedstrijd met 4-2 en vierden vervolgens hun tweede titel op rij. Tevens nemen we afscheid van de
Las Senioritas-competitie (de inhaalmatch tegen Wachtebeke wordt niet meer gespeeld) want volgend seizoen
zetten we de stap naar derde provinciale. Met ons huidig team + een drietal nieuwe gezichten, hopen we ook
daar een mooi seizoen te beleven. We willen graag onze trainer, délége, speelsters en trouwe supporters
danken voor alweer een schitterend seizoen. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van het feestje
afgelopen vrijdag :-)
Speelden voor FC Lembeke: Caroline, Petra, Wendy, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Leen VD, Anne, Sofie,
Kyrlyn, Aurelie, Els, en Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Aurelie (1-1, 2-1, 3-1, 4-1)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (2-1), Sofie (3-1), Davina (4-1)

KLASSEMENT
Ploeg
Lembeke
Knokke
Wachtebeke
Kleit
Daknam

# matchen
7
8
7
8
8

PLAY-OFF 1
Winst
6
3
3
2
2

Verlies
0
3
3
4
6

Gelijk
1
2
1
2
0

Punten
19
11
10
8
6

Verlies
0
2
3
4

Gelijk
2
1
2
1

Punten
14
10
5
1

REGULIERE COMPETITIE
Winst
Verlies
14
1
12
2
10
4
7
7
6
6
6
10
4
7
2
10
1
13

Gelijk
0
0
2
1
2
0
3
2
2

Punten
42
36
32
22
20
18
11
8
5

KLASSEMENT
Ploeg
Maria-Aalter
Poesele
Zeebrugge
Watervliet

# matchen
6
5
6
5

PLAY-OFF 2
Winst
4
3
1
0

KLASSEMENT
Ploeg
Wachtebeke
Lembeke
Daknam
Knokke
Kleit
Maria-Aalter
Poesele
Zeebrugge
Watervliet

# matchen
15
14
16
15
14
16
14
14
16

DOELPUNTEN
Naam

#

Leen M

37

Wendy

23

Rozelien

14

Karin

12

Joyce

9

Davina
Aurelie
Caroline
Sofie L
Kyrlyn
Els V
Kelly
Leen VD

8
6
3
2
2
1
1
1

Thuis
Zeebrugge, Maria-Aalter,
Daknam, Watervliet,
Wachtebeke, Knokke,
Knokke (PO), Wachtebeke
(PO), Kleit (PO)
Oudenburg, Zeebrugge,
Maria-Aalter, Wachtebeke,
Wachtebeke (PO), Kleit
(PO)
Zeebrugge, Maria-Aalter,
Kleit (PO)
Zeebrugge, Watervliet,
Wachtebeke (PO)
Oudenburg, Maria-Aalter,
Daknam, Wachtebeke (PO)
Zeebrugge, Maria-Aalter
Daknam (PO)
Watervliet
/
/
Knokke
/
/

Uit
Ninove, Wachtebeke, Knokke,
Poesele, Zeebrugge, Daknam,
Ijzendijke, Maria-Aalter,
Watervliet, Daknam (PO), Kleit
(PO)
Oudenburg, Ninove, Wachtebeke,
Knokke, Zeebrugge, Daknam,
Maria-Aalter, Daknam (PO), Kleit
(PO)
Oudenburg, Ninove, Wachtebeke,
Poesele, Ijzendijke, Watervliet,
Daknam (PO)
Oudenburg, Ninove, Wachtebeke,
Kleit, Zeebrugge, Kleit (PO)
Ninove, Kleit, Daknam, Kleit (PO)
Ninove, Daknam, Watervliet
Daknam (PO), Knokke (PO)
Oudenburg, Kleit (PO)
Ninove, Poesele
Ijzendijke
/
Watervliet
Watervliet

Naam
Leen M

Davina

#
19

17

ASSISTS
Thuis
Oudenburg, Zeebrugge,
Maria-Aalter, Wachtebeke,
Wachtebeke (PO), Daknam
(PO)
Zeebrugge, Maria-Aalter,
Kleit (PO), Daknam (PO)
Oudenburg, Zeebrugge,
Maria-Aalter, Daknam,
Knokke, Wachtebeke (PO),
Kleit (PO)
Zeebrugge, Maria-Aalter,
Wachtebeke (PO)
Zeebrugge, Maria-Aalter,
Daknam, Kleit (PO)

Rozelien

16

Karin

12

Kyrlyn

9

Wendy

8

Zeebrugge, Knokke (PO),
Wachtebeke (PO)

Joyce

8

Watervliet, Wachtebeke

Leen VD

6

Maria-Aalter

Els V
Katrien
Sofie L
Caroline
Leen DP
Gwen
Kelly

4
3
3
2
2
1
1

Daknam
Daknam
Watervliet, Daknam (PO)
/
/
/
Watervliet

Uit
Oudenburg, Wachtebeke, Kleit,
Zeebrugge, Daknam, Maria
Aalter, Watervliet, Daknam (PO)
Wachtebeke, Poesele, Zeebrugge,
Maria-Aalter, Daknam (PO), Kleit
(PO)
Ninove, Wachtebeke, Poesele,
Watervliet, Daknam (PO), Kleit
(PO)
Oudenburg, Ninove, Daknam,
Ijzendijke
Wachtebeke, Knokke
Wachtebeke, Zeebrugge,
Daknam, Ijzendijke, Maria-Aalter,
Watervliet
Knokke, Poesele, Daknam, MariaAalter, Kleit (PO)
Poesele, Zeebrugge, Watervliet,
Daknam (PO), Knokke (PO)
Ninove, Ijzendijke, Kleit (PO)
Kleit, Daknam (PO)
Daknam
Oudenburg, Watervliet
Maria-Aalter, Watervliet
Ninove
/

