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WEDSTRIJDVERSLAGEN
HOVE - LEMBEKE
Datum: 10/08/2012
Uitslag 0-2
Halfweg augustus en we vertrekken op weekend. Nu we aan onze vijfde editie toe zijn, kunnen we toch stilaan
van een traditie spreken. Gewoontegetrouw vatten we het voetbalweekend aan met een oefenmatch tegen
een lokale tegenstander. Onderweg naar het Bloso domein in Hofstade, hielden we halt in Hove voor een
oefenwedstrijd tegen een mix van hun twee provinciale teams. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en
na vijf minuten kon doelvrouw Sandrina zich al onderscheiden. Een thuisspeelster glipte tussen de linies door
en kwam oog in oog met onze doelvrouw te staan. Ze plaatste de bal mooi maar onze goalie strekte zich
helemaal uit en ronselde de bal alsnog uit het hoekje. En even later redde ze de meubelen op een gelijkaardige
fase. Gelukkig bleef het spelbeeld niet zo en ook Lembeke creëerde kansen. Sofie zette zich een aantal keer
door op rechts maar haar voorzet werd steeds door de doelvrouw uit de lucht geplukt. Ook Wendy kreeg
enkele kansen en probeerde het onder andere met een mooi lobje. Leen M knalde nog op de kruising en zo
bleef het 0-0 tot aan de rust.
Ook na de pauze was de wedstrijd in evenwicht. Hove kreeg enkele kansen maar de afwerking stond nog niet
op punt bij de thuisploeg. Ook de bezoekers probeerden goed te voetballen. En uiteindelijk was het Aurelie die
de score wist te openen op aangeven van Leen DP. Vervolgens kreeg ook Julie kreeg een goeie mogelijkheid
maar zag haar trap gered door de doelvrouw. Jürgen had ondertussen Kyrlyn als laatste vrouw uitgespeeld en
ze deed dat prima voor de eerste keer. Er werden enkele harde duel uitgevochten op het middenveld en met
name Karin kreeg het zwaar te verduren. Het was moeilijk te voorspellen aan welke kant er nog een doelpunt
zou vallen en uiteindelijk waren het de bezoekers die kort voor affluiten een tweede keer mochten juichen.
Aurelie stak de bal diep richting Leen M die die in twee tijden tegen de netten trapte. Zo startten we een
superweekend dat we steeds zullen blijven herinneren met dank aan de stralende zon met een 0-2
overwinning.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Sofie, Caroline, Aurelie, Petra, Davina, Rozelien, Leen M, Katrien, Karin,
Leen DP, Wendy, Julie en Kyrlyn
Scoorden voor FC Lembeke: Aurelie (0-1) en Leen M (0-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen DP (0-1) en Aurelie (0-2)

LEMBEKE - IJZENDIJKE
op 08/02/2013
Uitslag 1-6
Na de wedstrijd tegen AA Gent van vorige week zweefden we tussen tevredenheid over het geleverde spel en
ontgoocheling omwille van de gemiste kans. Daarnaast zagen we echter ook in dat de inactiviteit door het
winterweer sommige speelsters geen deugd had gedaan. Zeker als je een fysiek zware strijd moet uitvechten.
Dat we dit weekend bye waren, kwam dus uiterst ongelegen. Om de conditie wat bij te scherpen, regelden we
daarom een oefenpartij tegen Ijzendijke. Vorig seizoen speelden we ook al eens tegen onze noorderburen.
Toen wonnen we de wedstrijd maar we hadden onthouden dat de Nederlandse dames over een goed
voetballend vermogen beschikten en de duels niet schuwden. Dat bleek ook bij de start van de wedstrijd. Waar
Lembeke nog niet goed besefte dat de partij was afgetrapt, stond er al 0-2 op het bord. Twee kansen en
evenveel doelpunten voor de bezoekers die verschroeiend van start gingen. Lembeke zocht naar de organisatie
en Ijzendijke voetbalde vlot. Dat resulteerde nog voor het halfuur in opnieuw twee doelpunten waardoor
Lembeke al snel tegen een onoverbrugbare achterstand opkeek. Maar gaandeweg kwam ook Blauw-Wit beter
in de partij. Jürgen voerde enkele wijzigingen door en er kwamen kansen via onder anderen Wendy en Aurelie.
Scoren lukte niet meer voor de rust maar de partij was ondertussen wel in evenwicht gekanteld.
Na de pauze ging het een stuk meer gelijkop. Lembeke had nu ook het juiste wedstrijdritme te pakken en de
kansen gingen vlotjes over en weer. Wendy kon enkele keren aanleggen en ook Rozelien en Leen DP zorgden
voor dreiging, maar jammer genoeg geen doelpunt voor Lembeke. Ijzendijke bleef zeer zuiver in de passing en
vond wel nog twee keer de weg naar het doel. De 0-6 op het bord was een hard verdict maar ondanks deze
score voetbalde Lembeke nu ook goed. Leen M zette zich door en werd foutief gestopt in het strafschopgebied.
Groot was de verbazing toen de arbiter de bal vervolgens net buiten de rechthoek legde. Niemand in beide
teams die eraan twijfelde dat dit een penalty was. Maar scheidsrechters kunnen zich ook vergissen en zo kwam
er dus geen ultieme eerredder voor Lembeke. Althans, nog niet. Want in de slotfase kon Leen M na een mooie
actie van Sandrina en prima pass van Wendy alsnog scoren. Zo was de eindstand 1-6. Een terechte overwinning
voor het talentvolle team van coach Hans van Ijzendijke maar een ietwat hard verdict voor Lembeke. Als het
weer meezit (want dat is de laatste weken steeds afwachten) trekken we komende zaterdag naar Kruibeke. We
kunnen nu al raden welke raad we van onze trainer zullen meekrijgen... Iets met wakker en de eerste minuut?
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els V, Katrien, Els DG, Leen DP, Caroline, Julie, Leen VD, Wendy, Rozelien,
Joyce, Davina, Aurelie, Leen M en Petra
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (1-6)
Assist voor FC Lembeke: Wendy (1-6)

KVV SCHELDE - LEMBEKE
Datum: 05/08/2012
Uitslag 1-5
Een nieuw seizoen, een nieuwe start. Zo voelt het altijd wel een beetje aan, maar deze keer is het echt een
nieuw begin. We namen afscheid van de Las Senoritas-competitie en komen dit seizoen uit in derde
provinciale. Dit heeft als onmiddellijk gevolg dat de maand augustus niet langer in het teken van trainingen en
oefenmatchen staat, maar wel gedomineerd wordt door 4 wedstrijden bekervoetbal. Met 2 weken training in
de benen trokken we met 14 speelsters richting KVV Schelde, dat dit seizoen na een avontuur in eerste,
opnieuw in tweede provinciale zal aantreden. Het was wennen aan het begrip zondagvoetbal in de zon maar
we hadden absoluut zin in de eerste match in deze Hofman Cup. Lembeke startte goed maar mocht zich
gelukkig prijzen dat de eerste kans van de bezoekers op de paal belandde. Bovendien vloog de bal even later
wel binnen aan de overkant. Davina trapte een hoekschop vanop de linkerkant rechtstreeks tegen de netten.
Een droomstart voor de Lembeekse dames die even later moesten toekijken hoe de bezoekers een tweede
keer het doelhout raakten. De thuisploeg kende pech bij de afwerking en moest bovendien de rest van eerste
helft het heft aan de bezoekers laten. Lembeke combineerde vrank en vrij en voetbalde enkele mooie acties bij
elkaar. Kyrlyn dweilde met gemak de linkerkant af en zorgde met Rozelien, Karin en Leen M voor enkele
doelpogingen. Al snel stond het 0-2 wanneer Leen M na een van die acties Sofie bediende en zij het tweede
Lembeekse doelpunt scoorde. Rozelien bleef bijzonder bedrijvig op de linkerkant. Het was dan ook geen toeval
dat zij er, op aangeven van Kyrlyn, 0-3 van kon maken. Met die score op het bord, gingen we ook de rust in.
Aan de pauze gooide Jürgen drie nieuwe krachten in de strijd. Katrien, Karin en Sofie bleven aan de kant. Zij
werden vervangen door Aurelie, die vooraan in de punt plaatsnam, en nieuwkomers Cindy en Julie die op de
rechterkant post vatten. De aftrap was voor KVV Schelde dat onmiddellijk ten aanval trok. Lembeke was verrast
door deze snelle start en doelvrouw Sandrina had geen verhaal tegen een schot van dichtbij: 1-3. Opnieuw liet
Lembeke zich niet uit het lood slaan. Leen DP, die door de blessure van Els V op de laatste man-positie
uitgespeeld werd, kwam een aantal keer goed tussenbeide en zorgde er dankzij de steun van Caroline, Petra en
Davina voor dat de thuisploeg amper nog uitgespeelde kansen kreeg. Lembeke voetbalde wel nog enkele
mogelijkheden bij elkaar en raakte op haar beurt het doelhout. Ook onze nieuwkomers deden het voortreffelijk
en dat resulteerde halfweg de tweede helft in een vierde doelpunt. Rozelien trok zich op gang op de
linkerfklant en werkte op aangeven van Cindy netjes af. In de slotfase pikte ook Aurelie nog een doelpuntje
mee. Ze nam een mooie lange bal van Leen DP goed aan, baande zich een weg tussen haar tegenstandsters en
trapte de 1-5 eindstand netjes binnen. Na de wedstrijd moesten er ook 5 strafschoppen genomen worden.
Lembeke trof daarbij 4 keer raak, Schelde scoorde 2 keer, mede dankzij een puike redding van doelvrouw
Sandrina.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Sofie (45' Julie), Caroline (45' Aurelie), Petra, Davina, Rozelien, Leen M,
Katrien, Karin (45' Cindy), Leen DP en Kyrlyn
Scoorden voor FC Lembeke: Davina (0-1), Sofie (0-2), Rozelien (0-3, 1-4), Aurelie (1-5)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-2), Kyrlyn (0-3), Cindy (1-4), Leen DP (1-5)
Strafschoppen na de wedstrijd: Rozelien (gemist), Davina (gescoord), Cindy (gescoord), Kyrlyn (gescoord),
Aurelie (gescoord)

LEMBEKE - HAASDONK
Datum: 15/08/2012
Uitslag 12-2
Drie dagen na alweer een fantastisch weekend werden we opnieuw op het voetbalveld verwacht. De
bekermatch tegen Haasdonk werd namelijk verplaatst naar feestdag 15 augustus. Aangezien de aftrap al om
16u werd gegeven, mochten we op het A-terrein spelen. Voor velen onder ons een primeur. Of het grote veld
door de hitte in ons nadeel, dan wel voor ons voetballend vermogen in ons voordeel zou zijn, was de grote
vraag vooraf. Het antwoord volgde al snel want na twee minuten trapte Leen M na een mooi steekpassje van
Cindy de 1-0 op het bord. Lembeke voetbalde goed en was bovendien bijzonder efficiënt. Tweede kans, tweede
doelpunt, dit keer afgelegd door Leen M en afgewerkt door Rozelien die daarna wel jammer genoeg het veld
geblesseerd moest verlaten. Haar plaats werd ingenomen door Aurelie. De thuisploeg bleef de betere ploeg en
de score liep op: Leen M scoorde haar tweede en derde van de middag, telkens op aangeven van Karin, en
tussendoor werkte Aurelie alweer een lange bal van Leen DP in doel. Haasdonk probeerde zich nog in de match
te knokken en scoorde de 5-1 maar nog voor de rust was er opnieuw Aurelie die aangespeeld werd door
Carolien en de 6-1 op het bord knalde.
De pauze was welgekomen en na 15 minuten op adem komen, kwamen Sandrina en Kyrlyn in de ploeg voor
Cindy en Katrien. Het tempo in de tweede helft lag iets later, de lastige eerste helft had aan beide kanten al
heel wat energie geëist. Maar toch bleef het duidelijk dat de thuisploeg de betere was. Leen M scoorde het
eerste doelpunt van de tweede periode nadat ze mooi aangespeeld werd door Sandrina. Na deze 7-1 was de
Grote-Aurelie-Show aangebroken. "El Toro" had al bewezen goed bij schot te zijn in de eerste periode maar
haar tweede helft overtrof alles. De hele ploeg werkte van verdediging tot aanval de mooie acties bij elkaar en
Aurelie? Die knalde ze netjes binnnen. Dat Haasdonk tussendoor nog een keertje kon scoren, veranderde niet
veel want dankzij 5 opeenvolgende goals van Aurelie, 4 keer op aangeven van Leen M en een keer na pass van
Karin, stond de 12-2 eindstand op het bord. Haasdonk had zich hieraan waarschijnlijk niet verwacht en in de
absolute slotfase vond hun nummer 10 het nodig zich te revancheren en Karin van het veld te trappen. Dat ze
er vanaf kwam met geel is een wonder, dat Karin er waarschijnlijk geen zeer zware blessure aan over houdt, is
een al even groot mirakel. Na deze domper op de feestvreugde vond Lembeke wel nog de kracht om zich te
concentreren op de penaltyreeks op het einde van de match. De strafschoppen van Leen DP, Julie, Leen M en
Sandrina gingen binnen, enkel Els DG miste. Haasdonk scoorde slechts twee keer, mede omdat onze doelvrouw
Anne de bal twee keer uit haar doel hield. Zondag geeft Denderhoutem jammer genoeg forfait. Hierdoor wacht
ons nog een bekermatch op vrijdagavond 24 augustus tegen Zele.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Caroline, Leen DP, Katrien (45' Kyrlyn), Davina, Karin, Julie, Cindy (45'
Sandrina), Leen M, Els DG en Rozelien (8' Aurelie)
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Rozelien (2-0), Leen M (3-0), Aurelie (4-0), Leen M (5-1), Aurelie (61), Leen M (7-1), Aurelie (8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-2)
Assists voor FC Lembeke: Cindy (1-0), Leen M (2-0), Karin (3-0), Leen DP (4-0), Karin (5-1), Caroline (6-1),
Sandrina (7-1), Leen M (8-1), Karin (9-1), Leen M (10-1, 11-2, 12-2)
Strafschoppen na de wedstrijd: Els DG (gemist), Leen DP (gescoord), Leen M (gescoord), Julie (gescoord),
Sandrina (gescoord)

LEMBEKE - ZELE
Datum: 25/08/2012
Uitslag 3-1
Voor aanvang van de laatste poulewedstrijd in de Hofman Cup tegen Zele kwamen we tot de conclusie dat een
kwalificaite voor de kwartfinales voor beide teams op het spel stond. Zele en Lembeke verzamelden, net als AA
Gent Ladies D als enige teams het maximum van 9 punten. Aangezien de beste twee (op 19 ploegen) doorgaan
naar de kwartfinales, was de winnaar van het onderlinge duel Lembeke-Zele dus zeker van een plaats bij de
laatste acht (samen met 6 ploegen uit de A-poule). Dat we zo ver zouden komen, hadden we nooit durven
dromen maar nu we er zo dicht bij waren, zouden we alles geven. Een regenbui zorgde ervoor dat we voor het
eerst op een nat veld moesten spelen en de wind waaide strak. Toch was er aan publieke belangstelling geen
gebrek. Daaronder zo goed als alle geblesseerde en zwangere speelsters... wat een teamspirit!! De bezoekers
begonnen best aan de wedstrijd en Lembeke mocht zich gelukkig prijzen dat het vizier van hun spitsen niet op
scherp stond. De thuisploeg kreeg maar geen rust in het spel, rommelig om het met de woorden van de trainer
te zeggen. Toch kwam blauw-wit op voorsprong. Sofie zette zich door op de rechterflank en Wendy tikte haar
prachtige voorzet tegen de netten. Zele gaf zich echter niet gewonnen en in alle linies moest Lembeke knokken
voor elke bal. Het was geen hoogstaande partij van de thuisploeg maar de organisatie stond er wel. Iedereen
haalde dus opgelucht adem toen Aurelie er op aangeven van Karin 2-0 van maakte.
Met deze ietwat geruststellende voorsprong op het bord gingen we de pauze in. De trainer vroeg meer rust in
het spel en in het begin van de tweede helft leek dat ook te lukken. Ondertussen hadden Kyrlyn en Julie de
plaats van Els DG en Karin ingenomen. Lembeke voetbalde iets beter maar ook Zele toonde kwaliteit. Het enige
grote verschil was dat Lembeke wel de kansen afmaakte. Al moeten we er ook bij vermelden dat onze
doelvrouw Anne zich meermaals met lijf en leden voor de bal gooide. Toen Wendy er na een lange rush op
aangeven van Leen DP 3-0 van kon maken, was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase kreeg Zele dan toch het
doelpuntje dat het zeker had verdiend. Al is het wel jammer dat Anne zich uiteindelijk moest omdraaien omdat
de bal via het been van Davina in doel verdween. De overwinning kwam echter niet meer in het gedrang.
Lembeke speelde geen hoogstaande wedstrijd maar deed wel waarvoor het gekomen was: winnen en zich
bijgevolg kwalificeren voor de kwartfinales van de Hofman Cup. De penaltyreeks op het einde van de match
was dus slechts een formaliteit. Sofie, Wendy, Leen M en Anne scoorden hun elfmeter, Caroline zag haar bal
gepareerd door de doelvrouw. Ook Anne pakte uit met een mooie redding waardoor de bezoekers ook vier
strafschoppen benutten. Volgende week begin het echte werk; onze vuurdoop in derde provinciale met een
thuismatch tegen Watervliet.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Caroline, Leen DP, Els DG (45' Kyrlyn), Davina, Karin (45' Julie), Cindy, Leen
M, Sofie, Wendy, Aurelie (60' Sandrina)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Aurelie (2-0), Wendy (3-0)
Assists voor FC Lembeke: Sofie (1-0), Karin (2-0), Leen DP (3-0)
Strafschoppen na de wedstrijd: Sofie (gescoord), Caroline (gemist), Wendy (gescoord), Leen M (gescoord),
Anne (gescoord)

EENDRACHT AALST - LEMBEKE
Datum: 01/04/2013
Uitslag 3-2
Het lijkt ondertussen al een eeuwigheid geleden, maar afgelopen zomer plaatsten we ons voor de kwartfinale
van de Beker van Oost-Vlaanderen. Al snel wisten we dat Eendracht Aalst onze tegenstander zou worden maar
door de vele uitgestelde wedstrijden in de competitie, werd de bekermatch steeds verschoven. De wedstrijd
kreeg wel 6 keer een nieuwe datum toegekend en op Paasmaandag was het eindelijk zo ver. We zouden ons als
neo-derdeprovinicialer mogen meten met de koploper in eerste provinciale. Een waardemeting waar we
enerzijds echt wel zin in hadden maar anderzijds toch ook met een bang hartje naartoe leefden. Vooraf waren
er verschillende meningen te horen. Het ging van "vooral op de bank blijven zitten", over "de schade beperken"
en "de eerredder scoren" tot "erin geloven, in de beker kan alles". Feit was dat we ons 100% zouden inzetten.
En dat bleek geen loze belofte. Al na enkele minuten ging Lembeke namelijk aan het juichen. Leen DP kwam in
balbezit via een inworp aan de linkerflank. Zij vond Leen M centraal voor doel die de bal over de uitkomende
keepster in het doel lobde. 0-1, een verrassing van formaat. Deze goede start gaf vertrouwen en in alle linies
werd gevochten voor elke bal. De thuisploeg had voetballend zeker meer talent in huis maar Lembeke bood
heel wat weerwerk. De thuisploeg probeerde het de aansluiting te vinden via enkele afstandsschoten maar
zonder veel gevaar. Aan de overzijde kwam Lembeke zelfs dicht bij de 0-2 toen Rozelien de doelvrouw verraste
maar net niet tot bij Leen M kon terugleggen waardoor we met een hoekschop tevreden moesten zijn. De
thuisploeg begon wat zenuwachtig te worden en drong vervolgens meer aan. Ze waren nu duidelijk de betere
ploeg maar iedereen bij de bezoekers gaf het beste van zichzelf en zo kreeg Aalst geen vrijgeleide. Bovendien
speelde onze doelvrouw Leen VD, die zich sinds de afwezigheid-van-onbepaalde-duur van onze doelvrouw
Anne van linkerflankspeelster naar doelvrouw omschoolde, een fenomenale wedstrijd. Elke bal ranselde ze uit
haar kooi en zo gingen we onverhoopt met 0-1 op het bord rusten.
De adempauze was welgekomen want iedereen had al heel wat krachten verspeeld. Joyce had een pak meer
moeten verdedigen dan ze gewend was en het bobijntje was af. Een fitte Wendy nam maar wat graag haar
plaats in voor de tweede helft. Aalst kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en Lembeke werd op de eigen helft
gedrukt. Het zat eraan te komen en het gebeurde ook. De thuisploeg scoorde de aansluitingstreffer met een
boogbal net onder de deklat. Gezien het wedstrijdverloop was dit zeker verdiend maar deze partij bewees
ondertussen wel dat een cupmatch altijd speciaal is. Lembeke werd vooral tot verdedigende taken gedwongen
maar voerde die met verve uit. En wanneer Leen M bij een zeldzame tegenprik Wendy kon bereiken kwamen
de bezoekers opnieuw op voorsprong. Voor de derde keer ging een lobbal net onder de lat binnen. De nieuwe
voorsprong op dik een kwartier voor het einde gaf ons even vleugels en een beetje geloof in een mirakel. Maar
Eendracht Aalst had ondertussen fysiek de bovenhand genomen. De Lembeekse dames hadden alles gegeven
maar konden niet voorkomen dat de thuisploeg er na een schot van dichtbij 2-2 van maakte. Ondertussen
bracht de inbreng van Julie - voor een moegestreden Karin - nog een frisse wind in de ploeg waardoor Lembeke
nog even de neus aan het venster kon steken met enkele hoekschoppen. Maar de frisheid was eruit en en
negen minuten voor affluiten velde de thuisploeg het uiteindelijke verdict: 3-2. Op de overwinning van
Eendracht Aalst valt niets af te dingen. Ze waren de betere ploeg en bekeren dan ook verdiend voort. In
Lembeekse rangen was er wel wat ontgoocheling want we waren er zo dicht bij. Maar er heerste toch vooral
een gevoel van fierheid over de geleverde prestatie. Dit moet vertrouwen geven voor de competitie want er
wachten ons daar nog 4 opeenvolgende kleppers. Te beginnen met het bezoek van Wachtebeke komende
vrijdag. Benieuwd hoe we de zware bekerpartij tegen dan verteerd zullen hebben.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Els DG, Petra, Leen DP, Davina, Karin (75' Julie), Rozelien,
Joyce (45' Wendy) en Leen M
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Wendy (1-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen DP (0-1), Leen M (1-2)

LEMBEKE - WATERVLIET
Datum: 31/08/2012
Uitslag 8-1
Na een geslaagd bekerdebuut waren de Lembeekse dames ook klaar voor hun eerste wedstrijd in derde
provinciale. De tegenstander was een reeksgenoot uit de Las Senoritascompetitie die mee de overstap maakte
naar de KBVB, namelijk Watervliet. Jürgen vroeg concentratie vanaf de eerste minuut en Lembeke nam dan ook
onmiddellijk het heft in handen. De thuisploeg belegerde het doel van Watervliet maar die bleken over een
uitstekende doelvrouw te beschikken. En toen Watervliet voor het eerst een snelle uitbraak kon forceren,
kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Toch panikeerde Lembeke niet. Er werd vlot gecombineerd en met
name Caroline en Rozelien op rechts en Kyrlyn en Julie op links zorgden voor dreiging. Na een kwartiertje
hingen de bordjes al in evenwicht na een mooie actie op de linkerflank die afgewerkt werd door Leen M.
Lembeke had er zin in en ging op zoek naar meer. Halfweg de eerste periode kwam de thuisploeg dan ook
verdiend op voorsprong. Karin maakte de actie en werd foutief afgestopt. Kapitein Leen M trapte de strafschop
tegen de touwen en 2-1. Ook na de voorsprong bleef Lembeke vlot vooruit comiberen. Dankzij een actie tussen
Caroline en Rozelien, kon Leen M haar derde van de avond maken. Vervolgens kreeg Caroline zelf nog een
reuzekans maar ze bleef niet koelbloedig genoeg en trapte naast. Even later werd het toch 4-1 nadat Rozelien
een klein gaatje vond tussen de doelvrouw en de paal. Uiteindelijk scoorde Lembeke nog twee keer voor het
rustsignaal. Leen M scoorde na een mooie diepe bal van Davina en Kyrlyn trapte vanop afstand de 6-1 binnen.
Aan de rust kwamen Wendy en Petra in de ploeg op de plaats van Leen M en Katrien. Lembeke duwde
Watervliet opnieuw op de eigen helft en zorgde voor heel wat dreiging. Maar ook in de tweede helft hield de
bezoekende doelvrouw haar team meermaals recht, ook al waren de pogingen van Wendy, Julie en Rozelien
best goed. Halfweg de eerste helft mocht Leen DP, die sinds de blessure van Els V als laatste man fungeert, zich
eens aanvallend uitleven. Hierdoor werd Els DG voor het eerst het sluitstuk van de verdediging. Maar Lembeke
hield ook in deze nieuwe bezetting de controle. Een keer konden de snelle spitsen van Watervliet zich nog op
gang trekken, maar doelvrouw Anne kwam goed uit haar doel. Aan de overzijde toonde een bedrijvige Caroline
zich en op haar aangeven kon Karin er 7-1 van maken. Leen DP voelde zich in haar sas in haar aanvallende rol
en trof bijna raak. Uiteindelijk was het Wendy die na een voorzet van Rozelien de 8-1 eindstand vastlegde.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Caroline, Leen DP, Katrien (45' Petra), Davina, Karin, Julie, Leen M (45'
Wendy), Kyrlyn, Els DG en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-1, 2-1, 3-1), Rozelien (4-1), Leen M (5-1), Kyrlyn (6-1), Karin (7-1), Wendy
(8-1)
Assists voor FC Lembeke: Julie (1-1), Rozelien (3-1), Leen M (4-1), Davina (5-1), Leen M (6-1), Caroline (7-1),
Rozelien (8-1)

MARIA-AALTER - LEMBEKE
Datum: 09/09/2012
Uitslag 2-1
In de aanloop naar de wedstrijd tegen Maria-Aalter zagen we opnieuw een speelster geblesseerd uitvallen.
Kyrlyn kreeg een trap tegen de voet op training en die werd door de dokter in het gips gestoken. Alweer een
blessure bij de nu al ellenlange lijst onbeschikbare speelsters. Gelukkig hadden Petra en Katrien hun eerste
halve wedstrijd tegen Watervliet wel goed verteerd. Zij waren opnieuw wedstrijdfit. Ondanks de ruime kern
konden we dus maar over 13 speelsters beschikken om in alle vroegte op zondagmorgen naar Maria-Aalter te
trekken. Lembeke trok onmiddellijk ten aanval maar moest dat al na vijf minuten bekopen met - voor de
verandering - een blessure. Aurelie en haar tegenspeelster gingen allebei voluit voor de bal en Aurelie moest
met een enkelblessure het veld verlaten. Ook zij zit ondertussen in het gips. Maar ook hierna moest er
uiteraard gevoetbald worden en Lembeke herstelde maar moeizaam van deze mentale opdoffer. Bovendien
werd er slordig en ongeconcentreerd gevoetbald. Lembeke probeerde wel, maar de doelpogingen konden de
ijzersterke doelvrouw niet verslaan. Aan de overzijde probeerde Maria-Aalter vooral met de lange bal ten
aanval te trekken en de Lembeekse verdedigsters hadden het niet gemakkelijk. Uiteindelijk kon de thuisploeg
de score openen na hoekschop. Katrien werkte de bal weg aan de eerste paal maar die belandde in de
verkeerde voeten en de 1-0 was een feit. Lembeke reageerde onmiddellijk. Leen M trapte op de paal en Wendy
en Karin zagen hun pogingen van de lijn gekeerd door een inglijdende verdedigster. De situatie werd niet meer
rechtgetrokken en Lembeke ging met een 1-0 achterstand de rust in.
Jürgen was niet tevreden en we waren vastbesloten de wedstrijd nog te doen keren. Els DG verving Petra aan
de rust en zo waren we klaar om nog 45 minuten de strijd aan te gaan. Lembeke tapte uit een ander vaatje en
legde de ene na de andere combinatie op de mat. Het was zeker geen hoogstaande wedstrijd, daarvoor zaten
er nog teveel slordigheden in het spel. Maar de wilskracht zorgde ervoor dat Maria-Aalter op de eigen helft
teruggedrongen werd. Blauw-Wit kreeg de ene na de andere kans. Wendy, Julie, Cindy, Leen M, Davina, Karin,
Caroline,... allen kregen ze meerdere kansen op de gelijkmaker. Maar Maria-Aalter beschikte over een
superdoelvrouw die werkelijk alles uit haar doel ronselde. Uiteindelijk kon Lembeke toch de ban breken op
ongeveer 20 minuten voor affluiten. De doelvrouw bokste een afstandsschot van Cindy weg maar Leen M was
goed gevolgd en scoorde de 1-1. De bezoekers hadden al veel gegeven en moesten even op adem komen. Daar
profiteerde de thuisploeg optimaal van. Hun spits werd diep gestuurd en voor we het goed en wel beseften,
hing de bal aan de overkant tegen de netten. De overwinning was gaan vliegen maar een gelijkspel zat er
misschien nog in. Leen DP schoof mee naar voor en ging haar kans. De bal vloog richting winkelhaak maar ook
hier bracht de keepster redding. Voor de zoveelste keer hield de doelvrouw haar team recht, een
superprestatie! De thuisploeg hield stand en won knap op karakter van Lembeke met 2-1. Volgend weekend
zetten we weer alles op alles in de thuismatch tegen Moerbeke.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Caroline, Petra (45' Els DG), Wendy, Cindy, Leen M, Katrien, Aurelie (5'
Davina), Karin, Julie en Leen DP
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (1-1)
Assist voor FC Lembeke: Cindy (1-1)

LEMBEKE - LANDSKOUTER
Datum: 28/09/2012
Uitslag 9-0
Na de nederlaag tegen Maria-Aalter moesten we door het forfait van Moerbeke en het wedstrijdvrije weekend
twee weken wachten op een nieuwe kans. Het behoeft dus geen uitleg dat we niet konden wachten om
opnieuw de voetbalschoenen aan te binden en de verliesmatch definitief door te spoelen. Bovendien zou deze
partij ook in het teken staan van het wederoptreden van Leen VD, na een lange enkelblessure en -operatie, en
Joyce die geveld was door klierkoorts. We kregen met Landskouter een onbekende tegenstander voor ons en
startten geconcentreerd aan de partij. Al gauw bleek Lembeke een maatje te sterk. Karin opende al na vijf
minuten de score op aangeven van Leen M die niet veel later de 2-0 binnentrapte na een mooi steekballetje
van Davina. Lembeke combineerde complexloos en legde enkele goeie acties op de mat. De 3-0 was opnieuw
van de voet van Leen M op aangeven van Karin. De hele ploeg verdiende een pluim voor de inzet en het mooie
voetbal. We zouden echt elke speelster apart kunnen prijzen voor haar prima wedstrijd. Hierdoor zouden we
wellicht te ver uitwijden, al zal niemand het ons kwalijk nemen dat we de prestatie van Leen VD toch even in de
verf zetten. Niet alleen vierde ze haar terugkeer met twee doelpunten (5-0 en 6-0), bovendien dweilde ze de
linkerflank af alsof ze nooit was weggeweest. Landskouter probeerde wel maar had de pech dat ook onze
verdediging ijzersterk stond te spelen en bijgevolg niets weg gaf. Doelvrouw Sandrina kon enkel maar toekijken
hoe haar teamgenootjes de partij helemaal in handen hadden. In de absolute slotfase mocht ook Joyce haar
rentree vieren met een doelpunt en zo stond de 7-0 ruststand op het bord.
Aan de pauze mocht Joyce en Leen VD net als Julie gaan rusten. In hun plaats kwamen met Rozelien, Kyrlyn en
Caroline drie nieuwe enthousiastelingen in het elftal. De druk was er bij beide ploegen af en het niveau van de
eerste helft werd niet meer herhaald. Toch bleef Lembeke baas en alle aanvallend ingestelde speelsters kregen
minstens een kans om te scoren. Maar de bezoekende doelvrouw speelde bevrijd en behoedde haar team voor
een zwaardere nederlaag. Achteraan gaf de thuisploeg niets weg en mits iets meer scherpte voorin had de
voorsprong zeker nog kunnen oplopen. Nu was het wachten tot de slotfase voor de bal er nog eens in wou.
Leen DP speelde Leen M aan en die knalde in een klein hoekje alsnog de 8-0 binnen. En in de absolute
slotseconden pikte Davina ook nog haar goaltje mee waardoor de wedstrijd eindigde op 9-0. Volgend weekend
worden we op het veld van de ongeslagen competitieleider AA Gent verwacht. Deze overwinning moet alvast
vertrouwen geven voor deze loodzware opdracht!
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Katrien, Petra, Els DG, Leen DP, Leen VD (45' Kyrlyn), Davina, Karin, Julie
(45' Caroline), Leen M, en Joyce (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Leen M (2-0, 3-0), Karin (4-0), Leen VD (5-0, 6-0), Joyce (7-0), Leen M
(8-0), Davina (9-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Davina (2-0), Karin (3-0), Leen M (4-0, 5-0, 6-0), Karin (7-0), Leen DP (80), Leen M (9-0)

AA GENT - LEMBEKE
Datum: 07/10/2012
Uitslag 0-0
Na de klinkende overwinning tegen Landskouter stond de verplaatsing naar AA Gent Ladies D op het
programma. Op basis van de voorbije uitslagen, zowel in de beker als in competitie, was dit een zeer sterke,
zoniet de sterkste tegenstander uit onze reeks. Ze pakten al enkele keren uit met grote overwinningen en
sloten ook topmatchen tegen Sottegem en Wachtebeke met winst af. In de Las Senoritas-reeks waren de ogen
de laatste jaren regelmatig op ons gericht, dit keer was de favorietenrol dus voor onze opponent. We wisten
dat we tegen dit team sterk voor de dag zouden moeten komen en namen ons voor ons vel duur te verkopen
met de juiste wil en mentaliteit. In dat opzicht was het alleszins een opsteker dat we in deze wedstrijd het
wederoptreden van Els V mochten vieren na een blessure van enkele maanden. Ze zou de eerste 45 minuten
haar vertrouwde plek centraal achterin innemen om daarna te evalueren hoe de blessure aan haar schouder
op de eerste wedstrijdminuten zou reageren. In een zalig herfstzonnetje werd de aftrap gegeven en AA Gent
nam in de openingsfase het heft in handen. De thuisploeg probeerde de bal in de ploeg te houden en mooi te
combineren, zonder daarbij echt grote doelkansen af te dwingen. Voor Lembeke was het even aanpassen aan
de snelheid van uitvoering maar de bezoekers toonden wel dat ze niet gekomen waren om zich te verstoppen.
Beide ploegen vochten voor elke bal en het spel ging goed over en weer. Daarbij had Gent wel wat overwicht
en ook de betere kansen, maar een 0-0 aan de rust was niet onlogisch.
Lembeke schepte vertrouwen dat het in de eerste helft niet tenonder ging en begon de tweede helft beter te
voetballen. We brachten meer rust in het spel en konden bij momenten enkele mooie combinaties op te mat
leggen. De bezoekers zorgden voor meer dreiging dan in de eerste helft en Leen M trapte over, Karin net naast.
Ook Gent voetbalde nog enkele kansen bij elkaar. Maar doelvrouw Anne genoot van het extra werk en gaf geen
krimp. Telkens stond ze op de goede plaats op de bal te klemmen. Dat onze doelvrouw er stond, gaf ook de
verdediging vertrouwen en de Gentse spitsen kregen geen vrijgeleide. In de slotfase van de wedstrijd moest
Lembeke dan toch achteruit. Gent ging op zoek naar een late treffer maar miste ook de scherpte in de
afwerking. Zo eindigde deze partij op 0-0, een mooi resultaat voor Lembeke dat met uitstekende teamspirit, de
juiste mentaliteit en bij momenten ook goed voetbal de ongeslagen leider een eerste puntenverlies bezorgde
in een aangename en faire wedstrijd. Volgend weekend spelen we thuis tegen Kruibeke. Supporters op post
want met trots stellen we jullie dan onze kakelverse truitjes met nieuwe hoofdsponsor voor. Tot dan!
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els V (45' Els DG), Caroline (70' Petra), Wendy (45' Sofie), Davina, Rozelien,
Leen M, Karin, Julie, Leen DP en Kyrlyn

LEMBEKE - KRUIBEKE
Datum: 13/10 /1012
Uitslag 13-0
In de kleedkamer werden we voor de thuismatch tegen Kruibeke verwelkomd door een doos met nieuwe
truitjes. Fier als een gieter poseerde we samen met Cedric en Bruno - van onze nieuwe sponsor Twinbo - voor
een nieuwe ploegfoto. Zelfs de niet-geselecteerde en geblesseerde speelsters trokken even hun nieuwe tenue
aan voor de groepsfoto. Wat een teamgeest alweer! Na de opwarming was het echter menens. We waren klaar
voor de strijd tegen een onbekende tegenstander, Kruibeke. De bezoekers hadden nog geen punten verzameld,
maar we waren vastberaden ons hierdoor niet te laten verblinden en de match van bij de aanvang in handen te
nemen. Lembeke begon sterk en al in de eerste minuut kon Wendy scoren op voorzet van Leen M na een actie
op de rechterflank. De thuisploeg was duidelijk de betere ploeg en op het kwartier werd het 2-0. De Lembeekse
verdediging trok een mooie actie in gang, Sofie zette zich door op de rechterflank en Leen M trapte keihard
onder de lat binnen. Vervolgens scoorde ze ook de 3-0 op voorzet van Wendy. De Lembeekse aanvalstrein was
pas echt in gang op het halfuur. Sofie leefde zich uit en zette zowel Wendy (4-0) als Joyce (5-0) op weg naar een
doelpunt. Els V, die dankzij de aanwezigheid van alle verdedigers, eens op het middenveld mocht spelen, trof
eerst zelf de paal en zette vervolgens Wendy op weg naar haar derde doelpunt. En nog voor de pauze kon
opnieuw Wendy er 7-0 van maken, dit keer op aangeven van Joyce.
Lembeke had best mooi voetbal laten zien en doordat niet alleen de aanval maar ook de verdediging en het
middenveld op niveau acteerden, was keepster Anne niet een keer in actie moeten komen. Zij koos er tijdens
de rust voor een warme douche te nemen en gaf de handschoenen door aan Katrien. Ook Leen M en Els V
bleven na de pauze in de kleedkamer waardoor Rozelien, Julie en Leen DP zich nog 45 minuten mochten
uitleven. Na zes minuten kon Leen DP het eerste doelpunt van de tweede helft scoren na een prima
hoeskschop van Leen VD. Daarna was het opnieuw Wendy die een hoofdrol opeiste. Ze kreeg veel ruimte van
haar tegenstanders, profiteerde optimaal en schreef de volgende vier doelpunten op haar naam, wat een
totaal van maar liefst ACHT doelpunten maakt in deze partij. Een uitzondelijke prestatie van onze spitsmuits al
dankt ze die uiteraard ook voor een stuk aan het prima voorbereidend werk van de hele ploeg en de assists van
Joyce, Sofie, Leen VD en. Leen DP. Tussendoor had Leen VD ook nog de lat getroffen met een mooi
afstandsschot. In de slotfase was het Leen DP die met haar tweede van de avond de 13-0 eindstand op het
bord trapte. De assist kwam dit keer van Sofie die maar liefst VIJF keer een ploeggenote op weg zette naar een
doelpunt. Al bij al een vlotte zege dus voor Lembeke, al moeten we onze tegenstander toch een pluim geven.
Als nieuw elftal zochten ze steeds naar de voetballende oplossing. Geruggesteund door een prima doelvrouw
bleven ze zich 90 minuten lang inzetten, chapeau! Volgend weekend spelen we op zaterdag. Plaats van
afspraak is het verre Winnik!
Speelden voor FC Lembeke: Anne (45' Rozelien), Katrien, Petra, Els DG, Els V (45' Leen DP), Leen VD, Caroline,
Leen M (45' Julie), Sofie, Wendy en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Leen M (2-0, 3-0), Wendy (4-0), Joyce (5-0), Wendy (6-0, 7-0), Leen
DP (8-0), Wendy (9-0, 10-0, 11-0, 12-0), Leen DP (13-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Sofie (2-0), Wendy (3-0), Sofie (4-0, 5-0), Els V (6-0), Joyce (7-0), Leen
VD (8-0), Joyce (9-0), Sofie (10-0), Leen VD (11-0), Leen DP (12-0), Sofie (13-0)

WINNIK - LEMBEKE
Datum: 20/10/2012
Uitslag 0-12
We stonden op zaterdagmiddag voor een van de verste verplaatsingen van dit seizoen. Om 15u gaven we de
aftrap voor de match tegen Winnik. De grote vraag was hoe we het feestje van Rozelien en Djengo de avond
ervoor zouden verteerd hebben. De opwarming voorspelde niet veel goed, maar van bij het eerste fluitsignaal
waren we wel wakker. De eerste kansen van de match waren voor Wendy. Maar het was Leen M die eerst na
zes minuten de score wist te openen na een hoekschop van Leen VD en even later de 0-2 kon binnentikken op
aangeven van Davina. Lembeke was duidelijk de betere ploeg en kampeerde op de helft van Winnik. Sofie en
Rozelien konden zich meermaals doorzetten op hun flank maar de afwerking ontbrak. Het was wachten tot op
het halfuur voor het derde doelpunt. Leen M zette Wendy op weg naar de 0-3. In de slotfase van de eerste
helft schakelden we nog een versnelling hoger. Wendy bediende Caroline die de 0-4 beheerst in het hoekje
trapte. En op slag van rust stuurde Rozelien Leen M in de diepte. Die werkte in twee tijden voorbij de
doelvrouw en zorgde zo met een zuivere hattrick voor de 0-5 ruststand.
Aan de pauze bleven Julie, Leen M en Els V in de kleedkamer en met Leen DP, Karin en Joyce gooiden we drie
enthousiaste nieuwe krachten in de ploeg. Het was opnieuw even zoeken naar het juiste ritme maar op het uur
draaide de aanval alweer op volle toeren. Rozelien brak op aangeven van Joyce de ban in de tweede helft.
Daarna ging het snel. Doelvrouw Sandrina kreeg enkel twee oprapertjes te verwerken en zag aan de overzijde
dat haar team het ene doelpunt na het andere scoore. Al snel stond de 0-8 op het bord. Karin bediende eerste
Wendy en trapte vervolgens zelf raak na een assist van Sofie. De thuisploeg verloor de moed en Lembeke
profiteerde van de ruimte. Joyce werkte de 0-9 rustig in het hoekje af op aangeven van Karin en even later
keerden ze de rollen op. De assist kwam van Joyce, de afwerking van Karin en de 0-10 was een feit. Karin was
bijzonder bedrijvig en ook zij slaagde erin een zuivere hattrick te scoren. Wendy zette haar op weg naar de 011. Het slotakkoord was nog voor Leen DP die de 0-12 eindstand op he bord schoof op assist van Karin.
Komende vrijdag spelen we thuis tegen Poesele. Een bekende tegenstander voor ons die het in deze nieuwe
competitie zeer goed doet. Het belooft dus een scherp duel te worden.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Katrien, Caroline, Els V (45' Leen DP), Leen VD, Davina, Julie (45' Karin),
Leen M (45' Joyce), Wendy, Sofie en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Wendy (0-3), Caroline (0-4), Leen M (0-5), Rozelien (0-6), Wendy
(0-7), Karin (0-8), Joyce (0-9), Karin (0-10, 0-11) en Leen DP (0-12)
Assists voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Davina (0-2), Leen M (0-3), Wendy (0-4), Rozelien (0-5), Joyce (0-6),
Karin (0-7), Sofie (0-8), Karin (0-9), Joyce (0-10), Wendy (0-11), Karin (0-12)

LEMBEKE - POESELE
Datum: 26/10/2012
Uitslag 9-2
Na twee monsterscores tegen Kruibeke en Winnik kregen we Poesele op bezoek. Deze oude bekende uit de
Senoritas-reeks behaalde tot nu toe drie punten minder dan Lembeke en kon bij winst dus op gelijke hoogte
komen. Lembeke was gewaarschuwd: we zouden het dit weekend niet zo gemakkelijk hebben! In opperste
concentratie begon de thuisploeg best aan de partij. Na minder dan 10 minuten stond het al 2-0. Eerst versloeg
Rozelien de bezoekende doelvrouw met een hard schot op aangeven van Joyce en even later verdubbelde Leen
M de score nadat ze door een mooie dieptepass van Els alleen op doel kon afgaan. Na deze verschroeiende
start groeide Poesele in de partij en halfweg de eerste helft scoorden ze de aansluitingstreffer. De match was
nu meer in evenwicht. Op het middenveld werd een harde strijd uitgevochten en ook beide verdedigingen
hadden hun handen vol met de spitsen van de tegenpartij. Uiteindelijk kon Lembeke toch de voorsprong verder
uitdiepen. Leen VD zette voor en Joyce profiteerde van een misverstand achterin om de 3-1 binnen te tikken.
Een confortabele voorsprong aan de rust, zo leek het, maar dat was buiten Poesele gerekend dat dankzij een
snelle aanval op de linkerflank terugkwam tot 3-2.
Na een deugddoende pauze kwamen beide ploegen gemotiveerd uit de kleedkamer. Lembeke eiste
onmiddellijk het balbezit op maar ook Poesele probeerde eruit te komen. Na ongeveer tien minuten kwam
Lembeke op een geruststellende 4-2 voorsprong. Rozelien legde de bal achteruit tot bij Leen DP die de
doelvrouw verraste met een listig afstandsschot. Dit doelpunt bevrijdde de thuisploeg en wat volgde was een
golf van aanvallen en vooral efficiëntie. Er werd vlot gecombineerd en het duo Rozelien-Leen M toonde zich
zeer bedrijvig. Rozelien kroop in de rol van aangever en Leen M rondde telkens koelbloedig af. Goed vor 7-2 op
het bord. Vooral het driekhoekje met Leen DP dat vooraf ging aan de 6-2 was een knappe actie, de trainer kon
tevreden zijn. En was Poesele ondertussen de moed verloren? Nee hoor, de bezoekers streden voor wat ze
waard waren en toen hun spits alleen op doel mocht afgaan, leek het alsof ze een derde doelpunt zouden
kunnen scoren. Maar dat was buiten onze doelvrouw Anne gerekend. Met een schittterende reflex hield ze de
bal uit haar kooi. Lembeke zat nu collectief op een wolk en scoorde in de slotfase nog twee keer. Leen M stak
een teen tussen een flankvoorzet en bedankte Rozelien zo voor alle assists door haar op weg te zetten naar
haar tweede doelpunt van de avond. En even later zette Leen M ook de 9-2 eindstand op het bord, alweer door
een teen tegen de bal te zetten. De voorzet kwam van Els V en de teen volstond om de doelvrouw op het
verkeerde been te zetten. Het hoeft geen uitleg dat deze zege deugd deed! Volgend weekend moeten we op
zondagmorgen naar Zaffelare. Hopelijk vergaat het ons dan beter dan de vorige keer dat we op zondagmorgen
moesten spelen!
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Els V, Leen DP, Petra (45' Caroline), Karin, Julie, Leen M, Joyce, Els DG, Leen
VD (79' Katrien) en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Leen M (2-0), Joyce (3-1), Leen DP (4-2), Leen M (5-2, 6-2, 7-2),
Rozelien (8-2), Leen M (9-2)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Els V (2-0), Leen VD (3-1), Rozelien (4-2, 5-2, 6-2, 7-2), Leen M (8-2), Els V
(9-2)

ZAFFELARE - LEMBEKE
Datum: 04/11/2012
Uitslag 0-6
Voor de tweede keer dit seizoen stond er een uitwedstrijd op zondagvoormiddag gepland. Iedereen wist hoe
het de vorige keer afgelopen was en dus stonden we scherp. Op een drassig maar bespeelbaar veld nam
Lembeke het heft onmiddellijk in handen. Echt goed voetbal was er in de openingsfase niet te zien, maar de
betere kansen waren duidelijk voor Lembeke. Leen M knalde al na twee minuten tegen de dwarsligger. Het was
dan ook verdiend dat de bezoekers na 10 minuten op voorsprong kwamen. Rozelien speelde voor de
gelegenheid op rechts en trapte een strakke voorzet naar Leen M die aan de kleine rechthoek kon
binnenknallen. Even later herhaalden beide speelsters deze fase nog eens met 0-2 tot gevolg. Wendy kreeg als
diepe spits ook een aantal mooie kansen, maar het was haar dagje niet. Ook Davina, Leen VD en Cindy konden
vanop afstand hun kans gaan maar kregen de bal niet voorbij de doelvrouw. Op corner kon Julie haar hoofd
tegen de bal zetten, maar die ging nipt naast. Uiteindelijk was het opnieuw Leen M die de derde treffer kon
scoren. Cindy stak de bal mooi tussen de lijnen en Leen M legde het leer netjes naast de doelvrouw binnen.
Zaffelare probeerde wel te reageren maar achteraan hadden Els V, Katrien, Petra en Leen VD de touwtjes goed
in handen.
Aan de rust bracht Jürgen met Els DG, Sofie en Joyce drie nieuwe krachten in. Davina, Leen VD en Leen M
mochten hierdoor gaan rusten. Bovendien nam Wendy plaats in het doel waardoor Sandrina zich nog een helft
mocht uitleven als diepe spits. Opnieuw was Lembeke de betere ploeg. Het drukte Zaffelare op de eigen heft
maar slaagde er opnieuw niet in haar beste voetbal te vinden. Op karakter werd het na een tiental minuten dan
toch 0-4 toen Rozelien de bal op aangeven van Sandrina hoog in doel trapte. Lembeke bleef de kansen bij
elkaar voetballen en Sandrina kon de score verder uitdiepen. Eerst trapte ze op assist van Rozelien de
forfaitcijfers op het bord en even later werkte ze een knappe voorzet van Sofie in doel. Met 0-6 op het bord
een kwartier voor het einde was de wedstrijd definitief gespeeld. Zo brachten de pot zondagmorgenvoetbal
deze keer wel tot een goed einde. Volgend weekend komt Lebeke-Aalst op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els V, Petra, Wendy, Cindy, Davina (45' Sofie), Leen VD (45' Els DG),
Rozelien, Leen M (45' Joyce), Katrien en Julie.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2, 0-3), Rozelien (0-4), Sandrina (0-5, 0-6)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (0-1, 0-2), Cindy (0-3), Sandrina (0-4), Rozelien (0-5), Sofie (0-6)

LEMBEKE - LEBEKE-AALST
Datum: 09/11 /1012
Uitslag 3-1
Na het zondagochtendvoetbal in Zaffelare waren we toch tevreden opnieuw op vrijdagavond te mogen spelen.
De tegenstander kwam dit keer uit Lebeke-Aalst en zij maakten de verplaatsing naar het Meetjesland met de
bus. Hoewel ze vrij laat toekwamen, amper 25 minuten voor de aftrap, was er van een gebrek aan concentratie
geen sprake bij de bezoekers. Ze begonnen stevig aan de partij en Lembeke had het even moeilijk met de harde
duels. De thuisploeg ging te vaak overhaast te werk en het voetbal was vrij rommelig. Nochtans toonde
Lembeke al na tien minuten dat voetbal spelen voor het meeste resultaat zorgde. Els DG blokte een aanval van
de bezoekers af, zette een driehoekje op met Leen VD waarna Davina zich vrijspeelde. Zij lanceerde Aurelie
door het centrum van de verdediging en die toonde dat ze haar koelbloedigheid tijdens haar blessure niet
verloren was. Oog in oog met de bezoekende doelvrouw maakte ze er 1-0 van. Het was geen hoogstaande
partij maar Lembeke was voetballend wel de betere ploeg. Het was dan ook verdiend dat Joyce ongeveer op
het halfuur de score wist te verdubbelen nadat ze door een subtiel passje van Aurelie op doel kon trappen.
Verder dan deze 2-0 kwam Lembeke echter niet meer voor de rust.
Aan de pauze voerde Jürgen drie wissels door. Els DG, Julie en Aurelie werden vervangen door Els V, Cindy en
Wendy. Het wedstrijdbeeld bleef een beetje gelijk. Rommelig voetbal en harde duels. Het was geen eenvoudige
wedstrijd voor Lembeke dat ook niet in haar beste vorm verkeerde. Wendy kreeg nog een goeie mogelijkheid
na een strakke voorzet van Sofie maar haar poging zoefde over. Ook de goeie corners van Leen VD konden de
ban niet breken. Het derde Lembeekse doelpunt bleef even uit maar uiteindelijk kwam het er toch. Davina
zorgde opnieuw voor een mooie dieptepass en dit keer miste Wendy niet: 3-0! Ondertussen mochten we voor
het eerst dit seizoen spreken van een bedenkelijke arbitrage. Dat kwam de concentratie en daarmee
samenhangend ook het spelbeeld niet ten goede. En wanneer Caroline zich na een smerige, niet-gefloten fout
revancheerde, kreeg ze ook nog eens de eerste (terechte) gele kaart van het seizoen onder de neus geduwd.
De wedstrijd leek naar zijn einde te kabbelen maar de bezoekers slaagden er alsnog in te scoren. Een verre
botsbal verraste Anne en ging vlak onder de lat binnen. De bezoekers probeerden nog te dreigen maar
Lembeke hield vrij probleemloos stand. Zo bleef het 3-1, opdracht volbracht. Volgend weekend moeten we op
bezoek bij Wachtebeke. Niet enkel de klassieker van de Las Senoritascompetitie, maar ook het duel tegen de
ploeg in vorm dit moment. Wanneer we daar goed voor de dag willen komen, zal het toch iets beter moeten.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Petra, Els DG (45' Els V), Leen DP, Leen VD, Davina, Caroline, Sofie, Julie (45'
Cindy), Aurelie (45' Wendy), en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Aurelie (1-0), Joyce (2-0), Wendy (3-0)
Assists voor FC Lembeke: Davina (1-0), Aurelie (2-0), Davina (3-0)

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 16/11/2012
Uitslag 0-4
De wedstrijd tegen Wachtebeke begon met omwegen. En dat kan je gerust letterlijk nemen. Alle speelsters
draaiden zich zot in de vele wegenwerken rond het terrein en kwamen dan ook met heel wat vertraging toe op
het nieuwe voetbalcomplex. Jawel, het voetballen aan de voet van Sidmar behoort tot het verleden en daar
waren we niet rouwig om. Ook de arbiter had de nodige moeite om het terrein te bereiken en dus begon de
partij met 15 minuten vertraging waardoor Lembeke alsnog een deftige opwarming kon voorzien. Gelukkig
maar want van bij de aanvang werden er stevige duels uitgevochten. Wachtebeke, in vorm na de klinkende
overwinningen tegen Daknam en Sottegem, was duidelijk op zoek naar een vroege voorsprong. Met lange
ballen stuurden ze hun spitsen steeds opnieuw de diepte in. De druk was voor de thuisploeg dat ook tekende
voor de eerste kansen. Maar een vroeg doelpunt bleef uit en dus steeg ook het vertrouwen bij Lembeke. Leen
M zette de verdediging en doelvrouw onder druk en dat resulteerde in een doelpunt voor de bezoekers, ietwat
tegen de gang van het spel in. Ook daarna bleef Wachtebeke de kansen bijeen voetballen maar de Lembeekse
verdediging en doelvrouw Anne gaven de thuisploeg geen vrijgeleide. Els DG redde de bal van de lijn en
gelukkig was er even later geen thuisspeelster gevolgd om een strakke voorzet vanop de flank binnen te tikken.
Het spel ging nu goed over en weer en ook Lembeke kreeg enkele kansen. Aurelie kon zich net niet doorzetten
en Wendy trapte na een schitterende actie van Leen VD net naast. Zo gingen beide ploegen rusten met een
gevleide 0-1 voorsprong voor Lembeke.
Aan de pauze kwamen onze drie enthousiaste bankzitters Caroline, Joyce en Sofie in het team in de plaats van
Rozelien, Petra en Wendy. Een heel nieuwe rechterflank dus en die liet zich onmiddellijk gelden. De invallers
wonnen het merendeel van de duels en dat gaf het volledige team vertrouwen. Anders dan in de eerste helft
had Lembeke nu het overwicht en na goed stoorwerk van Aurelie kon Leen M voor een tweede keer profiteren
van een misverstand achterin bij Wachtebeke waardoor het al snel 0-2 werd. Tijd voor de trainer van
Wachtbeke om een extra spits in de strijd te gooien. Extra werk voor onze verdediging dus maar die leverde
desondanks een vlekkeloze prestatie af. Anderzijds kregen Karin en Davina hierdoor meer ruimte op het
middenveld. Na een mooie combinatie vonden ze Leen M op de linkerflank. Die zette zich door en stak de bal
net op het juiste moment tussendoor naar Aurelie die de 0-3 genadeloos tegen de touwen trapte. Met deze
score op het bord moesten we enkele nog de partij uitvoetballen. Wachtebeke probeerde nog de eerredder te
scoren en kreeg daar ook enkele kansen toe, maar naast de overwinning wilden we ook graag de nul op het
bord houden. Eerst was er wat geluk mee gemoeid toen de bal op de paal belandde. En wanneer de
Wachtebeekse spits vervolgens alleen op doel kon afgaan, schudde Anne een supersave uit haar mouwen en
hield zo haar netten schoon. Lembeke kon zich nu beperken tot counteren en scoorde op die manier nog een
vierde keer. Sofie zette Aurelie op weg naar de 0-4 eindstand. De toppers volgen elkaar nu in sneltempo op.
Vrijdag krijgen we Sottegem op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Leen DP, Petra (45' Caroline), Els DG, Wendy (45' Joyce), Aurelie, Davina,
Leen VD, Rozelien (45' Sofie), Leen M en Karin.
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Aurelie (0-3, 0-4)
Assists voor FC Lembeke: Aurelie (0-2), Leen M (0-3), Sofie (0-4)

LEMBEKE - SOTTEGEM
Datum: 23/10/2012
Uitslag 0-3
Na de deugddoende overwinning op het veld van Wachtebeke stond de focus al snel op onze volgende
wedstrijd. We ontvingen op eigen veld Sottegem, een jong team wiens wedstrijden veelal gekenmerkt werden
door een karrenvracht aan oelpunten. We wisten dat we stevig voor de dag zouden moeten komen en dat
lukte. Lembeke drukte de tegenstander op de eigen helft terug en creëerde enkele goeie kansen. Al in de
openingsfase had de thuisploeg twee grote mogelijkheden om de score te openen maar de bezoekende
doelvrouw toonde haar waarde door ze allebei uit haar kooi te ranselen. Sottegem was duidelijk niet gewoon
om zover op de eigen helft terug gedwongen te worden. Bovendien zaten hun talentvolle spitsen in de tang
door prima werk van Petra en Caroline. Maar Lembeke wist het overwicht in het eerste halfuur niet in een
doelpunt om te zetten. Rozelien trof de paal en Leen M en Wendy vonden de doelvrouw op hun weg. Davina
liet even later wel de netten trillen maar zij werd wegens buitenspel teruggefloten. Lembeke had al heel wat
krachten verspeeld en vervolgens kwamen de bezoekers meer opzetten. Sottegem heeft een technisch sterke
ploeg en liet dat duidelijk merken. De bezoekers gingen nu uitdrukkelijker op zoek naar een doelpunt maar het
leek erop alsof de Lembeekse verdediging ondanks de opgevoerde druk de nul zou kunnen houden tot aan de
rust. Dat lukte echter niet. Vlak voor het fluitsignaal onderschepte hun spits de bal bij een uittrap. Ze sneed
naar binnen en trapte de bal van aan de rand van de grote baklijn over doelvrouw Anne in de verste
bovenhoek. Een schitterend doelpunt voor Sottegem maar een mentale tik voor Lembeke.
Aan de pauze bleven Davina en Caroline in de kleedkamer. Aurelie nam de plaats in van Leen M die een rij
achteruit schoof. Els DG ging op Caroline's positie spelen. Lembeke was vastbesloten voluit voor de gelijkmaker
te gaan maar de bezoekers hadden ondertussen hun geliefkoosde spel gevonden. Via hun snelle spitsen
maakten ze het Lembeke knap lastig. Het spel ging wel nog goed over en weer. Aurelie kwam net niet tot
scoren en Wendy kon niet profiteren van een foutje achterin. Maar Sottegem had nu overwicht. Lembeke werd
hierdoor tot fouten gedwongen. De verdediging ging iets te hard in duel en de scheids wees terecht naar de
stip. Hun doelvrouw mocht de klus klaren en deed het met verve. Ze trapte de elfmeter netjes in de
rechteronderhoek. Het zou moeilijk worden om de overwinning nog thuis te houden maar we gaven de moed
niet op. Els V en Leen DP probeerde om van achter uit voor diepgang te zorgen terwijl Petra en Els DG de snelle
spitsen in bedwang probeerden te houden. Maar het mocht niet baten. Ook de inbreng van Julie een kwartier
voor tijd bracht geen kentering teweeg. Leen M kon nog eens doorgaan maar de Sottegemse doelvrouw redde
alweer knap. Sottegem wist wel nog een keer te scoren, wat de eindstand uiteindelijk op 0-3 bracht. Een
terechte overwinning voor een goed voetballende ploeg. Lembeke toonde de juiste mentaliteit en teamspirit
maar Sottegem was vanavond de betere ploeg. Geen tijd om te treuren want volgend weekend staat er alweer
een topper op de kalender. Dan komt oude bekende Daknam langs.
Speelden voor FC Lembeke: Anne, Caroline (45' Els DG), Leen DP, Petra, Davina (45' Aurelie), Karin, Leen M,
Wendy, Els V, Karin en Rozelien (75' Julie)

LEMBEKE - DAKNAM
Datum: 30/11/2012
Uitslag 5-3
Op de kalender stonden twee thuiswedstrijden na elkaar, goed voor twee toppers op rij. Na de nederlaag tegen
Sottegem wilden we ons herpakken tegen Daknam. Lembeke stond voor de match op plaats drie, Daknam
bekleedde de vijfde plek. De wedstrijden van onze tegenstander kenmerkten zich door veel doelpunten. Zowel
gescoord als tegen gekregen. Achterin alles toe proberen houden en voorin scherp zijn was dus het doel. Net
als vorig weekend startte Lembeke zeer goed. En in tegenstelling tot de aanvangsfase tegen Sottegem ging de
bal er dit keer wel in. Nadat we eerst nog de paal en de doelvrouw op onze weg vonden, was er na acht
minuten al Rozelien die de zich doorzette op links, de bal voortrok en Joyce zo de 1-0 voorschotelde. De
thuisploeg had de partij goed in de hand en al snel stond het 2-0. Kyrlyn zwiepte een hoekschop voor doel en
Julie scoorde met het hoofd. Nog voor het kwartier stond de 3-0 zelfs al op het bord. Julie stak Rozelien mooi
diep en die miste oog in oog met de doelvrouw niet. Met deze ietwat geruststellende voorsprong op het bord
nam Lembeke een beetje gas terug en Daknam kon ook een goeie kans creëren, maar gelegenheidsdoelvrouw
Wendy - die bij afwezigheid van Anne en Sandrina de handschoenen aantrok - dook goed in het hoekje. Ook de
Lembeekse spitsen Joyce, Rozelien en Aurelie kregen elk nog een mooie kans maar een doelpunt viel er niet.
Dat was mede dankzij de prima keeperskwaliteiten van de doelvrouw van Daknam die haar team meermaals
behoedde van een grotere achterstand. Aan de overzijde was het op slag van rust wel nog prijs. Hoewel de
verdediging Els DG, Els V en Petra goed werk leverden, konden ze niet verhinderen dat de Daknamse spits
randje buitenspel alleen op Wendy kon afgaan. Ze werkte beheerst af en 3-1 was de ruststand.
Zoals steeds mochten de drie bankzitters na de pauze invallen. Leen M, Leen VD en Cindy kwamen in het team
ten koste van Petra, Kyrlyn en Leen DP. Opnieuw nam de thuisploeg een goede start. Na amper vijf minuten
mochten de Lembeekse dames opnieuw juichen. Een hoekschop van Leen VD werd ontzet maar kwam
opnieuw in haar voeten. Ze zwierde de bal voor doel en Leen M kopte de 4-1 tegen de netten. Ook Daknam
ging nog op zoek naar een doelpunt. Hun vinnige spitsen toonden waarom ze al heel wat doelpunten achter
hun haam hadden. Wendy had geen verhaal tegen een hard en hoog schot en zo stond het halfweg de tweede
periode 4-2. De wedstrijd ging nu vlot over en weer en aan de overzijde werd er ook gescoord. Aangever was
opnieuw Leen VD op corner, afwerker was Aurelie die in een tijd binnentikte. Maar de partij was nog niet
gespeeld. Toen Daknam vlak voor affluiten een vrije trap kreeg vanop ongeveer 25 meter, schilderden ze het
leer schitterend onder de lat binnen. Een subliem doelpunt waar Wendy niets tegen kon beginnen. En zo vielen
er dus vele doelpunten maar werd de wedstrijd verdiend in het voordeel van Lembeke beslecht. Volgend
weekend volgt de vierde van vier topmatchen op rij en spelen we op vrijdagavond op het veld van KSK Beveren.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Leen DP (45' Leen M), Petra (45' Cindy), Caroline, Els DG, Joyce, Aurelie,
Rozelien, Els V, Julie en Kyrlyn (45' Leen VD).
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Julie (2-0), Rozelien (3-0), Leen M (4-1) en Aurelie (5-2)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Kyrlyn (2-0), Julie (3-0), Leen VD (4-1, 5-2)

LEMBEKE - MARIA-AALTER
Datum: op 21/12/1012
Uitslag 13-3
Trainer zijn van een dameselftal brengt vaak heel wat met zich mee maar af en toe is het ook simpel. Zo waren
op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie slechts 11 speelsters beschikbaar voor de aftrap. Het basiselftal
vormde bijgevolg zichzelf. En ook de motivatiespeech kon Jürgen zich deze avond besparen. Want de 11 blauwwitten hadden genoeg aan de gedachte van het puntverlies op het veld van Maria-Aalter begin september om
tot op het bot gemotiveerd te zijn. De deelnemers aan de kerstloop stonden nog uit te hijgen aan de zijlijn en
zagen Maria-Aalter de aftrap geven. De bezoekers leden echter onmiddellijk balverlies. Leen M en Wendy
zetten onmiddellijk de actie op en Karin werkte af. 1-0 na welgeteld 26 seconden, vast een record voor ons
team. En we wilden meer. De aftrap die volgde werd opnieuw onderschept. Dit keer was het Leen DP die de
actie op zette en Joyce scoorde. Tweede kans, tweede doelpunt en dat na twee minuten. We zeiden dus niet
enkel dat we gemotiveerd waren, we toonden het ook. Want na amper tien minuten op de klok stond er al 4-0
op het bord. Joyce scoorde haar tweede van de avond en Leen M eerde haar kleine supporter Martijn met een
doelpunt. Achterin rammelde het bij de bezoekers maar vooraan draaide het wel. De frêle Lembeekse
verdediging had het moeilijk tegen de stevige spitsen en zo scoorde Maria-Aalter na een kwartiertje de 4-1.
Maar Lembeke bleef de betere ploeg. Leen M en Kyrlyn speelden goed samen op de linkerflank. Na een van
deze acties zag Leen M iemand centraal positie kiezen. Ze zonderde Karin alleen af en die bleef rustig en miste
niet: 5-1. Het regende echt doelpunten en ook Maria-Aalter mocht nog een keer juichen. Maar de vrolijkste
ploeg was toch Lembeke. Want nog voor de rust scoorden we nog drie keer. Eerst bracht Wendy Leen M alleen
voor doel, zij tekende voor de 6-2 en even later scoorde Wendy zelf haar eerste van de wedstrijd op aangeven
van Karin. Op slag van rust haalde Leen M nog eens de achterlijn. Ze zette strak voor en door goed stoorwerk
van Wendy werd een Aalterse verdedigster tot een owngoal gedwongen.
Ondanks de ruime voorsprong had Jürgen in de pauze toch enkele tips voor zijn team en die vielen niet in
dovemansoren. Lembeke, waar Katrien de plaats van de licht-geblesseerde Anne innam in doel, voeldbalde na
de rust nog beter. Achterin hadden Petra, Els DG en Caroline alles onder controle en op aangeven van een sterk
Lembeeks middenveld kregen de spitsen al gauw een resem kansen. Diepe spits Wendy scoorde al snel twee
keer. Zeker de 10-2 was een beauty. Na tikka-takka tussen Julie, Leen DP, Kyrlyn en Leen M trapte ze het leer
knal in de kruising. Maria-Aalter probeerde wel maar achterin zat het na rust beter in elkaar. En dus was ook
het volgende doelpunt voor Lembeke. Wendy zette Leen M alleen voor de doelvrouw en zij tikte het leer naast
de goalie binnen. Wendy profiteerde even later opnieuw van de ruimte die ze kreeg. Na een goeie corner van
Kyrlyn trapte ze de 12-2 binnen. De thuisploeg voetbalde vrank en vrij en de bezoekers moesten af en toe aan
de noodrem trekken. Zo werd Karin foutief neergehaald. De scheids legde de bal net buiten de zestien, een
kolfje naar de hand van Leen DP. Haar draaibal zoefde echter net naast de kruising. Ondertussen kreeg Katrien
in het doel aan de overzijde niet veel werk op te knappen. Maar 10 minuten voor affluiten moest ze zich toch
eens omdraaien. Tot drie keer toe redde ze een doelpoging van dezelfde speelster maar de vierde was er teveel
en aan zo stond het 12-3. Toch was dit niet het slotakkoord. Ook Joyce wilde, na Leen M en Wendy, een
hattrick achter haar naam. En dus trapte ze de 13-3 op aangeven van Karin zonder aarzelen binnen. Na twee
afgelaste wedstrijden deed het deugd om nog eens te mogen voetballen. En met zo'n klinkende overwinning
was het natuurlijk helemaal goed. Niets dan blije gezichten dus na het laatste fluitsignaal.
Speelden voor FC Lembeke: Anne (45' Katrien), Kyrlyn, Karin, Petra, Els DG, Leen DP, Leen M, Caroline, Julie (75'
Cindy), Wendy, en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (1-0), Joyce (2-0, 3-0), Leen M (4-0), Karin (5-1), Leen M (6-2), Wendy (7-2),
owngoal (8-2), Wendy (9-2, 10-2), Leen M (11-2), Wendy (12-2) en Joyce (13-3)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Leen DP (2-0), Leen M (3-0), Wendy (4-0), Leen M (5-1, 6-2), Karin (7-2),
Leen M (8-2, 9-2, 10-2) Wendy (11-2), Kyrlyn (12-2), Karin (13-3)

WATERVLIET - LEMBEKE
Datum: 28/12/2012
Uitslag 0-6
Nadat de voetbalbond pas op woensdag had beslist dat we onze afgelaste wedstrijd op Watervliet moesten
inhalen en een week vol regen (wat we op de woensdagtraining heel duidelijk konden merken) was het toch
even met een bang hart afwachten of we deze keer wel mochten spelen. Bij aankomst was het al vrij snel
duidelijk dat we zouden kunnen spelen, tot blijdschap van de speelsters, al moesten we wel nog wachten op
groen licht van de scheidsrechter. De tweede vraag was dan wie in doel zou plaatsnemen bij afwezigheid van
Anne en Sandrina. Jürgen liet de keuze aan het team en het was Els DG die vrijwilligster was om de plaats onder
de lat in te nemen tegen haar ex-ploeg. Het waren onze Lembeekse dames die vanaf het eerste fluitsignaal
voor het veldoverwicht zorgden. Lembeke trachtte de bal goed rond te spelen op de mindere helft van het veld
waar de bal af en toe bleef steken in een plas water of de modder. Toch waren er bij vlagen prachtige
combinaties zien en dit resulteerde in een hele resem kansen. Maar tot grote frustratie van de Lembeekse
speelsters was er wel iedere keer een Watervliets onderdeel dat in de weg zat of was het de prima keepende
doelvrouw die de nul kon houden. Dit kon natuurlijk niet blijven duren en na 35 minuten kwam de bal na een
vlotte combinatie bij Wendy die kon afleggen voor Leen VD en Boemie kon de ban breken met een droge knal
in de hoek. Het doelpunt gaf de Lembeekse dames nog meer drive om te blijven doorgaan en in de 42e minuut
kwam de bal na wat geharrewar voor doel in de voeten van Leen DP. Die twijfelde niet en trapte de bal
snoeihard onder de deklat. Zo kwam de 0-2 ruststand op het bord te staan.
Ondanks 45 minuten veldoverwicht konden we niet helemaal tevreden zijn en tijdens de rust had Jürgen nog
enkele aanwijzingen voor de tweede helft. We konden nu naar de betere kant van het veld spelen en dit zou
zeker in ons voordeel moeten spelen. Sofie werd vervangen door Davina en Wendy door Karin. Deze laatste
kon al na twee minuten de bal binnen schuiven. Het spelbeeld bleef een kopie van de eerste helft met constant
balbezit en bij momenten prachtige combinaties van Lembeke op de helft van de thuisploeg. Toch duurde het
tot de 65e minuut alvorens de bal bij Rozelien kwam. Zij knalde in de actie op een Watervlietse voet, maar de
bal dwarrelde tot bij Kyrlyn, die half vallend de bal met een prachtige krul de 0-4 binnentrapte. Vier minuten
later combineerde Lembeke de bal tot bij Karin die kon terugleggen op Leen DP. Ons Leen diende enkele
trappen op haar voeten en enkels te incasseren en toen de scheidsrechter hiervoor geen fout floot, legde
Poortere al haar frustraties in een verschroeiend schot waar de doelvrouw enkel maar het nakijken op had.
Lembeke werd dan iets lakser, zeker nadat er een thuisspeelster geblesseerd het veld had verlaten en de 10
Watervlietse dames kregen de bal toch tot bij Els die 2x rustig en overtuigd de bal klemvast kon nemen. Dit
waren de enige twee ballen die ons Els hoefde te pakken en de bezoekers bleven het spel domineren. In de 76e
minuut combineerde Lembeke alweer een mooie aanval in elkaar en de bal kwam via Davina in de voeten van
Leen DP die rustig haar 3e doelpunt van de avond scoorde.
We konden uiteindelijk tevreden terugblikken op onze laatste wedstrijd van 2012 en zo met stijl afscheid
nemen van alweer een prachtig jaar met de 2e opeenvolgende titel in de (afscheidnemende) Las Senioritas
competitie, kwalificatie voor de kwartfinale van de Hoffman cup, 26 overwinningen – 2 gelijke spelen - 2
nederlagen, de stage in Hofstade en ontelbare prachtige herinneringen. Veel tijd voor rust is er “helaas” niet,
want volgende week trekken we naar Beveren voor de volgende in te halen wedstrijd. Hopelijk kunnen we daar
het startsein geven voor een jaar vol voetbalplezier en prachtige
momenten.
Speelden voor FC Lembeke: Els DG, Katrien, Petra, Leen DP, Kyrlyn, Leen VD, Sofie (45’ Davina), Julie, Joyce,
Wendy (45’ Karin) en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Leen DP (0-2), Karin (0-3), Kyrlyn (0-4), Leen DP (0-5, 0-6)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Kyrlyn (0-3), Rozelien (0-4), Karin (0-5), Davina (0-6)
Speciale verslaggever: Jürgen

BEVEREN - LEMBEKE
Datum: 04/01/2013
Uitslag 0-2
Net als op de laatste vrijdag van 2012 stond ook op de eerste van 2013 een voetbalmatch op het programma.
Geen winterstop voor ons, maar echt erg vonden we dat niet hoor! We werden aan de voet van de Freethiel
verwacht voor de inhaalmatch tegen SK Beveren. De grasmat zag er geweldig uit maar al tijdens de opwarming
viel op dat het veld zeer zwaar lag. Het was dan wel een effen, groene vlakte maar de overtollige regen van de
voorbije weken had toch zijn tol geëist. Het beloofde dus een fysieke partij te worden en Lembeke schoot goed
uit de startblokken. De bezoekers duwden de thuisploeg terug op de eigen helft. Vanuit het middenveld
werden de passes tussendoor richting de aanvallers gestuurd maar het gladde veld zorgde ervoor dat de bal
hard doorschoof en het was bijgevolg even zoeken. Bovendien speelde de thuisploeg op offside waardoor het
voor de Lembeekse spitsen niet eenvoudig was. Karin en Kyrlyn hadden het centrale middenveld in handen en
zorgden voor dreiging. Er kwamen kansjes voor Rozelien en Wendy, al werd er niet gescoord. Beveren moest
zich vooral beperken tot verdedigen en als ze er eens uit kwamen, hield de Lembeekse achterlinie alles goed
gesloten. Interim-doelvrouw Aurelie kreeg slechts enkele vangballetjes te verwerken en gaf daarop geen krimp.
Halfweg de eerste helft kwam er een mooie kans voor Lembeke. Karin zette zich door in het strafschopgebied
en legde mooi terug. Helaas kon de sterke doelvrouw er nog de vingertoppen tegen zetten waardoor de bal
alsnog van zijn baan afweek in plaats van in de voeten van de volledig vrijstaande Leen M te vallen. Lembeke
verdiende nu echt wel een doelpunt en kwam er nog voor de rust twee keer zeer dicht bij. Wendy en Kyrlyn
mochten elk op wandel gaan maar oog in oog met de doelvrouw besloten ze naast. 0-0 aan de rust dus.
Hoewel er niet gescoord was, kregen we toch een tevreden trainer te zien die genoten had van het blok dat zijn
team vormde. De opdracht voor de tweede helft was bijgevolg eenvoudig: meer van dat, dan zal dat goaltje wel
vallen. Bankzitters Julie en Joyce waren ondertussen al aan hun opwarming beginnen en namen na de rust de
plaats in van Rozelien en Leen VD. Lembeke hield hetzelfde niveau aan na de rust, maar de eerst echt grote
kans was voor de thuisploeg. Aurelie toonde echter haar klasse en hield de nul op het bord. Ondanks deze
eerste dreiging was het opnieuw Lembeke dat meest aanspraak mocht maken op een doelpunt. Leen M
stuurde Wendy in het straatje maar de spits knalde over. Uitstel van executie want enkele minuten later
herhaalden beide speelsters dezelfde actie en dit keer was het wel raak. Wendy omspeelde de doelvrouw en
trapte de 0-1 rustig met links binnen. Wat een opluchting, de kop was eraf. Beveren probeerde te reageren via
een vrij trap die er kwam na een tackle van Kyrlyn, die ons tevens de tweede gele kaart van het seizoen
opleverde, maar Aurlie stond pal. Lembeke ging aan de overzijde op zoek naar een geruststellende dubbele
voorsprong en die kwam er ook. Leen M zette de actie op aan de linkerflank, haalde de achterlijn en legde
terug tot bij Wendy die tussen haar twee belagers alsnog de voet tegen de bal kon plaatsen en zo haar tweede
treffer mocht vieren. De overwinning mocht ons niet meer ontsnappen! Ondertussen kwam Katrien de
moegestreden Kyrlyn vervangen en zette Beveren een laatste offensief in. Maar Aurelie reageerde attent op de
dieptepasses van de thuisploeg en twee afstandsschoten vlogen hoog over en naast. Zo eindigde de wedstrijd
op een verdiende 0-2 overwinning voor Lembeke dat trots mocht zijn op een goede collectieve prestatie.
Speelden voor FC Lembeke: Aurelie, Caroline, Els V, Leen DP, Petra, Karin, Leen VD (45' Julie), Kyrlyn (75'
Katrien), Leen M, Wendy, en Rozelien (45' Joyce)
Scoorde voor FC Lembeke: Wendy (0-1, 0-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2)

MOERBEKE - LEMBEKE
Datum: 13/01/2013
Uitslag 0-11
Op zondagmorgen ontwaken en buiten een wit sneeuwtapijt zien, is meestal best gezellig. Maar als je net die
dag een voetbalmatch op het programma hebt staan, is het heel wat minder leuk. Gelukkig bleek de
hoeveelheid sneeuw op het veld van onze tegenstander Moerbeke mee te vallen en dankzij de snelle
interventie van de Moerbeekse entourage om de lijnen vrij te maken, kon er probleemloos gevoetbald worden.
Het was de eerste keer dat beide teams elkaar bekampten (in de heenronde gaf Moerbeke forfait) en het
verschil in klassement was van bij de start duidelijk. Lembeke was de betere ploeg en drukte de tegenstander
onmiddellijk op de eigen helft terug. Na een studieronde waarbij het even zoeken was de gladde bal onder
controle te houden en de spitsen steevast wegens offside werden teruggefloten, viel het eerste doelpunt van
de wedstrijd alsnog. Leen M richtte een hoekschop naar de eerste paal en Julie knikte beheerst met het hoofd
binnen. Het duurde niet lang of deze voorsprong werd verdubbeld. Julie stuurde Wendy het straatje in en die
miste niet. Vervolgens ontbond Leen VD haar duivels. Ze kreeg de bal van Davina en knalde het leer van aan de
rand van de grote rechthoek onderkant lat binnen. Dat was trouwens niet de enige keer dat het doelhout trilde
in de eerst helft. Leen M zou 2 keer het kader raken en ook Wendy zag haar schot op de dwarsligger landen.
Bovendien trof ook Rozelien de paal. Al die pech, gekoppeld aan het constante terugfluiten wegens offside
belette Lembeke echter niet de score verder uit te diepen. Leen M kreeg de bal na vrije trap van Leen VD via
Wendy in de voeten en scoorde zo de 0-4. En op slag van rust zette Wendy de forfaitscore op het bord nadat ze
op aangeven van Leen VD de doelvrouw omspeelde en de bal rustig binnentikte.
Aan de pauze bracht Jürgen zoals steeds zijn reservespeelsters in het elftal. Dit keer stonden Karin, Leen DP en
Els DG te popelen om in te vallen. Zij namen de plaats in van Leen M, Els V en Caroline die mochten genieten
van een deugddoende warme douche. Een nieuwe wedstrijdhelft maar hetzelfde spelbeeld volgde. Lembeke
domineerde en scoorde al snel twee keer. Karin stond tweemaal aan het kanon. Eerst werd ze bediend door de
net ingevallen Leen DP en daarna nam ze een strakke voorzet van Rozelien in dank aan. Ondertussen dacht
Lembeke vooral aan vooruit voetballen en kreeg de achterlinie wat meer werk op te knappen. Meer dan enkele
vangballetjes voor doelvrouw Sandrina, die voor de gelegenheid een ontelbaar aantal laagjes kleren had
aangetrokken, leverde dat niet op. Aan de overzijde liep de score ondertussen verder op. Wendy kon zich
doorzetten en trapte de bal naast de keepster richting doel. Rozelien hield een inlopende verdedigster af en
tikte de bal over de doellijn. Ondertussen was er wel een kleine domper op de feestvreugde toen Petra tot
ieders verbazing een gele kaart onder de neus geduwd kreeg. Gelukkig bleef dit niet in de kopjes hangen en
kon Wendy al snel opnieuw in de rol van afwerker kruipen. Onze spitsmuis rondde met de 0-9 haar hattrick af.
Negen doelpunten, dan weet je: 10-0 (of 0-10 in dit geval) is pannenkoeken! Zou iemand het aandurven het
tiende doelpunt te scoren? Deze speelster moet namelijk bij een volgende gelegenheid pannenkoeken
voorzien. Maar een echt voetbaldier laat zich daardoor niet afschrikken en scoort die tiende goal bij de eerste
gelegenheid. Niet toevallig was het Karin die de 10e scoorde, op aangeven van Leen DP. En als orgelpunt
rondde ze, dankzij mooi voorbereidende werk van Wendy, ook de actie voor de 0-11 eindstand af.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Caroline (45' Leen DP), Els V (45' Els DG), Petra, Leen VD, Julie, Katrien,
Leen M (45' Karin), Wendy, Davina en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Julie (0-1), Wendy (0-2), Leen VD (0-3), Leen M (0-4), Wendy (0-5), Karin (0-6, 0-7),
Rozelien (0-8), Wendy (0-9), Karin (0-10, 0-11)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Julie (0-2), Davina (0-3), Wendy (0-4), Leen VD (0-5), Leen DP (0-6),
Rozelien (0-7), Wendy (0-8), Leen DP (0-9, 0-10), Wendy (0-11)

LEMBEKE - AA GENT
Datum: 01/02/2013
Uitslag 2-3
Elke winter is het wel eens van dat: een stevige winterprik die voetballen onmogelijk maakt. Zo zagen we onze
oefenmatch tegen Ijzendijke en competitiewedstrijd tegen Landskouter door de sneeuwval afgelast. En ook dit
weekend rees er twijfel of de wedstrijd tegen competitieleider AA Gent D wel zou kunnen plaatsvinden. Na een
week van hevige regenval was het afwachten naar de staat van het terrein. Gelukkig bleek dat goed mee te
vallen en kon er dus gevoetbald worden. Tegenstander Gent heeft ondertussen een stevige reputatie
opgebouwd in onze reeks. Met slechts een gelijkspel (tegen ons) en daarnaast enkel overwinningen waren we
gewaarschuwd: we stonden voor een moeilijke opdracht. Maar moeilijk gaat ook en dus begon Lembeke
complexloos aan de wedstrijd. Meer nog, de eerste kansen waren voor de thuisploeg en Karin stelde de
doelvrouw een eerste keer op de proef. Even later werd Leen M vrij gespeeld centraal. De Gentse verdediging
was verrast maar de modder haalde helaas de snelheid uit de aanval waardoor ze alsnog konden ontzetten.
Ook de Lembeekse verdediging leverde prima werk maar kende pech dat de eerste kans tussen de palen
onmiddellijk in een doelpunt resulteerde. De Gentse spits zag een gaatje tussen Aurelie en de doelpaal en
scoorde de 0-1. De thuisploeg liet de kopjes echter niet hangen en bracht de bordjes al snel weer in evenwicht.
Caroline stuurde Wendy het straatje in en van aan de rand van de 16 meter knalde ze het leer net onder de
deklat binnen. Een schitterend doelpunt van onze spitsmuis. Bordjes opnieuw in evenwicht en dat kon nu ook
van de partij gezegd worden. AA Gent heeft heel wat individuele klasse rondlopen terwijl Lembeke vooral
collectief sterk voor de dag kwam. En die teamgeest slaagde er zelfs in op voorsprong te komen. Rozelien zette
zich door op de rechterflank en zette voor tot bij Wendy die haar tweede van de avond kon scoren. De
thuisploeg op wolkjes en gemor bij de tegenstander. Maar nog voor de rust stond het alweer 2-2. Petra ging in
duel met de kleine, vinnige spits van de thuisploeg. Er was contact en de Gentse speelster ging tegen de grond
waarna de scheids naar de stip wees. De penalty was perfect getrapt en zo stond het 2-2 aan de pauze.
Tijdens de rust bleven Rozelien en Leen DP in de kleedkamer. Hierdoor kwamen Joyce en Sandrina - die haar
rentree als veldspeelster maakte sinds de wedstrijd op Zaffelare - in het team. Die eerste kon zich al snel laten
gelden. De thuisploeg communiceerde niet achterin en Joyce kon profiteren. Helaas voor haar en de rest van
het team spatte haar schot uiteen op de paal. Pech voor Lembeke dus want een nieuwe voorsprong zou het
voor Gent wel echt moeilijk gemaakt hebben. De bezoekers kregen vervolgens ook enkele mogelijkheden maar
onze verdediging gaf echt alles en wanneer zij zich toch gewonnen moesten geven, konden we rekenen op een
uitstekende doelvrouw Aurelie. Ook voor Lembeke vielen er wat kansjes te noteren, met name voor Sandrina,
Wendy en Joyce. Het volgende doelpunt viel helaas aan de bezoekerskant. Aurelie zat nog met een hand bij de
doelpoging maar de bal verdween alsnog in de bovenhoek. Lembeke moest nu risico's nemen waardoor de
Gentse spitsen in de slotfase af en toe teveel ruimte kregen. Maar Aurelie onderscheidde zich door tot drie
keer toe een doorgebroken spits alsnog correct af te stoppen. Petje af voor onze gelegenheidsdoelvrouw. Maar
Gent kon ook niet op de lauweren rusten want Lembeke perste echt alles eruit. Cindy was ondertussen de
moegestreden Sandrina komen vervangen en zag hoe Wendy en Karin elk nog een mooie kans kregen om
alsnog een punt uit de brand te slepen. Maar het mocht niet baten en dus ging Gent alsnog met de drie punten
lopen. De individuele klasse had het alsnog gehaald. Gent, dat dankzij vier damesteams in competitie af en toe
speelsters een reeks kan doorschuiven en dat voor deze wedstrijd ook deed, stevent waarschijnlijk op de titel
af. Maar vanavond zat er misschien wel meer in. We lieten het echter niet aan ons hart komen en trots op de
getoonde mentaliteit smulden we achteraf allemaal samen van een lekker zakje frietjes, waarop Petra en
Caroline ons trakteerden. Hoofd omhoog en op naar de volgende uitdaging!
Speelden voor FC Lembeke: Aurelie, Petra, Els DG, Els V, Leen DP (45' Sandrina (70' Cindy)), Kyrlyn, Karin,
Caroline, Leen M, Wendy en Rozelien (45' Joyce)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-1, 2-1)
Assists voor FC Lembeke: Caroline (1-1), Rozelien (2-1)

KRUIBEKE - LEMBEKE
Datum: 16/02/2013
Uitslag 1-14
Voor de wedstrijd op Kruibeke kon Jürgen slechts op 13 beschikbare speelsters rekenen. Bovendien werd
Sandrina onwel in de auto waardoor we plots maar met 12 en een doelvrouwprobleem over bleven. Gelukkig
bood Leen VD zich aan om ons doel te verdedigen. Wendy nam eenzaam plaats op de bank tussen délégé
Djengo en trainer Jürgen. De trainer had vechtlucht gevraagd van bij de aanvang en kreeg die ook. Lembeke
beet zich vast, voetbalde mooi en na 10 minuten stond het al 0-3. Drie acties over de linkerflank met aangever
Leen M en afweker diepe spits Karin. De bezoekers hadden er zin in en diepten de score stelselmatig uit. In de
volgende tien minuten scoorde Blauw-Wit ook drie keer. Eerst zette Joyce mooi voor tot bij Leen M die de 0-4
scoorde. Vervolgens kon opnieuw Leen M een schitterende doorsteekpass van Leen DP binnen trappen en
daarna was het de beurt aan Joyce om er op voorzet van Rozelien 0-6 van te maken. Vervolgens kon de
thuisploeg, die er ondanks de goede wil niet echt aan te pas kwam, even ademhalen. Kruibeke probeerde wel
maar echt moeilijk hadden sluitstuk Els V en doelvrouw Leen VD het niet. In het laatste kwartier bracht
Lembeke opnieuw mooie combinaties op de mat. In alle linies werd er netjes naar elkaar getikt en voorin werd
er vol vertrouwen richting doel gemikt. Weer scoorde Lembeke in deze fases drie keer. Leen M legde de bal
achteruit naar Leen DP die er vanop afstand 0-7 van maakte. Vervolgens kon Davina een hoekschop van
Rozelien met het hoofd in doel deviëren. En het slotakkoord was nog voor Leen M die er door goed stoorwerk
0-9 van maakte.
Aan de rust stond een spitsmuis te popelen om in te vallen. Petra stond haar plaats af en Leen VD haar
keeperhandschoenen. Karin zou de wedstrijd als doelvrouw volmaken. Lembeke startte alweer vlot en Wendy
scoorde al snel het eerste doelpunt van de partij. Leen M gaf de bal mee en de pannenkoeken zijn alweer voor
onze nummer 6. De bezoekers voetbalden bij vlagen nog goed maar het niveau van de eerste helft werd niet
meer gehaald. Hierdoor kon ook Kruibeke, dat ook van doelvrouw wisselde aan de pauze, voor wat meer druk
zorgen. Achterin werd alles echter goed dicht gehouden. Aan de overzijde zorgde Leen M ondertussen voor de
0-11 dankzij mooi voorbereidend werk van Wendy. Daarna kroop Wendy opnieuw in de rol van afwerker.
Laatste vrouw Els maakte een mooie rush over het halve veld, stak de bal vervolgens diep richting Wendy en zij
miste dus niet. Daarna volgde het hoogtepunt voor de thuisploeg. Ze rukten op naar voor en probeerden het
vanop afstand. De bal vloog onhoudbaar onder de lat binnen. De eerredder voor Kruibeke dat daarna wel nog
twee tegendoelpunten te verwerken kreeg. Leen M scoorde op aangeven van Joyce de 1-13 en Caroline zorgde
zowaar voor de 1-14 eindstand na een assist van Julie. Komende vrijdag komt Winnik op bezoek.
(Foto's van deze wedstrijd vind je op onze fotopagina)
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Petra (45' Wendy), Caroline, Leen DP, Davina, Rozelien, Julie, Karin,
Leen M en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1, 0-2, 0-3), Leen M (0-4, 0-5), Joyce (0-6), Leen DP (0-7), Davina (0-8),
Leen M (0-9), Wendy (0-10), Leen M (0-11), Wendy (0-12), Leen M (1-13), Caroline (1-14)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2, 0-3), Joyce (0-4), Leen DP (0-5), Rozelien (0-6), Leen M (0-7),
Rozelien (0-8), Leen M (0-10), Wendy (0-11), Els V (0-12), Joyce (1-13) en Julie (1-14)

LEMBEKE - WINNIK
Datum: 22/02/2013
Uitslag 8-0
Voor het eerst sinds onze overstap naar de KBVB daagde er geen arbiter op. Gelukkig was er bij de tegenpartij
een scheidsrechter aanwezig die de wedstrijd in goede banen wou leiden. De partij begon dus met enige
vertraging maar Lembeke was wakker. Het eerste doelpunt viel al in de eerste minuut. Leen VD stak de bal diep
richting Leen M die rapper liep dan haar tegenstandster en de bal naast de doelvrouw in het hoektje tikte. Net
zoals vorige week tegen Kruibeke was Lembeke sterk in de openingsfase. Na vijf minuten stond de 2-0 al op het
bord. Leen M onderschepte een zwakke uittrap en scoorde haar tweede van de avond. Ook de andere spitsen
Sofie en Joyce zorgden voor dreiging, net als Rozelien voor wie een rol net achter de aanvallers was weggelegd.
Na een mooie combinatie op rechts kreeg Speedy de bal toegespeeld van Caroline en schoof ze die netjes in de
hoek. 3-0 na amper zeven minuten. Ondanks deze goede start viel duidelijk op dat het harde veld moeilijk
bespeelbaar was. Lembeke combineerde wel goed en de achterhoede stond erbij en keek ernaar. Op corner
was Davina nog twee keer dicht bij een doelpunt en ook Sofie kon meermaals haar kans gaan.Toch was het
vervolgens twintig minuten wachten op het volgende doelpunt. Leen VD stuurde opnieuw een lange pass
tussendoor naar Leen M die oog in oog met de keepster niet miste. Dit doelpunt was het signaal voor een
slotoffensief waabij Leen M haar vierde van de avond kon scoren na assist van Caroline. En op slag van rust
bracht Leen M bracht de bal tot bij Rozelien die de 6-0 ruststand op het bord trapte.
Aan de pauze smeekte een verkleumde doelvrouw Wendy voor wat activiteit. Zij mocht haar geliefde plaats in
de spits innemen waardoor Julie de handschoenen aantrok. Voor Leen M, Kyrlyn en Caroline zat de wedstrijd
erop. Naast Julie kwamen met Leen DP en Els DG twee enthousiaste bankzitters in het spel. Doelvrouw Julie
had zich op een wedstrijdhelft koukleumen voorzien maar kreeg het al in de eerste minuut warm. Gelukkig ging
de kans van Winnik voorlangs en kreeg Lembeke dus geen opdoffer te verwerken in de aanvangsfase van de
tweede helft. Daarna nam de thuisploeg het commando opnieuw over. In tegenstelling tot de eerste helft was
het wel even wachten op een doelpunt. Uiteindelijk kon Wendy, met een gelukje en op voorzet van Els V,
alsnog de 7-0 scoren. Het voetbalpeil ging wat naar beneden in vergelijking met de eerste 45 minuten maar de
overwinning kwam niet meer in gedrang. Winnik bleek niet in staat Julie echt te bedreigen en Joyce kon met
het achtste Lembeekse doelpunt het orgelpunt op de partij zetten na een prima assist van Wendy. Ter
afsluiting nog een pluim voor de arbiter ad-interim die niet enkel bereid was om in allerijl de arbitersplunje aan
te trekken maar de wedstrijd ook zeer correct leidde. Volgend weekend gaan we op bezoek bij Poesele, dat de
laatste weken in goede vorm verkeert.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Katrien, Caroline (45' Els DG), Els V, Leen VD, Kyrlyn (45' Leen DP), Davina,
Sofie, Leen M (45' Julie), Joyce en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-0), Rozelien (3-0), Leen M (4-0, 5-0), Rozelien (6-0), Wendy (7-0) en
Joyce (8-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen VD (1-0), Caroline (3-0), Leen VD (4-0), Caroline (5-0), Leen M (6-0), Els V (7-0),
Wendy (8-0)

POESELE - LEMBEKE
Datum: 01/03/1013
Uitslag 3-5
Op de eerste dag van maart werden we in Poesele verwacht. Het team had afgelopen weekend verrassend
Sottegem op 0-0 gehouden dus we waren gewaarschuwd. Zoals steeds was er in deze fase van het seizoen
geen sprake meer van een grasmat in Poesele. Door de neerslag in het begin van de week lag het er vrij zwaar
bij al was het plein wel nog beter dan de modderstroken errond. De wedstrijd startte intens met heel wat
harde duels. Beide teams knokten maar vonden niet onmiddellijk de juiste opening om de wedstrijd open te
breken. Dat gebeurde uitendelijk na 12 minuten dan toch op stilstaande fase. Leen M nam een hoekschop op
de linkerflank en zag deze tot twee keer toe opnieuw in corner gewerkt. De derde keer bleek de goede keer. Ze
zwiepte de bal naar Karin die er met een krachtige kopslag 0-1 van maakte. Poesele was echter niet
aangeslagen. Lembeke kreeg nog enkele goede kansen maar de Poeselse doelvrouw bewees haar waarde eentegen-een. En niet geheel onterecht hingen de bordjes op het halfuur opnieuw in evenwicht nadat de
thuisploeg een aanval mooi afrondde. De wedstrijd lag nu helemaal open en in het slotkwartier vielen er nog
drie doelpunten. Eerst kon Wendy na een schitterende voorzet van Leen VD de bal op de slof nemen. Ze raakte
het leer niet zoals ze verwachtte maar ook de doelvrouw was verrast waardoor de bal over haar hoofd in doel
verdween. Ook met de nieuwe voorsprong op het bord bleef Lembeke vooruit voetballen. Caroline zette zich
na een combinatie met Joyce door op rechts en zwiepte de bal voor doel. Het leek een vangbal voor de
doelvrouw te worden maar Leen M zette er nog haar knie tegen en zo stond het 1-3. Poesele mocht echter ook
nog eens juichen. Ze zetten een zeer mooie actie op die fraai afgerond werd. 2-3 aan de rust dus. Lembeke op
nog steeds op voorsprong maar allesbehalve op rozen.
Traditiegetrouw betekende de pauze ook wisseltijd. Petra kwam in het elftal ten koste van Leen VD en kreeg de
opdracht de vinnige thuisspits in bedwang te houden. Davina nam de plaats van Karin op het middenveld in
waardoor die een rij kon doorschuiven naar de punt in plaats van Wendy. Daarnaast kwam ook Rozelien in het
elftal ten koste van Joyce. Lembeke startte wakker en speelde met Speedy onmiddellijk de snelheid op de flank
uit. De bezoekers voetbalden nu iets beter dan in de eerste helft met enkele mooie aanvallende acties. Poesele
probeerde wel tegen te prikken maar Petra deed wat de trainer haar gevraagd had en ook ons sluitstuk Els V
speelde een zeer sterke wedstrijd. Ze kon zelfs eens mee oprukken en bediende Leen M die Karin zo op weg
zette naar de 2-4 op het uur. Het was nog steeds een wedstrijd op kracht en Davina, Julie en Leen DP vochten
voor elke morzel grond op het middenveld. Mede hierdoor kon Lembeke de score verder uitdiepen. Leen DP
maakte de actie langs de flank. Haar schot werd afgeblokt maar vloog in de voeten van Leen M. De doelvrouw
was bij voorgaande fase al uit haar doel gekomen en dus probeerde Leen M in een tijd vanop 25 in het lege
doel te mikken. Het leer zou net naast de paal buiten gegaan zijn maar Rozelien perste er een inspanningn uit
en dankzij haar teen werd het alsnog 2-5. Wedstrijd gespeeld zou je denken maar Lembeke kon geen moment
op de lauweren rusten. Eerst mochten de bezoekers zich tevreden stellen wanneer een krachtige kopbal net
over doel ging maar vervolgens werd het na opnieuw een mooie actie toch 3-5. In de absolute slotfase kreeg
Poesele nog een grote kans om Lembeke echt te doen bibberen maar hun spits aarzelde te lang. Het hoeft geen
uitleg dat we een zucht van verlichting slaakten toen de scheids de wedstrijd affloot. Een deugddoende
overwinning waar we keihard voor gevochten hadden.
Ondertussen hadden Katrien en Kelly ook de honeurs waargenomen op de kampioenenviering in Lembeke en
na de match kregen we te horen dat we daar de hoofdprijs in de categorie "ploegen recreatief" in de wacht
hadden gesleept. Een mooie bekroning voor ons kampioenenjaar 2012.
Speelden voor FC Lembeke: Sandrina, Els DG, Els V, Leen DP, Leen VD (45' Petra), Karin, Caroline, Leen M, Julie,
Wendy (45' Davina) en Joyce (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Wendy (1-2), Leen M (1-3), Karin (2-4) en Rozelien (2-5)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Leen VD (1-2), Caroline (1-3), Leen M (2-4, 2-5)

LANDSKOUTER - LEMBEKE
Datum: 09/03/2013
Uitslag 1-5
Onze uitwedstrijden vallen dit seizoen op alle mogelijke tijdstippen in het weekend. De verplaatsing naar
Landskouter moesten we maken op zaterdagavond. Het had de nacht van vrijdag op zaterdag flink geregend en
het was bang afwachten hoe het veld erbij zou liggen. Een eerste aanblik leerde ons dat er geen plassen lagen
maar dat de middenstrook er vrij zwaar bij lag. Pas toen we tijdens de opwarming het veld voor het eerst
betraden, werd duidelijk dat "vrij zwaar" een understatement was. De zone rond de middencirkel bestond uit
een dikke laag omgeploegde modder en was zo goed als onbespeelbaar. De scheids zag er echter geen graten
in en dus doken 22 gemotiveerde dames letterlijk de wei in. Gezien de staat van het veld leek aanvallen langs
de flanken de enige optie en de bezoekers hadden dat goed in de oren geknoopt. Rozelien en Leen M maakten
de actie op de linkerkant en zonderden Wendy alleen voor de doelvrouw af. De diepe spits aarzelde niet en de
0-1 was een feit na amper vier minuten. De thuisploeg liet zich echter ook gelden. Met hun sterke kapitein die
voor de aanvoer zorgde en snelle beweeglijke spitsen maakten ze het Lembeke knap lastig. Maar de
verdediging stond pal en doelvrouw Leen VD leefde zich uit als een varkentje in de modder. Ook Lembeke
probeerde er nog uit te komen. De thuisdoelvrouw was echter prima in het onderscheppen van onze
voorzetten waardoor het tweede doelpunt op zich liet wachten. Uiteindelijk bleek de thuisploeg na een goed
halfuur al heel wat krachten te hebben verspeeld. En daar profiteerde Lembeke van. Een aanval via
verschillende stationnetjes werd door Davina heerlijk mooi afgewerkt. Een dubbele voorsprong vlak voor de
rust, een duidelijke opsteker.
Aan de pauze bleven Kyrlyn, die uit voorzorg nog wat gespaard wordt, en Leen M, die na een harde trap op de
enkel hinder ondervond, in de kleedkamer. Karin en Els DG kwamen in de ploeg. Daar Landskouter maar over
een toilet beschikt, miste spits Wendy ei zo na de aftrap. Ze snelde vanuit de kantine net op tijd richting
voetbalveld. In diezelfde beweging kon ze meteen ook mee oprukken bij de eerste aanval van de tweede helft.
Karin had dat goed opgemerkt en legde mooi af waardoor Wendy er 0-3 van kon maken. Na de opsteker vlak
voor rust volgde nu dus een superstart in de tweede wedstrijdhelft. Lembeke hield de touwtjes goed in handen
en voetbalde goed, ook al speelden we nu naar de slechtste helft van het veld. Maar er was ook pech mee
gemoeid. Karin zag een knap kopbaldoelpunt afgekeurd wegens buitenspel en kapitein Els V kon een penalty na fout op Karin - niet omzetten. Toch sloop er geen paniek in de rangen en wanneer Landskouter Leen DP alle
tijd en ruimte gaf om de bal goed te leggen en netjes in de kruising binnen te trappen, was de wedstrijd
gespeeld. Het sierde de thuisploeg echter dat ze er vol voor bleven voor gaan. Ze speelden de Lembeekse
verdediging mooi uit en Leen VD had geen verhaal tegen de krachtige kopslag van hun aanvalster. Mocht de
thuisploeg na deze 1-4 nog even hoop gekoesterd hebben op een onwaarschijnlijke terugkeer, dan werd deze
een minuut later alweer de kop in gedrukt. Leen DP zette Karin op weg naar een doelpunt op karakter en zo lag
de 1-5 eindstand tien minuten voor het einde vast. Het dient gezegd dat beide teams er op dit rampzalige veld
het beste van probeerden te maken en achteraf allebei konden terugblikken op een goede partij.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Katrien, Leen DP, Sofie, Kyrlyn (45' Els DG), Davina, Leen M (45'
Karin), Joyce, Wendy en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Davina (0-2), Wendy (0-3), Leen DP (0-4) en Karin (1-5)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Karin (0-3), Rozelien (0-4) en Leen DP (1-5)

LEMBEKE - ZAFFELARE
Datum: 15/03/2013
Uitslag 6-1
Terwijl het voetbalseizoen langzaam op zijn einde loopt en we half maart al stilletjes beginnen dromen van een
mooie lente en dito zomer, besloot de winter ons snel met beide voetjes op de grond te zetten. Ijs, sneeuw,
hagel,... We kregen het allemaal te verwerken in de aanloop naar deze wedstrijd. Jeugdvoetbal werd afgelast
en voor de eerste elftallen was het wachten op het vakkundig advies van de scheidsrechter. Met een bang
hartje zakten we naar Lembeke af maar daar vonden we een perfect bespeelbaar veld. Het bleek al snel dat het
niet de (smeltende) sneeuw maar wel de gure wind zou zijn die het spelbeeld zou beïnvloeden. Van bij de
aanvang van de partij drukte Lembeke Zaffelare op de eigen helft. De wind zorgde er echter ook voor dat het
grootste deel van de animo op de rechterflank gebeurde. Zaffelare opteerde voor een zeer verdedigende
opstelling en Lembeke had de grootste moeite om het balbezit in een doelpunt om te zetten. Niet dat er geen
kansen waren. Leen DP probeerde ook de linkerkant in het spel te betrekken en lanceerde meermaals Kyrlyn,
wat niet zonder gevolg was. Wendy kwam twee keer een teen tekort om te scoren, Julie trapte over doel, Joyce
zag haar poging naast gaan en de Zaffelaarse doelvrouw zweefde een schot van Leen M uit haar kooi. Gesloten
matchen als deze worden niet zelden op stilstaande fases beslecht. En zo gebeurde het ook. Leen M zwiepte
een hoekschop in het pak en Els DG en Davina zetten gelijktijdig een voet tegen de bal waardoor het eindelijk
1-0 werd. Er was wat verwarring wie nu de goal had gescoord maar na het vakkundig herbekijken van de
camerabeelden, werd het doelpunt aan Els DG toegekend, haar eerste in Lembeekse tenue. En blijkbaar
smaakte dat naar meer. Want de verdedigster mocht van Jürgen mee oprukken bij hoekschoppen en scoorde
zo op vlak van rust een tweede keer. Opnieuw kwam de corner van Leen M. Joyce kreeg deze in de voeten,
behield het overzicht en bracht zo Els DG de 2-0 op een schoteltje.
Met deze stand gingen we ook de rust in. Wendy, Kyrlyn en Caroline werden gewisseld, Petra, Katrien en Leen
VD kwamen in het team. Rozelien, die in de eerste helft nogal werkloos had toegekeken vanuit het doel, gaf de
handschoenen door aan Els DG. In de tweede helft speelde de wind Lembeke minder parten en werd er
beduidend beter gecombineerd. In tegenstelling tot de eerste helft, was het niet lang wachten op een
doelpunt. Reeds na zeven minuten kon Davina scoren op voorzet van Joyce. Lembeke benutte de ruimte goed
en wanneer Rozelien zich op links kon doorzetten, kon Julie met een knappe kopbalgoal de 4-0 scoren.
Zaffelare probeerde wel maar door hun verdedigende opstelling kon Lembeke de wedstrijd goed in handen
houden. Een speciale rol was weggelegd voor Petra die hierdoor alle ruimte had op de rechterflank en zo
geregeld mee kon oprukken. Ze zette Joyce goed op weg langs de flank. Die zette met de actie van dé wedstrijd
zowaar vier bezoekende speelsters in de wind en vond bovendien Leen M voor doel. Die kon zo'n mooie actie
niet verloren laten gaan. Ze nam de bal aan en trapte vervolgens in een tijd de forfaitcijfers op het bord.
Zaffelare probeerde ondertussen van de meewind te profiteren. Els DG kon de bal niet klemmen en na een
scrimmage voor doel kon Zaffelare de eer redden. Meer zat er voor de bezoekers niet meer in. Lembeke gaf
hierna niets meer weg en maakte er vijf minuten voor affluiten nog 6-1 van. Leen VD trapte een corner op het
hoofd van Davina die beheerst binnenkopte. Volgende week zaterdag gaan we op bezoek bij Lebeke-Aalst.
Speelden voor FC Lembeke: Leen DP, Caroline (45' Katrien), Leen M, Joyce, Els DG, Julie, Wendy (45' Leen VD),
Davina, Kyrlyn (45' Petra), Cindy en Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Els DG (1-0, 2-0), Davina (3-0), Julie (4-0), Leen M (5-0) en Davina (6-1)
Assists voor FC Lembeke: Davina (1-0), Joyce (2-0, 3-0), Rozelien (4-0), Joyce (5-0) en Leen VD (6-1)

LEBEKE-AALST - LEMBEKE
Datum: 23/03/2013
Uitslag 2-8
We vertrokken op zaterdag met een bang hartje richting Aalst. In Lembeke lag alles namelijk wit en het
sneeuwde onophoudelijk. Gelukkig lag er hoe verder de E40 vorderde steeds minder sneeuw en was er in Aalst
geen vlokje meer te bespeuren. Op een goed bespeeldbaar plein verwachtte Jürgen van zijn troepen een
stevige maar faire partij met veel druk op de bal tegen de stugge dames van Lebeke-Aalst. Zijn ploeg had goed
geluisterd en na vier minuten stond het al 0-1 via Wendy die een mooie voorzet van Joyce in doel werkte.
Lembeke bleef de betere ploeg en nog in het eerste kwartier scoorden ze nog twee doelpunten. Eerst stuurde
Leen VD Wendy diep. De thuisdoelvrouw kwam mijlenver uit haar doel maar onze spitsmuis was eerder op de
bal werkte knap af. Vervolgens was het de beurt aan Karin om zich een weg te banen richting achterlijn. Ze
legde de bal goed achteruit waar Leen M na een controle de 0-3 scoorde. De thuisploeg was echter niet
aangeslagen en lukte vervolgens de aansluitingstreffer. Lebeke-Aalst staat gekend voor de stevige duels en die
werden ook uitgevochten. Het was een zeldzame keer dat onze verdediging zich moest gewonnen geven. Want
ondanks de vinnige spits vooraan zorgden Els V, Katrien en Petra ervoor dat ze geen vrijgeleide kreeg. Maar ook
Lembeke was niet uit haar lood geslagen door het tegendoelpunt. Integendeel. Wendy scoorde haar derde van
de avond na alweer een goede dieptepass van Leen VD en misrekening van de thuisdoelvrouw. Het was
duidelijk dat de ruimte in de rug van de verdediging hun zwakke plek was. Hun buitenspelval werkte twee keer
goed zodat evenveel doelpunten van Leen M afgekeurd werden. Maar wanneer Leen M met een laterale pass
opnieuw Wendy kon bereiken en zij nogmaals de doelvrouw kon omspelen, stond de 1-5 ruststand op het
bord.
Jürgen gaf nog enkele tips mee tijdens de pauze en gaf Katrien, Els V en Joyce rust zodat Els DG, Rozelien en
Davina hun opwachting konden maken. Lebeke-Aalst startte zoals verwacht furieus en na een knappe actie
maakten ze er 2-5 van. Lembeke moest even op zoek naar de automatismen maar ook onze nieuwe
verdediging met Leen DP als sluitstuk hield de touwtjes netjes in handen. Met Rozelien in het team hadden we
bovendien opnieuw wat extra snelheid in de ploeg maar ze zag haar poging ook afgekeurd wegens buitenspel.
Het duurde even voor Lembeke nog eens kon scoren. Na een hoekschop bleef de bal hangen en tussen een bos
van benen vond Karin dan toch Leen M die de 2-6 binnentrapte. Dit Lembeekse eerste doelpunt van de tweede
wedstrijdhelft was het sein om nog een tandje bij te steken. Rozelien ging de flank af en vond Leen VD die de
paal trof. Leen M was echter goed gevolgd en tikte de 2-7 beheerst binnen. Kort nadien opnieuw een goeie
actie met de linkerflank in de hoofdrol. Leen VD bediende Leen M met een snelle inworp en zij trapte de 2-8
eindstand op het bord in de korte hoek. Het had nog 2-9 kunnen zijn maar op het einde wrong Wendy nog een
reuzekans de nek om.
Groot was onze verbazing echter na de wedstrijd toen de scheidsrechter beweerde dat het slechts 2-7 was.
Eerst werd deze uitslag ook zo gecommuniceerd op de officiële kanalen van de KBVB maar enkele dagen later
wer alsnog de juiste uitslag, namelijk 2-8, aan de wedstrijd toegekend.
S peelden voor FC Lembeke: Sandrina, Petra, Els V (45' Davina), Leen DP, Leen VD, Caroline, Wendy, Leen M,
Karin, Katrien (45' Els DG) en Joyce (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1, 0-2), Leen (0-3), Wendy (1-4, 1-5), Leen M (2-6, 2-7, 2-8)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Leen VD (0-2), Karin (0-3), Leen VD (1-4), Leen M (1-5), Karin (2-6), Leen
VD (2-7, 2-8)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 05/04/2013
Uitslag 2-0
Het was een ietwat speciale week in de aanloop naar de topper tegen Wachtebeke. Op Paasmaandag speelden
we onze kwartfinale voor de Beker van Oost-Vlaanderen en daarbij moesten we allemaal vrij diep gaan. Een
rustige training dus op woensdag en wat vraagtekens over de fitheid van het team op vrijdag. Zouden we de
zware wedstrijd tegen Eendracht Aalst genoeg verteerd hebben? Dat zou alleszinds nodig zijn in het
rechstreekse duel om de derde plaats in het klassement. Wachtebeke was niet gekomen om zich in te graven
en drukte Lembeke van bij het eerste fluitsignaal op de eigen helft. Ze pompten van achteruit lange ballen naar
voor wat op het harde veld voor gevaarlijke botsballen zorgde. De flankaanvallers moesten meer mee
verdedigen dan hen lief was en dat zorgde ervoor dat de grootste dreiging aan de kant van de bezoekers te
noteren viel. Maar onze verdediging bezweek niet onder de druk. Petra hield oude bekende Anja goed uit de
wedstrijd. En wanneer ze toch een keer kon aanleggen bracht de lat redding. Ook onze doelvrouw Leen VD
bewees voor de tweede week op rij haar waarde. Aan de overzijde waren er eerder wat voorzichtige kansjes
via onder andere twee afstandsschoten van Leen M. Het was een harde wedstrijd en het was snel duidelijk dat
Lembeke niet topfit was. Maar op de mentaliteit viel niets op te merken. Onder het motto "moeilijk gaat ook"
werd er gevochten voor elke bal. En een dikke vijf minuten voor de rust was het dan toch de thuisploeg die de
score kon openen. Wendy werd centraal diep gestuurd en ging oog in oog met de Wachtebeekse doelvrouw
haar kans. Deze had een prima redding in huis maar kon niet verhinderen dat Leen M de herneming binnen
trapte. Een gevleide 0-1 voorsprong aan de rust.
Op adem komen wat het enige wat we wilden in de rust. De instructies van Jürgen werden opgenomen en met
Sofie en Joyce als frisse krachten op de rechterflank gingen we er opnnieuw tegenaan. Caroline en Rozelien
repten zich de douche in om dan de rest van het team zo snel mogelijk aan te moedigen. Lembeke begon iets
beter aan de tweede helft en kende een droomstart. Na een mooie actie met Leen DP bracht Leen M de bal tot
bij Joyce. Zij ging haar kans met links en verschalkte de doelvrouw met een listige lobbal. Dit tweede
Lembeekse doelpunt was een teken voor Wachtebeke om een versnelling hoger te schakelen. Jürgen
anticipeerde door met Els DG wat verdedigende zekerheid in te bouwen waardoor Cindy naar de kant ging.
Wachtbeke drong aan en Lembeke had het lastig. De bezoekers bleven verre ballen naar hun spitsen sturen en
het was meermaals warm voor het Lembeekse doel. Toen Leen VD zich met de vingertoppen naar een
afstandsschot rekte, bracht de dwarsligger voor de tweede keer redding voor de thuisploeg. Lembeke
voetbalde wel ietsje beter, vooral dankzij het loopvermogen van Leen DP en Karin op het middenveld. Maar
voor echte dreiging zorgde dat niet meer. Lembeke plooide nu helemaal terug en beperkte zich gezien de
fysieke moeheid tot verdedigen. Wachtebeke vond hierop geen antwoord en kende pech bij de afwerking. Zo
hielden onze verdedigsters onder moeilijke omstandigheden de nul en eindigde de partij - toegegeven, tegen
de gang van het spel in - op 2-0. Nu komt het erop aan komende week zoveel mogelijk te recupereren want
volgend weekend wacht ons de aartsmoeilijke verplaatsing naar Sottegem.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Petra, Els V, Leen DP, Cindy (55' Els DG), Karin, Caroline (45' Sofie),
Davina, Leen M, Wendy en Rozelien (45' Joyce)
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Joyce (2-0)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Leen M (2-0)

SOTTEGEM - LEMBEKE
Sottegem-Lembeke
op 12/04/2013
Uitslag 1-1
"Samen in de file, ja gezellig". Met dit deuntje kunnen we onze voorbereiding op de topmatch tegen Sottegem
het best samenvatten. In plaats van tactiekbespreking en opwarming bestond de wedstrijdvoorbereiding dus
uit nagels bijten op de E40. We kwamen minder dan een half uur voor het aanvangsuur toe in Zottegem en
hoewel de arbiter zo vriendelijk was de wedstrijd met een kwartier vertraging te laten starten, was er van een
ideale voorbereiding geen sprake. Toch was Lembeke van bij de aanvang bij de les. De eerste kansen waren
voor de bezoekers via Joyce en Karin op rechts en Rozelien op links maar zonder echt gevaar. Ook op enkele
hoekschoppen konden de bezoekers geen doorbraak forceren. De wind waaide echter strak over het eerste
plein van SV Sottegem en die speelde in het nadeel van Lembeke. Mede hierdoor kon Sottegem meer druk
zetten. Met hun kleine, snelle, wendbare speelsters maakten ze het onze verdedigsters niet gemakkelijk, maar
alles leek onder controle. Tot de thuisploeg dan toch de score opende met een lucky goal. Hun spits haalde de
achterlijn maar Leen VD onderschepte het leer aan de eerste paal. De bal botste echter ongelukkig tegen een
Lembeeks been en rolde vervolgens over de doellijn. Lembeke moest toch even bekomen en mocht zich
gelukkig prijzen dat een open schietkans even later over doel vloog. Daarna werd er gemakkelijk stand
gehouden tot aan de rust.
Voor het eerst dit seizoen stond er geen enkele van onze bankzitters te springen om in te vallen en dus startten
dezelfde 11 aan de tweede helft. Lembeke had de wind nu mee en dat zag je. De bezoekers ontwikkelden druk
en tekenden voor de eerste kansen. Verbazend genoeg merkten we op dat de speelsters van Sottegem al door
hun beste krachten heen zaten. Dat hadden we niet verwacht tegen een team met een gemiddelde leeftijd die
de helft van die van ons bedraagt. En uiteraard gaf dit moed. Rozelien haalde de achterlijn maar Wendy kon
niet scoren. Ook Joyce zette zich goed door maar zonder doelpunt. De tegenaanvallen van Sottegem waren
ondertussen al een stuk minder vinnig en werden netjes opgevangen door onze verdediging. Met dank ook aan
de arbiter die zich niet liet strikken door hun valpartijen rond de zestien. Lembeke rook de aansluitingstreffer
en toen Els V zich centraal doorzette en Leen M het straatje in stuurde, keek al wat Blauw-Wit was vol
spanning. Ze kapte wel haar verdedigster uit maar vond vervoglens de doelvrouw op haar weg. Gelukkig was
dit slechts uitstel van executie. Wanneer Wendy de bal opnieuw diep stak, werkte Leen M wel af. 1-1 maar de
bezoekers wilden meer. Waar de thuisploeg zich vooral tot tijd rekken beperkte, wou Lembeke de volle buit. In
de slotfase kwamen Sandrina en Julie dan toch in het team voor Joyce en Karin en deze eerste kreeg al snel een
goede kans. Ze miste echter haar controle waardoor de verdediging kon ontzetten. Ook Wendy kreeg nog een
schietkans maar deze ging over. En zo werden de punten gedeeld wat voor ontgoocheling zorgde in Lembeekse
rangen.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Leen DP, Petra, Caroline, Karin (82' Julie), Leen M, Joyce (79'
Sandrina), Els DG, Wendy en Rozelien
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (1-1)
Assist voor FC Lembeke: Wendy (1-1)

DAKNAM - LEMBEKE
Datum: 21/04/2013
Uitslag 1-0
Onze voorlaatste match van het seizoen stond opnieuw op zondag geprogrammeerd. Het zonnetje scheen in
Daknam en het was dus vrij mooi voetbalweer. Bovendien mochten we op het eerste veld spelen en dat lag er ondanks het wat lange gras - best goed bij. Daknam startte het best aan de partij en drukte Lembeke achteruit.
Een harde knal over het doel van Leen VD was een eerste waarschuwing. De thuisploeg was sneller op de bal
en Lembeke moest op zoek naar het juist ritme. Bovendien was er al snel een opdoffer voor Lembeke toen Els
DG al na 10 minuten naar de kant moest met een spierblessure. Leen M kwam in haar plaats.Na goed een
kwartier herpakte Lembeke zich dan toch. Wendy vond een ijzersterke doelvrouw op haar weg en Leen M
trapte over. Toch bleef het moeilijk voetballen tegen de Daknamse verdediging die alle ballen weg knalde. De
thuisploeg kreeg ook nog enkele kansjes maar met een 0-0 ruststand kon iedereen wel vrede nemen.
We pauzeerden in de schaduw onder een boom zodat we niet in de vreselijke kleedkamerlucht op adem
moesten komen. Ondertussen warmde Caroline zich op om schoonzus Petra te vervangen. Lembeke startte
met vernieuwde moed aan de tweede helft en de eerste kansen waren voor de bezoekers. Leen M stuurde
Rozelien meermaals het straatje in maar de kansen die erop volgden werden door Daknam vakkundig
afgeweerd. Na 10 minuten kreeg Lembeke bovendien het deksel op de neus. Even aarzeling achterin en de 1-0
stond op het bord. Maar met nog meer dan een halfuur op de klok was het geloof in een goede afloop nog niet
verloren. Iedereen vocht voor elke bal en gaf alles om de situatie alsnog om te buigen. Er kwam mogelijkheden,
grote zelfs, maar de Daknamse doelvrouw was sterk en onze afwerking liet het vandaag afweten. Naar het
einde van de wedstrijd toe, gooiden we zelfs alle aanvallende krachten in de strijd en kwam Katrien de
ondertussen 3-mansverdediging vervoegen. Hierdoor kreeg Daknam wel countermogelijkheden maar onze drie
dames hielden het al bij al goed op slot. Een gelijkmaker hing meer in de lucht maar het wou niet vlotten
vandaag. De meeval die we 2 weken geleden tegen Wachtebeke hadden, hebben we deze en vorige week
dubbel en dik betaald. En dus ging Daknam - gezien hun inzet zeker ook niet onverdiend - met de drie punten
lopen.
De ontgoocheling in onze rangen was uiteraard groot. We moesten deze (en ook volgende) match winnen om
testmatchen af te dwingen tegen Sottegem. Het was onze laatste strohalm voor promotie en misschien was het
wel die stress die ons vandaag in de greep had. In ieder geval, volgende week proberen we een mooi en
ontspannen einde te breien aan ons eerste seizoen in derde provinciale waar we tot op de voorlaatste speeldag
voor promotie streden en met opgeheven hoofd in de kwartfinale van de beker werden uitgeschakeld. Mooie
statistieken waar we vooraf ongetwijfeld voor getekend hadden. Maar vandaag overheerst toch vooral de
ontgoocheling...
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els DG (10' Leen M), Els V, Leen DP, Petra (45' Caroline), Julie, Karin,
Rozelien, Wendy, Joyce (85' Katrien) en Sofie

LEMBEKE - BEVEREN
Datum: 26/04/2013
Uitslag 1-3
Aan het weer is het voorlopig nog niet te merken, maar de zomer komt eraan. En wie zomer zegt, zegt
tegelijkertijd ook zomerstop. En zo gebeurde het dat we aan de laatste speeldag van het seizoen waren
gekomen. Een speeldag zonder inzet, want onze plaats in het klassement, namelijk de vierde, was vooraf al
gekend. En dus kon Lembeke zonder druk aan de partij beginnen. Dat gold trouwens ook voor tegenstander
Beveren dat sowieso al zeker was van plaats zeven. Maar goed, er stond uiteraard nog de eer op het spel en zin
om te voetballen dat hebben we sowieso altijd. Jammer genoeg moest onze kapitein al vroeg in de opwarming
afhaken. Ze ondervond nog last van de achillespees en besliste dan ook geen risico's te nemen. Leen DP nam
haar plaats als sluitstuk van de verdediging in en kreeg daarbij de flanken de steun van Katrien en Petra. De
wedstrijd ging goed over en weer in de aanvangsfase. Lembeke probeerde er vooral via de rechterflank Katrien
- Caroline - Joyce uit te komen. Beveren rekende op de snelle aanvalsters. Het waren de bezoekers die al na
tien minuten mochten juichen dankzij een foutje van onze doelvrouw dat genadeloos werd afgestraft. Er
kwamen daarna nog kansen aan beide kanten maar de 0-1 bleef tot aan de rust op het bord.
Na de pauze bleef Karin in de kleedkamer en kwam Wendy in het team. Daardoor schoof Rozelien van linksvoor
naar centraal achter de spitsen. Lembeke ging uitdrukkelijker op zoek naar de openingstreffer en creëerde
enkele kansen maar miste scherpte voorin. Toch hing de gelijkmaker in de lucht. Leen M trapte een vrije trap
aan de verkeerde kant van de paal en Wendy en Joyce kenden pech bij de afwerking. Achterin hielden ze alles
goed op slot maar voor de tweede week op rij zochten we vruchteloos naar de gelijkmaker. Uiteindelijk viel
deze toch dankzij een fenomenaal afstandsschot van Rozelien. Van buiten de grote baklijn knalde ze het leer
hoog over de doelvrouw in de goal. Een mooie beloning voor haar sterke tweede helft en voor de inzet van het
hele team. Maar helaas konden we het gelijkspel niet vasthouden. In de absolute slotfase liepen we nog twee
keer achter de feiten aan op counter en zo eindigde de partij op 1-3. Het was duidelijk dat Beveren frisser was
en deze zege dan ook verdiende.
Voor Lembeke duurde het seizoen duidelijk enkele wedstrijden te lang. Na de loodzware bekerpartij tegen
Eendracht Aalst vonden we - met uitzondering van de tweede helft op Sottegem - nooit meer echt ons beste
niveau. Maar een einde mineur, dat laten wij niet aan ons hart komen. We zijn er fier op dat we ons eerste
seizoen in de provinciale reeksen goed zijn doorgekomen. Met onze prestatie in de beker en het feit dat we als
enige ploeg punten wisten af te snoepen van kampioen AA Gent als kers op de taart. En dit alles zonder in te
boeten aan de goede sfeer in onze ploeg. Bovendien gaan we er prat op dat elke speelster, ongeacht leeftijd,
positie of voetbalervaring evenveel speelgelegenheid krijgt. Een zeldzaamheid in onze reeks. En dus sloten we
het seizoen af met een glaasje cava en een hapje van Kelly, die na een jaartje zwangerschapsonderbreking
volgend seizoen opnieuw zal aantreden. Uw reporter gaat nu ook genieten van de vrijgekomen tijd om eind juli
opnieuw vol goede moed aan een nieuw seizoen te starten. Bedankt aan de trouwe lezers van mijn verslagjes,
aan mijn superploeggenootjes, -trainer en -délégés en de trouwe supporters aan de zijlijn!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen DP, Katrien, Petra, Davina, Caroline, Cindy, Karin (45' Wendy), Leen
M, Joyce en Rozelien
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien (1-1)
Assists voor FC Lembeke: ...

KLASSEMENT
Ploeg
AA Gent Ladies D
Sottegem
Wachtebeke
Lembeke
Daknam
Poesele
SK Beveren B
Landskouter B
Lebeke-Aalst
Zaffelare
Maria-Aalter
Winnik
Watervliet
Moerbeke
Kruibeke

# matchen
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Winst
7
23
23
21
18
15
16
13
11
9
9
3
3
3
1

Verlies
0
3
5
5
8
8
11
14
15
2
18
19
22
24
25

Gelijk
1
2
0
2
2
5
1
1
2
17
1
5
3
1
2

Punten
82
71
69
65
56
50
49
40
35
29
28
14
12
10
5

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis
Haasdonk, Watervliet,
Landskouter, Kruibeke,
Poesele, Daknam, MariaAalter, Ijzendijke, Winnik,
Zaffelare, Wachtebeke
Zele, Kruibeke, LebekeAalst, Maria-Aalter, Gent,
Winnik
Watervliet, Landskouter,
Maria-Aalter
Haasdonk, Zele, LebekeAalst, Daknam
Haasdonk, Watervliet,
Poesele, Daknam, Winnik,
Beveren
Landskouter, Kruibeke,
Poesele, Lebeke-Aalst,
Daknam, Maria-Aalter,
Winnik, Wachtebeke

Leen M

52

Wendy

36

Karin

19

Aurelie

14

Rozelien

14

Joyce

12

Leen DP

9

Kruibeke, Poesele

Davina
Leen VD
Julie
Sandrina
Kyrlyn
Caroline
Els DG
Sofie L

6
4
3
2
2
2
2
1

Landskouter, Zaffelare
Landskouter
Daknam, Zaffelare
/
Watervliet
/
Zaffelare
/

Uit
Hove, Maria-Aalter, Winnik,
Zaffelare, Wachtebeke,
Moerbeke, Kruibeke, Poesele,
Lebeke-Aalst, Eendracht Aalst,
Sottegem
Winnik, Beveren, Moerbeke,
Kruibeke, Poesele, Landskouter,
Lebeke-Aalst, Eendracht Aalst
Winnik, Watervliet, Moerbeke,
Kruibeke, Poesele, Landskouter
Schelde, Hove, Wachtebeke
Schelde, Winnik, Zaffelare,
Moerbeke, Poesele

Winnik, Kruibeke
Winnik, Watervliet, Kruibeke,
Landskouter
Schelde, Kruibeke, Landskouter
Watervliet, Moerbeke
Moerbeke
Zaffelare
Watervliet
Winnik, Kruibeke
/
Schelde

Naam

#

Leen M

39

Rozelien

19

Karin

15

Leen VD

15

Wendy

15

Leen DP

12

Joyce
Sofie L

11
8

Davina

8

Caroline

6

Els V
Cindy L
Kyrlyn
Julie
Aurelie
Sandrina

5
4
4
4
3
2

ASSISTS
Thuis
Haasdonk, Watervliet,
Landskouter, Kruibeke,
Poesele, Maria-Aalter,
Winnik, Wachtebeke
Watervliet, Poesele,
Daknam, Gent, Winnik,
Zaffelare
Haasdonk, Zele,
Landskouter, Maria-Aalter
Kruibeke, Poesele, Daknam,
Winnik, Zaffelare
Kruibeke, Maria-Aalter,
Ijzendijke, Wachtbeke

Uit
Schelde, Winnik, Wachtebeke,
Beveren, Moerbeke, Kruibeke,
Poesele, Landskouter, LebekeAalst, Eendracht Aalst
Winnik, Zaffelare, Watervliet,
Moerbeke, Kruibeke, Landskouter

Winnik, Watervliet, Landskouter,
Lebeke-Aalst
Winnik, Moerbeke, Poesele,
Lebeke-Aalst
Winnik, Watervliet, Moerbeke,
Kruibeke, Sottegem
Schelde, Hove, Moerbeke,
Haasdonk, Zele,
Kruibeke, Landskouter, Eendracht
Landskouter, Maria-Aalter
Aalst
Kruibeke, Poesele, Zaffelare Winnik, Kruibeke, Lebeke-Aalst
Zele, Kruibeke
Zaffelare, Wachtebeke
Watervliet, Landskouter,
Winnik, Watervliet, Moerbeke
Lebeke-Aalst, Zaffelare
Haasdonk, Watervliet,
Poesele
Gent, Winnik
Kruibeke, Poesele, Winnik
Kruibeke
Haasdonk
Schelde, Maria-Aalter, Zaffelare
Daknam, Maria-Aalter
Schelde, Watervliet
Watervliet, Daknam
Moerbeke, Kruibeke
Lebeke-Aalst
Hove, Wachtebeke
Haasdonk
Zaffelare

