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WEDSTRIJDVERSLAGEN
IJZENDIJKE - LEMBEKE
Datum: Woensdag 18/09/2013
Uitslag 4-3
De kalendercommissie gaf elk team in onze reeks twee keer twee opeenvolgende speeldagen rust en na drie
wedstrijden was het al onze beurt. De vraag van Noorderburen Ijzendijke om een oefenwedstrijd af te werken
op woensdag, kwam dan ook ideaal. Nadat zij reeds twee keer voor een oefenpot naar Lembeke afzakten,
gingen wij dus voor het eerst de grens over voor een onderling duel.
Zoals ook in de afgelopen twee confrontaties was gebleken, beschikt Ijzendijke over een stevig team. Harde
duels, daar kunnen we steeds iets van leren. Lembeke voetbalde goed mee maar Ijzendijke kwam in de eerste
helft toch 2-0 voor door twee frommelgoals. Nog voor de pauze konden de bezoekers echter milderen tot 2-1
door een al even lucky goal van Wendy op aangegeven van Karin.
Tijdens de rust werden we door de thuisploeg verrast door een plateau verse, warme thee. Iets wat gesmaakt
werd want we kregen tijdens de eerste helft alweer een flinke dosis regen op ons hoofd. Leen VD wou nog eens
als veldspeelster de wei in en vond in Sandra een ploeggenootje bereid om de tweede helft de keepen. Met de
innerlijke mens letterlijk verwarmd waren we klaar voor de tweede helft. Lembeke ging op zoek naar de
gelijkmaker maar het was Ijzendijke dat eerst wist te scoren.
Toch gaf Lembeke niet op. En waar het in de eerste helft nogal wat rommelig was, voetbalde blauw-wit toch
enkele mooie kansen bij elkaar. Joyce legde de bal panklaar voor Leen M die het leer hard tegen de touwen
jaagde. En amper enkele minuten later stonden de bordjes dan toch in evenwicht toen Karin, met een gelukje
via een Nederlandse verdedigster de 3-3 wist te scoren.
Ondertussen had aan de overzijde vooral doelvrouw Sandra een hoofdrol opgeëist. Eerst was er een prima
reflex op een schot van dichtbij en vervolgens tekende ze ook voor de redding van de match door vol maar
correct in de voeten van een doorgebroken spits te duiken. Jammer genoeg moest ze zich in de slotfase toch
nog gewonnen geven op een schot in het hoekje waardoor de Nederlanders alsnog met de overwinning gingen
lopen.
Al was het resultaat in dit geval uiteraard van ondergeschikt belang. We konden goed roteren en elke speelster
de speelminuten geven waar ze zich goed bij voelde. Zeker voor Gwen, die haar rentree maakte na twee
voetballoze jaren, deden de twee korte maar goede invalbeurten deugd. De komende twee weekends hebben
we eens tijd voor andere zaken. Ondertussen trainen we gemotiveerd verder om op vrijdag 4 oktober opnieuw
aan de slag te gaan tegen Nokere-Kruishoutem.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els DG, Petra, Sandra, Rozelien, Cindy, Kelly, Karin, Wendy, Leen M, Joyce,
Gwen, Caroline en Julie
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (2-1), Leen M (3-2) en Karin (3-3)
Assists voor FC Lembeke: Karin (2-1), Joyce (3-2)

KLEIT - LEMBEKE
op 22/11/2013
Uitslag 0-11
Door het algemene forfait van Merelbeke B in onze reeks, hadden we een vrije vrijdag op het programma. Om
de automatismen wat verder aan te scherpen, planden we een oefenwedstrijd op het veld van Kleit. In de Las
Senoritas-reeks waren de duels tussen beide teams altijd op het scherpst van de snee. Maar ondertussen blijft
er van de toenmalige kern nauwelijks nog iets over en bouwen ze er een aan volledig nieuw team. Voor hen
was het dus vooral zaak om matchritme en wedstrijdervaring op te doen. Omdat de thuisploeg vier dagen
voorheen nog een oefenpartij had afgewerkt, kwamen we overeen om twee keer 35 minuten te spelen.
Door de lastminute afzegging van Leen VD had Lembeke slechts een bankzitter. We zouden om de 10 minuten
roteren. Het doelvrouwprobleem loste zich op toen Els DG zich vrijwiller stelde om tussen de palen plaats te
nemen. De thuisploeg startte zonder complexen en Lembeke moest op zoek naar de juist posities en
openingen. Ook het moeilijk bespeelbare veld was even wennen. Toch was het verschil in ervaring snel
duidelijk. Leen M kon de score openen nadat ze door Kelly in het straatje was gestuurd. En even later zorgde ze
er met een strakke voorzet voor dat Rozelien de 0-2 kon binnentikken.
Hoewel het een oefenpartij was, ging het er soms stevig aan toe. Dat kon Wendy aan de lijve ondervinden toen
ze door de Kleitse doelvrouw hardhandig tegen de grond werd gewerkt. Ze kreeg echter geen penalty en dus
zorgde ze dan maar met een veldgoal, op aangeven van Leen M, voor de 0-3. Lembeke diepte stelselmatig de
score uit. Kelly verdeelde het spel vanuit het centrum en gaf Rozelien de 0-4 op een presenteerblaadje. En even
later stond ze zelf aan het kanon na een aflegger van Wendy. 0-5 was de ruststand.
In de rust wou T2 Anne de posities helemaal omdraaien. Maar de meesten zagen dat niet helemaal zitten. En
dus mocht, wie dat wou, een andere positie kiezen. Els V voelde wel wat voor een plek op het middenveld en
kreeg de linksmidden-positite toebedeeld. Petra zag zo haar kans om eens als "laatste vrouw" te fungeren. Julie
kwam daardoor op de voor haar onbekende linksachter terecht. De rest van het team koos echter voor hun
vertrouwde plek. Weinig verandering in de posities en dus ook in het speelbeeld na de rust. Lembeke bleef
domineren en Wendy zorgde al snel voor twee doelpunten, telkens op aangeven van Leen M. Els V zocht en
vond ook tweemaal de opening maar zij zag haar afstandsschoten telkens over doel zoeven.
Kleit beschikte wel over stevige en gemotiveerde speelsters maar tegen het geroutineerde elftal van Lembeke
konden ze niet veel inbregen. En als ze erdoor kwamen, kon blauw-wit rekenen op een attente doelvrouw Els
DG die mooi meevoetbalde en enkele keren goed uitkwam. Aan de overzijde viel van tijd tot tijd een doelpunt.
Leen M krulde een hoekschop rechtstreeksin de verste winkelhaak en bediende even later Rozelien voor haar
derde van de avond. Daarna kon Wendy een mooie collectieve aanval afronden, volgens onpartijdige bronnen
aan de zijlijn op aangeven van Petra. Dit was het tiende doelpunt van de avond, dus onze spitsmuis weet wat
we van haar verwachten --> pannenkoeken!! Uiteindelijk strandden we op 0-11 door de vijfde goal van Wendy
na de zesde assist van Leen M. Volgend weekend staat er opnieuw competitievoetbal op het programma met
de thuismatch tegen Denderhoutem.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Cindy, Kelly, Leen M, Els DG, Julie, Caroline, Rozelien, Sandra, Gwen, Els V
en Petra
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Rozelien (0-2), Wendy (0-3), Rozelien (0-4), Kelly (0-5), Wendy (0-6, 07), Leen M (0-8), Rozelien (0-9), Wendy (0-10, 0-11)
Assist voor FC Lembeke: Kelly (0-1), Leen M (0-2, 0-3), Kelly (0-4), Wendy (0-5), Leen M (0-6, 0-7, 0-9), Petra (010, Leen M (0-11)

MARIAKERKE - LEMBEKE
Datum: 04/08/2013
Uitslag 3-0
Net zoals vorig jaar bestaat onze voorbereiding op het nieuwe seizoen uit 4 wedstrijden voor de Beker van
Oost-Vlaanderen. Vorig jaar hadden we het tot de kwartfinale geschopt maar dat veranderde niets aan onze
plannen. Deze wedstrijden dienen enkel als oefenmatchen. Met vier pittige trainingen in de benen, zakten we
af naar Mariakerke voor de eerste afspraak van het nieuwe seizoen. Een nieuwe ploeg in derde provinciale en
we hadden hier en daar al horen waaien dat het een nieuw team was met ervaren speelsters die samen in een
nieuw project waren gestapt.
We waren dus gewaarschuwd dat we een sterke tegenstander zouden krijgen en dat bleek ook. Al van bij de
aftrap nam de thuisploeg het heft in handen. Het bleek een goed voetballend team dat optimaal gebruik kan
maken van het schitterende kunstgrasveld waarom ze spelen. Het was voor Lembeke even zoeken en toen een
thuisspeelster teveel tijd kreeg om aan te leggen, stond het al snel 1-0. Het was pompen of verzuipen voor
Lembeke, dat echt wel onder lag. Toch kreeg Leen M nog in de eerste helft twee mooie kansen maar de
thuisdoelvrouw toonde haar waarde. Het was al Mariakerke dat de klok stond en dat het slechts 1-0 stond aan
de rust, mag een klein mirakel heten. De prestatie van onze doelvrouw Leen VD was daar niet vreemd aan.
En waar ons "boemie" het in de eerste helft goed deed in de goal, overtrof ze in het tweede wedstrijddeel
zichzelf. Ze dwong Mariakerke tot de wanhoop door echt alles uit haar kooi te ronselen. Ondertussen
probeerde Lembeke wat grip op de partij te krijgen en bij momenten werden er enkele kleine combinaties op
de mat gelegd, vooral via de bedrijvige Julie, Karin en Rozelien. Maar Lembeke was machteloos tegen het
Gentse aanvalsgeweld en toen het 2-0 werd door een harde knal, kon niemand daar iets op aanmerken.
Iedereen knokte hard, qua teamgeest zit het alvast goed, maar vandaag moesten we onze meerdere erkennen
in onze tegenstander, dat in alle linies over meer kwaliteit beschikte. Aan onze kant kunnen we de prestatie
van onze doelvrouw niet genoeg onderstrepen. Haar eerste echter debuut als vaste doelvrouw heeft ze alvast
niet gemist. Daarom was het ook jammer dat ze zich in de absolute slotfase nog moest gewonnen geven op een
lage schuiver in de hoek. Zo eindigde een leerzame en vooral warme middag met een 3-0 nederlaag. Al moeten
we kunnen toegeven dat, indien het vizier van de thuisploeg iets meer op scherp stond, het grotere
verliescijfers konden geweest zijn. Volgende bekermatch is komende vrijdag thuis tegen KVV Schelde.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen M, Els V, Petra, Julie, Karin, Rozelien, Katrien (45' Sandra), Kelly (45'
Cindy), Kyrlyn en Sofie (45' Joyce)

LEMBEKE - KVV SCHELDE
Datum: 09/08/2012
Uitslag 1-2
Voor de tweede Hofman Cup wedstrijd kregen we de eer het nieuw ingezaaide B-terrein in te spelen. Dankzij
het slechte weer in mei/juni kon het gras langer indikken dan normaal en dat merkte je. Aan de grasmat zou
het vanavond dus niet liggen. Wat ons meer zorgen baarde, waren de kleine pijntjes hier en daar. De zware
match van afgelopen zondag tegen Mariakerke was daar niet vreemd aan.
Vol goede moed begonnen we aan de partij. In tegenstelling tot vorige week, ging het nu wel gelijkop. Beide
ploegen probeerden wat kansjes bijeen te voetballen, al was het aan de twee kanten nog wat zoeken. Lembeke
nam langzaamaan de bovenhand en Karin kon zich meermaals doorzetten, al ontbrak de afwerking nog. Even
later kon Joyce alsnog de score openen voor de thuisploeg. Ze nam een gerichte doorsteekpass van Kelly goed
aan en trapte de bal beheerst in de verste hoek binnen.
Ondanks de voorsprong was er ook slecht nieuws te melden. Zowel Petra als Kelly ondervonden teveel last van
de spieren en moesten nog voor het rustsignaal het terrein verlaten. Julie en Wendy namen hun plaats in maar
dat betekende ook direct dat onze wissels opgebruikt waren.
De 11 overgebleven speelsters begonnen goed aan de tweede helft met wat dreiging, onder andere via Wendy.
De afwerking ontbrak en langzaamaan begon ook KVV Schelde meer in de kansen te geloven. Ze drukten de
thuisploeg op de eigen helft terug en er was een uitstekende Lembeekse doelvrouw nodig om in de voeten van
een alleen doorgekomen speelster te duiken. Het was echter uitstel want even later ging de bal toch over de
doellijn na een goede actie van KVV Schelde. De bordjes waren in evenwicht en de partij was dat nu ook.
De bezoekersdoelvrouw had een schitterende parade in huis op een schot van Leen M. Ook Wendy en Joyce
bleven bedrijvig maar geen van beide wist de goalie te verslaan. Aan de overzijde kenden de bezoekers meer
geluk. Een voorzet waaide ongelukkig over Leen VD in de verste hoek binnen. In de slotfase probeerde
Lembeke het nog via een vrije trap aan de rand van de zestien maar opnieuw bracht de keepster redding. Zo
ging Lembeke nipt onderuit maar was er wel al beterschap in het spel merkbaar. Nu hopen dat de kleine
kwaaltjes tegen komende vrijdag achterwege blijven voor de moeilijke verplaatsing naar Beveren.
Speelden voor FC Lembeke: Sofie, Els V, Petra (25' Julie), Kelly (35' Wendy), Cindy, Leen VD, Leen M, Katrien,
Sandra, Karin en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0)
Assists voor FC Lembeke: Kelly (1-0)

BEVEREN - LEMBEKE
Datum: 16/08/2012
Uitslag 1-3
Volle voorbereiding en dus zat de jaarlijkse traditie er weer aan te komen: ons voetbalweekend. We
reserveerden een verblijf in Wachtebeke en mochten van geluk spreken dat de Hofman Cup-loting ons goed
gezind was. Zo konden we op vrijdagavond onze bekermatch tegen Beveren afwerken om daarna naar onze
verblijfplaats af te zakken.
Tot zover het goede nieuws. Minder rooskleurig was het aantal blessures en pijntjes die ons bleven
achtervolgen. Met een weekend vol voetbal en sport in het achterhoofd vroeg de trainer om vooral geen
onnodige krachten te verspelen. Zoals steeds was het resultaat in deze voorbereiding van ondergeschikt
belang. De woorden van de trainer in het achterhoofd begon Lembeke voorzichtig aan de partij. Het risico
beperken vertaalde zich tussen de lijnen in: de bal het werk laten doen.
En zo speelde blauw-wit de sterkste eerste helft van de voorbereiding. Davina vierde haar rentree met zoveel
flair en geruggesteund door Julie paste ze het principe verdeel en heers toe. De spitsen leefden zich uit en
hoewel de eerste doelpogingen nog kracht of richting misten én ook Beveren er af en toe goed uit kwam,
kwam Lembeke halfweg de eerste helft verdiend op voorsprong. Na een vloeiende combinatie met o.a.
Rozelien kwam de bal via Leen M bij Wendy terecht die de score opende. De vreugde was echter van korte
duur want aan de overkant miskeek onze doelvrouw zich op een Beverens schot waardoor het 1-1 werd.
Lembeke kon de scheve situatie echter nog voor de rust rechttrekken. Wendy bediende Karin die de 1-2
vastlegde.
In de rust bleven Petra en Leen M aan de kant waardoor Joyce en Katrien hun opwachting maakten. De
wedstrijd ging vlot over en weer. Het was een mooi kijkstuk voor de aanwezige supporters met kansen aan
beide kanten. Lembeke bleef de organisatie goed gehouden met Els V als vaste waarde en Kelly voor het eerst
sinds lang op de back-positie. Toch bleef de 1-2 een linke stand want een doorbraak van Beveren kon volstaan
om het tij te doen keren. En toen ze het doelhout raakten, waren ze er ook heel dichtbij.
Maar uiteindelijk hield Lembeke verdiend stand en kon Rozelien, die 90 minuten lang de flank had afgedweild,
via een vrij trap de kers op de taart zetten. Ze zwiepte de bal richting tweede paal waar Wendy er koelbloedig
1-3 van maakte. En leuker begin van ons weekend konden we ons niet inbeelden en dus werd er 's avonds en
de volgende dagen nog duchtig nagekaart, getoast, gesport, gefeest en genoten in Wachtebeke!

Speelden voor FC Lembeke: Els V, Petra (45' Katrien), Julie, Kelly, Wendy, Leen VD, Leen M (45' Joyce), Rozelien,
Davina, Karin en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy, (0-1), Karin (1-2), Wendy (1-3)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Wendy (1-2), Rozelien (1-3) )

LEMBEKE - VERREBROEK
Datum: 30/08/2013
Uitslag 3-3
Vorig jaar verloren we op de voorlaatste speeldag tegen Daknam en zagen we onze kansen op een toptweeplaats door de neus geboord. Uiteindelijk werden we vierde en hadden we ons bij een verlengd verblijf in
derde provinciale neergelegd. Maar een kleine maand later werden we, door het wegvallen van twee teams in
eerste provinciale, toch opgevist om te promoveren. En dus stonden met de thuismatch tegen Verrebroek voor
onze vuurdoop in tweede provinciale.
Dit team was, net als de meeste ploegen in de reeks trouwens, een grote onbekende en dus was er her en der
wel wat nervositeit te bespeuren. Maar zoals steeds, aan enthousiasme geen gebrek en dus startten we de
partij vol goede moed én met nieuwkomers Sandra en Sofie DP in de basis. Maar niet alvorens we onze
"keepster Anne" in de bloemetjes hadden gezet. Nu ze door een zware knieoperatie een punt moet zetten
achter haar carrière, was dat het minste wat we konden doen!
Na een emotioneel moment trapten we de wedstrijd op gang. Verrebroek toonde zich als een stevig team met
veel drang naar voor. Lembeke moest duidelijk wennen aan de intensiteit van de duels en ook positioneel was
het even zoeken. Verrebroek nam de bovenhand en zette dat bovendien om in twee doelpunten. Zo keek de
thuisploeg halfweg de eerste helft al tegen een 0-2 achterstand aan.
De doemdenkers begonnen te vrezen voor een afstraffing maar niets was minder waar. Jürgen
herpositioneerde zijn pionnetjes in het middenveld en dat loonde. Sofie DP werd meer in het spel betrokken en
na een mooie combinatie met Karin en Leen M kon Rozelien de 1-2 staalhard binnen trappen. Lembeke vond
de moed en duwde door. Rozelien zette een mooie actie op aan de rechterflank. Hierdoor kon Wendy zich
doorzetten en de bal achteruitleggen tot bij Sofie DP die haar debuut in het team bekroonde met een mooi
doelpunt. Vier doelpunten op een halfuur, van een intense competitiestart gesproken. Lembeke had na een
moeilijk begin nu de touwtjes in handen en hield vlot stand tot aan de rust.
Dezelfde 11 kwamen op het veld voor de tweede helft en Lembeke bleef de controle behouden. De
combinaties liepen steeds vlotter en dat resulteerde al na drie minuten in een Lembeeks doelpunt. Karin
dropte de bal achter de verdediger en Leen M lobde die over de uitkomende doelvrouw in doel. Verrebroek gaf
zich niet gewonnen maar de betere kansen waren toch voor Lembeke. Rozelien speelde een dijk van een
wedstrijd en ging meermaals met succes de rechterflank af. Ook Sofie DP had haar rol nu gevonden en
verstuurde enkele goeie passes naar voor. Karin, Leen M en Wendy konden elk hun kans gaan maar gescoord
werd er niet.
En nadat de tweede helft vorderde nam Verrebroek opnieuw het heft in handen. De verdediging, onder leiding
van Kelly, vocht voor elke bal maar kon niet verhinderen dat de bezoekers gevaarlijk kwamen opzetten. Toen
Petra een bal voor de lijn moest wegmaaien en deze via de paal terug in het veld sprong, deelden ze een eerste
echte waarschuwing uit. Uitstel van executie, zo bleek, want even later knalden ze de 3-3 van dichtbij tegen de
touwen. In het laatste kwartier moest Lembeke het hebben van enkele tegenprikjes en zorgde Verrebroek voor
de dreiging. Hun dribbelkont op de rechterflank schudde losjes de ene sleep- na de andere schijnbeweging uit
de voeten maar Sandra beet er zich in vast en liet haar niet zomaar begaan! En dus konden we het gelijkspel
vasthouden, iets waar we ons gezien het spelbeeld wel in konden vinden. Tot slot ook een grote dank u wel aan
alle inactieve (ex)speelsters om ons zo talrijk te komen aanmoedigen, jullie steun doet ons allemaal deugd!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen M, Petra, Julie, Karin (78' Katrien), Rozelien, Sandra, Kelly, Caroline
(63' Cindy), Wendy en Sofie DP (85' Els DG)
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-2), Sofie DP (2-2) en Leen M (3-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-2), Wendy (2-2) en Karin (3-2)

GENTBRUGGE - LEMBEKE
Datum: 08/09/2013
Uitslag 0-6
Tweede speeldag en het was zover: zondagvoetbal. Een gevreesd woord in Lembeke. En al zeker toen we Kelly
nog ziek zagen afvallen en daardoor slechts met 11 fitte speelsters en 1 wederoptredende voetbalster naar
Gentbrugge moesten afzakken. Bovendien was het weer beter dan voorspeld waardoor het op het middaguur
ferm zweten was.
Na de nodige instructies en peptalk begon de partij wat aftastend. Lembeke kreeg echter al snel door dat er
voorin mogelijkheden lagen en Leen M kon tweemaal op de doelvrouw af gaan, maar deze deed haar werk
prima. Gentbrugge probeerde er wel door te komen maar de bezoekers voetbalden goed met vlot
combinatievoebtal in alle linies. Uiteindelijk kon Leen M toch de ban breken nadat ze door Karin werd
afgezonderd.
Hiermee was de Lembeeks aanvalstrein echt vertrokken. Rozelien en Kyrlyn zetten de actie op aan de
linkerflank. Na passage bij Sofie DP en Leen M kwam de bal bij Joyce terecht. Zij legde goed af voor Karin en de
0-2 was een feit. Ook de verdediging leverde een prima prestatie waardoor gelegenheidsdoelvrouw Sandra
weinig werk op te knappen kreeg. En wanneer een Gentbrugse dame er alsnog tussendoor glipte, had de
Lembeekse keepster een prima reflex in huis waardoor ze haar netten schoon hield. Nog voor de rust scoorde
blauw-wit nog een derde doelpunt. Dit keer bediende Karin de vrijstaande Joyce en de 0-3 ruststand was een
feit.
In de pauze waren we het eens: deze collectieve prestatie verder zetten en de eerste drie punten van het
seizoen zijn binnen. Het spelbeeld bleef hetzelfde en Lembeke voetbalde goed. Iedereen speelde echt een
prima wedstrijd, al vermelden we graag even Julie en Rozelien die zich te pletter werkten en het principe
verdeel en heers helemaal waarmaakten. Ook onze verdediging verdient een pluim. Els, Katrien en Kyrlyn
voetbalden bovendien prima mee waardoor de acties goed van achter uit vertrokken. Na acht minuten spelen
viel er opnieuw een Lembeeks doelpunt. Sofie L zette een goede actie op en vervolgens kon Sofie DP Leen M
voor de doelvrouw brengen met 0-4 tot gevolg.
Aan de overzijde probeerde Gentbrugge de eerredder te scoren maar Sandra ging goed in de voeten van de
doorgebroken spits. De Lembeekse combinaties bleven komen en na een mooie actie op de linkerflank kon
Karin de forfaitcijfers op het bord zetten. In de slotfase maakte Els DG haar wederoptreden. Ze kon bijna
onmiddellijk meejuichen want Sofie DP zorgde er met een splijtende pass door het centrum voor dat Leen M
haar derde van de middag in het hoekje kon duwen. Het bleef uiteindelijk 0-6 omdat de krachten in de
Lembeekse aanvalshoede waren verspeeld en omdat we op de beste kans voor de bezoekers tot twee keer toe
door de lat gered werden. Een deugddoende overwinning en een prima prestatie van het volledige team!

Speelden voor FC Lembeke: Els V, Katrien, Julie, Leen M, Rozelien (79' Els DG), Sandra, Kyrlyn, Sofie DP, Sofie L,
Karin en Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Karin (0-2), Joyce (0-3), Leen M (0-4), Karin (0-5) en Leen M (0-6)
Assist voor FC Lembeke: Karin (0-1), Joyce (0-2), Karin (0-3), Sofie DP (0-4), Leen M (0-5) en Sofie DP (0-6) )

LEMBEKE - SOTTEGEM
Datum: 13/09/2013
Uitslag 2-7
Onze overwinning tegen Gentbrugge van vorige week had ons deugd gedaan. Tegen Sottegem was het echter
opnieuw menens. De ploeg is geen onbekende voor ons want vorig jaar werden ze tweede in onze reeks dus
we wisten dat ze over heel wat kwaliteiten beschikten. Bovendien hadden ze de eerste twee
competitiewedstrijden met een klinkende overwinning afgesloten.
Beide teams startten met een open vizier en dat zorgde voor een onwaarschijnlijke openingsfase. In het eerste
kwartier werd maar liefst vijf keer gescoord, goed voor een gemiddelde van een goals per drie minuten.
Sottegem kwam op voorsprong maar Lembeke maakte onmiddellijk gelijk toen Joyce een strakke voorzet van
Leen M binnentrapte. Sottegem was echter niet aangeslagen en sloeg onmiddellijk opnieuw toe. Weer konden
ze het niet vasthouden want Lembeke scoorde weer direct tegen. Dit keer was het Karin die een voorzet van
Leen M in doel trapte. En het laatste doelpunt van dit onwaarschijnlijk openingskwartier was opnieuw voor de
bezoekers.
2-3 was de stand op het bord toen beide teams een beetje gas terugnamen. Daarna ging de partij gelijk op.
Sottegem trof de paal en dreigde vooral via een hele resem corners. Lembeke van haar kant stelde de
Sottegemse doelvrouw op de proef via Leen M en Karin en zag een mooi afstandsschot van Sofie DP net naast
gaan. Het was uiteindelijk Sottegem die voor de rust nog een vierde doelpunt kon maken. Naar het spelbeeld
van de aanvangsfase prikte de thuisploeg opnieuw tegen maar Leen M, die mooi aangespeeld werd door Karin,
trof de paal.
De rust was welgekomen na een zeer intense eerste helft. En ondanks de twee doelpunten in het krijt, geloofde
Lembeke nog in de kansen. Met Sandra, die de plaats van Cindy in nam, in het team begon de thuisploeg goed
aan de tweede partij. Het was echter geen evidentie om het balbezit ook om te zetten in kansen. En als die er
kwamen, dan kon Sottegem rekenen op hun prima doelvrouw. Dat ondervonden onder anderen Karin, Sofie DP
en Joyce. Bovendien zweefde ze ook een goedgenomen vrije trap van Leen M uit de bovenhoek.
Lembeke verspeelde veel krachten in de zoektocht naar een doelpunt en werd daar niet voor beloond. Ook de
inbreng van Els DG en Julie kon niet meer voor de kentering zorgen. En met drie vinnige tegenprikken in de
slotfase, liep Sottegem verder uit. Interim-doelvrouw Wendy kwam telkens goed uit, maar kon de doelpunten
helaas niet verhinderen. Een verdiende overwinning voor Sottegem, dat negen op negen haalt, al was iedereen
het eens dat de 2-7 cijfers te hard waren in vergelijking met het geleverde spel.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Leen M, Els V, Petra (70' Els DG), Karin, Rozelien, Kelly (70' Julie), Cindy (45'
Sandra), Kyrlyn, Sofie DP en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-1), Karin (2-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-1, 2-2)

NOKERE-KRUISHOUTEM - LEMBEKE
Datum: 04/10/2013
Uitslag 0-9
"We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, openstaan en weer doorgaan", het zou het themalied
van de avond kunnen geweest zijn. Dat heb je als de tegenpartij haar thuiswedstrijden op vrijdagavond om 19
uur speelt. Gelukkig zat het verkeer mee en kwamen we al bij al op tijd in Nokere-Kruishoutem aan. Bij de
tegenpartij liep met Karolien een oude bekende rond. Daarnaast was de kwaliteit van het team een groot
vraagteken.
Al snel bleek Lembeke de betere ploeg met enkele goede kansen tot gevolg. Het vizier van Leen M, die enkele
keren mooi diep gestuurd werd door de middenvelders, stond nog niet op punt maar Wendy wist wel de weg
naar het doel te vinden. Sofie en Rozelien zorgden elk voor een assist en onze spitsmuis deed de rest: 2-0 na 20
minuten. Het was een rommelige partij tegen een tegenstander die de buitenspelval als tactiek hanteerde.
Bovendien werden de hemelsluizen opengezet waardoor we veranderden in 22 waterkiekens.
Na een hele reeks gemiste kansen via onder anderen Sofie DP, Caroline, Sofie L en Rozelien kon Lembeke In de
slotfase dan toch de overheersing in een ruimere voorsprong omzetten. Eerst trapte Sofie L het leer na een
goeie pass van Sofie DP hoog in het doel binnen en vervolgens zette Leen M een goede actie van Rozelien om
in de 0-4.
We hadden maar wat graag een droog truitje aangetrokken tijdens de rust, maar helaas, daar hebben we niet
de budgetten voor. Dan maar wat proberen drogen tijdens die 15 minuten pauze. Doelvrouw Leen VD was
wellicht meer dan de veldspeelsters verkleumd en gaf de handschoenen door aan Sandra. Els V stond haar
plaats af aan Joyce. Katrien blesseerde zich tijdens de opwarming en viel niet in.
We wilden, ondanks de dubbele muur bij de tegenstander, zoveel mogelijk goed voetbal brengen. Geen
sinecure tegen een ploeg die de ruimte gigantisch klein hield door steeds naar voor te schuiven. Het aantal
keren dat de Lembeekse aanvalsters voor buitenspel teruggefloten werden, al dan niet terecht, was al lang niet
meer te tellen. Maar het verschil in kwaliteit zorgde er toch voor dat de bezoekers de voorsprong stelselmatig
aandikten. Elke speelster probeerde er in moeilijke omstandigheden het beste van de maken en zo kon Wendy
na een mooie dieptepass van Leen VD de forfaitcijfers op het bord zetten. Vervolgens zwiepte Caroline de bal
voor doel en via de teen van Wendy kon Leen M er 0-6 van maken.
Het blind schuiven van Nokere-Kruishoutem zorgde ervoor dat de Lembeekse spitsen, wanneer ze op tijd
vertrokken, enkele keren alleen op de doelvrouw konden afgaan. Wendy profiteerde zo op voorzet van Joyce
en Leen M deed hetzelfde met een diepe bal van Petra:0-8. In de slotfase pikte ook Joyce haar doelpuntje meer
door een voorzet van Leen M in doel te werken. Wendy was nog dichtbij de 0-10 maar ze had geen zin om
pannenkoeken te bakken ;-) en trapte de bal hoog over. Einde van een moeilijke wedstrijd maar eenvoudige
overwinning. Volgende week komt AA Gent op bezoek en mogen we ons aan een heel andere partij
verwachten.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V (45' Joyce), Petra, Sandra, Rozelien, Wendy, Leen M, Sofie DP, Sofie
L, Caroline en Julie
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1, 0-2), Sofie L (0-3), Leen M (0-4), Wendy (0-5), Leen M (0-6), Wendy (70), Leen M (8-0) en Joyce (9-0)
Assists voor FC Lembeke:Sofie L (0-1), Rozelien (0-2), Sofie DP (0-3), Rozelien (0-4), Leen VD (0-5), Wendy (0-6),
Joyce (0-7), Petra (0-8) en Leen M (0-9)

LEMBEKE - AA GENT D
Datum: 12/10/1014
Uitslag 4-3
Op de avond dat de Rode Duivels zich plaatsten voor het WK in Brazilië stonden ook de Lembeekse
voetbalvrouwen voor een een moeilijke opdracht. AA Gent ladies kwam op bezoek en zij staan nog bekend als
de kampioen van vorig jaar in derde. Het duel tussen beide teams stond vorig seizoen steeds garant voor
negentig boeiende minuten want het is de clash tussen jong en ervaren (de meesten in ons team zijn dubbel zo
oud als hun rechtstreekse tegenstander en sommigen mogen hun leeftijd zelfs maal drie doen) al denken wij
meer aan een duel tussen collectief versus individueel talent.
Hoe dan ook, Lembeke trok - toepasselijk voor de avond - rode truitjes aan (want die van Gent hebben nu
eenmaal dezelfde clubkleuren als ons) en het collectief startte het best. Niet in bijzonder omdat onze spitsmuis
Wendy de eerste grote kans van de partij tegen de netten knalde. Leen M stak de bal diep tussendoor en
Lembeke dus op voorsprong. Niet veel later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht toen onze doelvrouw
Leen VD haar vingertoppen net niet lang genoeg waren. Niet getreurd echter want even later mocht Lembeke
opnieuw juichen. Leen M stak de bal opnieuw goed in de diepte en dit keer zorgde Karin voor de afwerking.
Onze trouwe fans hadden de partij tegen Sottegem al in het achterhoofd waar de openingsfase gekenmerkt
werd door een hele reeks doelpunten en ja hoor, AA Gent maakte al snel opnieuw gelijk. Even leek de wedstrijd
in een beslissende plooi te vallen toen een van de bezoekers na een licht contact gretig neer ging en de scheids
naar de stip wees. Een zucht van opluchting in Lembeekse rangen toen de bal over de kooi van Leen VD vloog.
AA Gent had een tik gekregen en Lembeke profiteerde. Wie anders dan Wendy kon er 3-2 van maken na de
derde assist op rij van Leen M. Daarna nam Gent het heft in handen maar onze verdediging vocht voor elke bal.
Het was niet gemakkelijk maar geruggesteund door onze doelvrouw, die leeft voor dit soort matchen, hielden
we stand. Meer nog, we diepten de voorsprong uit. Kelly trapte een vrije trap in het pak en Wendy zette met
een schitterende beweging uit de draai de 4-2 op het bord. Wat een hattrick voor onze diepe spits! AA Gent
voerde de druk andermaal op en in de slotfase was het pompen of verzuipen met een resem corners tot gevolg
maar de rust werd gehaald!
Kyrlyn ondervond lichte hinder en ging naar de kant voor een popelende Rozelien. Hierdoor werden de
pionnetjes wat verschoven. Sandra, die in de eerste helft haar tanden zette in de beste speelster van het
Gentse team, schoof een rij achteruit en Leen M stond de linksvoor positie af aan Rozelien om zelf op het
middenveld te spelen. De ster van Gent werd de persoonlijke missie voor Karin. Hoewel een tweede helft
gezien de stand op het bord voor ons niet meer hoefde, vlogen we er toch opnieuw in. Gent startte zoals
verwacht fel en zou dat eigenlijk nog 45 minuten volhouden.
Lembeke kon zich concentreren op het vasthouden van de voorsprong en zo proberen profiteren van de vrije
ruimte. Aan Lembeekse zijde was er dreiging via Karin die de achterlijn haalde maar net niet kon voorzetten,
Rozelien die een aantal keer goed de flank kon afgaan en Wendy die oog in oog met de doelvrouw ei zo na haar
vierde van de avond scoorde. Het resulteerde niet in doelpunten. Aan de overzijde werd wel nog een keer
gescoord. Maar het bleef, ondanks de Gentse druk, bij één keer.
Een pluim op de hoed voor doelvrouw Leen VD die vaak spectaculair redding bracht, laatste vrouw Els die als
een echte stofzuiger en met de nodige koelbloedigheid de Gentse jonkies uit het strafschopgebied joeg en onze
verdedigers Petra, Sandra, Caroline en invaller Els DG die in hun gekende stijl alles gaven. Maar eigenlijk is er lof
voor het hele team. Hoe onze spitsen Rozelien, Wendy en Joyce voor het eerste stoorwerk zorgden en Karin,
Leen M, Kelly en invaller Julie het Gentse middenveld probeerden aan banden te leggen. Groot was dan ook de
vermoeidheid, maar ook de opluchting bij het fluitsignaal. 4-3, een prachtige overwinning voor de thuisploeg.
Nu even genieten maar niet te lang want volgend weekend wacht ons opnieuw een moeilijke avond op
verplaatsing bij Wachtebeke.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Joyce, Karin (80' Julie), Petra, Sandra (70' Els DG), Wendy, Leen M,
Caroline en Kelly, Kyrlyn (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Karin (2-1), Wendy (3-2, 4-2)

Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0, 2-1, 3-2), Kelly (4-2)

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 18/10/2013
Uitslag 1-5
Een duel tussen Wachtebeke en Lembeke is een vertrouwde strijd. Na jaren in dezelfde recreatieve reeks te
hebben gespeeld, maakten we vorig jaar samen de overstap naar derde provinciale. We promoveerden allebei
en dus komen we elkaar ook in tweede provinciale opnieuw tegen. Lembeke kon wegens blessures en
afwezigheden slechts op 13 speelsters rekenen maar ook de tegenparij maakte gewag van een resem
geblesseerden. Het was afwachten wie in deze bezetting het best voor de dag zou komen. Aan Lembeekse zijde
viel vooral de basisplaats van Els DG op, die na heel wat blessureleed de afwezige Els V mocht vervangen op de
"laatste-man-positie".
De bezoekers namen alvast de beste start. De eerste actie van de wedstrijd resulteerde in een hoekschop die
door Rozelien in de voeten van Wendy werd getrapt. Onze spitsmuis verkeert in bloedvorm en trapte de bal
beheerst naast de paal binnen. Voor de thuisploeg was het even zoeken terwijl Lembeke vol vertrouwen
voetbalde. Leen M kon er op aangeven van Karin 0-2 van maken. Kort daarna gaf Leen M de bal naar de
buitenkant tot bij Wendy. Zij wou Joyce aan de tweede paal bedienen maar zag haar schot onmiddellijk via de
paal in doel belanden. Mega-Wendy is niet enkel in vorm, ze heeft ook het geluk aan haar zijde. Ons hoor je
alvast niet klagen!!
Na dit sterke openingskwartier namen de bezoekers wat gas terug. Wachtebeke liet zich niet naar de
slachtbank leiden en creëerde enkele goede kansen. Vooral hun linksvoor was enorm bedrijvig en Petra had er
haar handen mee vol. Het was dan ook vanop de linkerflank dat Wachtebeke de aansluitingstreffer wist te
scoren. Leen VD zag de bal over haar hoofd in de verste bovenhoek binnenwaaien. 1-3 was tevens de
ruststand.
We wisten dat we niet ons beste voetbal hadden getoond, maar over de tussenstand waren we uiteraard wel
tevreden. Kelly had veel gegeven op het middenveld en werd vervangen door Kyrlyn. Onder impuls van deze
frisse kracht ging Lembeke opnieuw het best van start. Na een dubbele een-twee met Leen M kon Kyrlyn er al
snel 1-4 van maken. Lembeke drukte door en toen Wendy de vrijstaande Leen M bediende, stond het 5-1.
Net als in de eerste helft namen de bezoekers na een goede start wat gas terug. Wachtebeke probeerde het tij
nog te keren maar dat lukte niet meer. Mede dankzij Els DG die in de tweede helft echt in haar rol kwam en
meermaals goed tussenkwam, Leen VD die telkens op de juiste plaats stond tussen de palen en Sandra die zich
meermaals letterlijk met lijf en leden voor de bal smeet. Bovendien zorgde de inbreng van Julie, ten koste van
FC Wendy, ervoor dat de controle op het middenveld goed behouden werd. Voorin werd er nog voorzichtig
naar een zesde doelpunt gezocht maar ondanks pogingen van Karin en Joyce lukte dat niet meer. Al bij al een
mooi resultaat na een aangename wedstrijd. Volgend weekend wacht ons de tweede moeilijke verplaatsing op
rij. Dan worden we op het veld van Eendracht Aalst verwacht.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els DG, Leen M, Rozelien, Sandra, Karin, Petra, Kelly (45' Kyrlyn), Caroline,
Wendy (65' Julie) en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Leen M (0-2), Wendy (0-3), Kyrlyn (1-4), Leen M (1-5)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (0-1), Karin (0-2), Leen M (0-3, 1-4), Wendy (1-5)

EENDRACHT AALST C - LEMBEKE
Datum: 25/10/2013
Uitslag 1-5
Een week na de moeilijke verplaatsing naar Wachtebeke stonden we opnieuw voor een zware opdracht:
punten rapen op het veld van Eendracht Aalst. Het team was aan het seizoen begonnen met twee gelijke
spelen en een nederlaag maar nam daarna knap de maat van Drongen en Wachtebeke. Bij Lembeke moesten
Julie en Sofie DP de draaischijf worden op het middenveld. Op de bank zat de wederoptredende Gwen.
Lembeke schoot goed uit de startblokken en probeerde op de kortgemaaide grasmat de combinaties te zoeken.
Dat lukte met wisselend succes. Iets te vaak was het "net niet". Maar de bezoekers bleven aandringen. Rozelien
mocht nog eens de linksvoor-positie bekleden en was daar zeer bedrijvig met enkele mooie acties tot gevolg.
Ze kon tot tweemaal toe haar kans gaan maar scoren lukte niet, net als voor "spitsbroeders" Leen M en Joyce.
De thuisploeg zette daar enkele lange ballen en hoekschoppen tegenover maar de Lembeekse verdediging,
onder leiding van sluitstuk Kelly, werkte telkens goed weg. Een doelpunt voor Lembeke kon niet uitblijven en
vlak voor het halfuur was het zover. Rozelien bracht de bal tot bij Leen M die aflegde voor Joyce. Van aan de
rand van het strafschopgebied trapte ze met veel gevoel de 0-1 over de doelvrouw.
De kop was eraf en dat werd onmiddellijk duidelijk. Lembeke voetbalde een uitstekend derde kwartier met vlot
combinatievoetbal, niet toevallig vaak over de linkerflank via Petra, Sandra en Rozelien. Lembeke diepte de
voorsprong stelselmatig verder uit. Eerst vond Rozelien Leen M die de 0-2 in het hoekje kon leggen en even
later werd Sofie DP centraal goed vrijgespeeld door Leen M. Alleen voor de doelvrouw legde ze het leer netjes
naast de paal binnen, met mooie 0-3 rustcijfers tot gevolg.
Captain Els V was ondertussen ook in Aalst gearriveerd. Zij nam haar vaste plaats in en Petra bleef langs de
kant. Ook in de tweede helft waren de bezoekers de betere ploeg. Aalst probeerde wel te dreigen maar moest
dat toch vooral via lange ballen proberen. Even hield iedereen zijn hart vast toen zo'n lange bal over Leen VD in
doel verdween. Maar zelfs met 3-1 op het bord bleef blauw-wit goed voetballen.
Iets over het uur recupereerde Sandra de bal langs de flank, ze lanceerde Leen M die haar mannetje voorbij
ging, de uitkomende centrale verdedigster ontweek en de bal alleen voor de doelvrouw beheerst binnentrapte.
Vervolgens kon ook Joyce nog profiteren van de ruimte centraal maar haar schot was niet gekadreerd. Net als
vorige week werd er in alle linies gestreden voor elke bal en dat resulteerde opnieuw in een mooie collectieve
prestatie. Toch was er ook ruimte voor individuele klasse. Zo bekroonde Sofie DP haar match met een mooi
doelpunt op vrije trap: 5-1. Dat volstond voor Lembeke dat de wedstrijd gemakkelijk uitspeelde. Gwen maakte
een kwartier voor tijd nog een opgemerkte invalbeurt diep in de spits maar de stand bleef ongewijzigd.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els DG, Leen M, Rozelien, Sandra (76' Gwen), Petra (45' Els V), Kelly, Sofie
DP, Caroline, Julie en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Leen M (0-2), Sofie DP (0-3), Leen M (1-4), Sofie DP (1-5)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Rozelien (0-2), Leen M (0-3), Sandra (1-4)

LEMBEKE - NINOVE
Datum: 01/11/2013
Uitslag 5-3
Een beetje tegen onze verwachtingen in bekleedt Lembeke momenteel de derde plek in het klassement. Met
Ninove kwam nummer zes op bezoek. Voor het eerst dit seizoen moesten we een speelster teleurstellen want
15 beschikbare dames voor 14 plaatsjes. En ook in de basis heel wat wijzigingen met als opvallende
basisspeelsters de zusjes Lippens die hun rentree maakten na enkele weken afwezigheid.
Ninove toonde van bij de aftrap waar het voor gekomen was: klimmen in het klassement. Lembeke startte niet
al te best en na zeven minuten mocht doelvrouw Leen VD zich al omdraaien. Ze was nochtans goed in de
voeten gedoken van haar tegenstandster maar tegen de rebound had ze geen verhaal. Deze vroege
achterstand schudde de thuisploeg echter wakker en na tien minuten werd er eindelijk goed gevoetbald. Julie
en Sofie DP namen het middenveld in handen en dat resulteerde in enkele schoten uit de tweede lijn en mooie
combinaties met onder anderen Cindy en Sofie L op de flanken.
Blauw-wit, dat voor de gelegenheid opnieuw in het rood aantrad, werd na 20 minuten beloond voor de inzet
toen Leen M zich op aangeven van de sterkspelende Julie vrijkapte en de gelijkmaker over de doelvrouw
schoot. Lembeke had de partij nu goed in handen en bouwde de voorsprong stelselmatig uit. Eerst lanceerde
Sofie L Wendy in het straatje en zij miste niet: 2-1. Vervolgens kwamen ook Joyce en Sofie opzetten maar het
was uiteindelijk Cindy die het derde Lembeekse doelpunt van de avond scoorde. Leen M met de aflegger en het
overtuigende schot versloeg de doelvrouw. De thuisploeg leek met twee doelpunten voorsprong de rust in te
gaan maar enkele minuten voor het fluitsignaal haastte Leen VD zich met een uittrap die in de verkeerde
voeten terechtkwam. Het foutje werd genadeloos afgestraft en dus stond er 3-2 op het bord aan de pauze.
Het waren 45 pittige minuten geweest en voor sommigen was dat voldoende. Uiteindelijk bleven Sofie DP,
Joyce en Cindy aan de kant. Met Els DG, Rozelien en Caroline stonden er drie enthousiaste vervangsters klaar.
Lembeke nam een goede start en kon na amper twee minuten een vierde doelpunt scoren. Wendy had de kans
goed opgezet maar zag haar poging afgeblokt. Leen M stond goed gepositionneerd en legde de 4-2 in het
mandje.
Opnieuw een comfortabele voorsprong voor de thuisploeg die weer in alle linies goed voor de dag kwam. De
verdediging had in de eerste helft al heel wat werk opgeknapt en liet ook in de tweede heel wat fraais zien.
Groot was onze verbazing toen de Ninoofse spits neerviel in de zestien en de scheids naar de stip wees. Ninove
kende geen genade: Paal-binnen, perfect getrapt en 4-3 op het bord.
Hierna begon Lembeke wat te beven. De vlotte combinaties bleven uit en het leek in de kopjes te zijn geslopten
dat het vandaag zou tegenzitten. Toch bleef de thuisploeg proberen. Wendy trof lat en paal en Leen M vond tot
3 keer toe de doelvrouw op haar weg. Wanneer de ref een zuivere handsbal in de zestien niet floot, leek het
inderdaad zo'n avond te worden. Maar we vochten voor elke bal, Leen VD schudde nog een mooie redding uit
haar mouw en Els V stuurde haar verdediging als een echte captain. En in de absolute slotfase kreeg Lembeke
dan toch wat het verdiende: zekerheid. Deze keer merkte de ref de hansbal in de 16 wel op en Leen M stelde
de overwinning veilig vanop de stip. De energietanks waren opnieuw volledig leeg en de drie punten
felbevochten, doch verdiend. Komende week wacht ons alweer een klepper: op bezoek bij Zwijnaarde.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Leen M, Sandra, Petra, Els V, Sofie DP (45' Els DG), Julie, Wendy, Cindy
(45' Caroline), Sofie L en Joyce (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-1), Wendy (2-1), Cindy (3-1), Leen M (4-2, 5-3)
Assists voor FC Lembeke: Julie (1-1), Sofie L (2-1), Leen M (3-1), Wendy (4-2)

ZWIJNAARDE - LEMBEKE
Datum: 09/11/1013
Uitslag 3-1
De regen viel met bakken uit de lucht en de voltallige kern stond in de file op de R4. Zo kunnen we
matchvoorbereiding samenvatten. Kleine nuance: Karin haalde het afspreekuur wél en moest maar liefst 45
minuten wachten op gezelschap. Gelukkig wou de ref de partij met 10 minuten vertraging op gang fluiten
waardoor we toch ietwat konden opwarmen. Zorgen vandaag vooral in doel nu Leen VD schoolverplichtingen
had en back-up Sandra niet fit raakte na een tuimelpartij in de match tegen Ninove. Nummer drie in de
rangschikking, Wendy, trok dan maar de handschoenen aan.
De match begon met een opdoffer. Het eerste gevaar van de thuisploeg resulteerde in de 1-0. Een strakke
voorzet werd aan de tweede paal binnen gekopt. Lembeke had het moeilijk om in de match te komen. Het was
wennen aan de natte kunstgrasmat en dat bemoeilijkte het samenspel. Ondanks de goede moed in Lembeekse
rangen kon Zwijnaarde de score halfweg de eerste helft verdubbelen. Toch was de partij qua balbezit best in
evenwicht. De Lembeekse verdediging deed er alles aan om de wendbare aanvallers van Zwijnaarde af te
stoppen en in offensief opzicht waren het vooral Karin en Rozelien die de opening ei zo na konden forceren.
Het mocht echter niet zijn en dus stond het nog steeds 2-0 aan de pauze.
Doelvrouw Wendy had ondertussen een verrekking opgelopen. Nummer vier in de doelvrouwranglijst, Els DG,
wisselde van outfit en de vrijgekomen plaats in de verdediging was voor Kelly. Ondertussen warmde ook Gwen
zich op, zij zou na een tiental minuten Julie komen vervangen. Het geloof in een goede afloop was er wel nog.
We wilden ons spel van vorige week opnieuw vinden en wie weet wat kon er nog gebeuren. Maar helaas
kunnen we alleen maar concluderen dat het er vandaag niet in zat. Goeide wil was er zeker bij iedereen, al
waren we in de duels soms wat te braaf, maar geen enkele Lembeekse speelster vond echt haar beste spel. En
dus waren ook in de tweede helft de beste kansen voor de thuisploeg.
Echter, it ain't over 'til it's over en dus sloeg de vlam even in de pan toen Leen M op aangeven van Gwen de
aansluitingstreffer scoorde. Even was er opnieuw Lembeekse dreiging met een schotje van Joyce en een poging
van Karin. Maar sneller dan ons lief was, moesten we opnieuw op de eigen helft terugplooien. Zwijnaarde
voetbalde gewoon beter, trof eerst nog de lat maar legde even later toch de 3-1 eindcijfers vast. Leen VD kwam
met de nodige vertraging nog Caroline vervangen maar het kalf was reeds verdronken. Een overwinning van
Zwijnaarde waar niets op aan te merken viel, al had Lembeke in de absolute slotfase nog wel een penalty
verdiend toen Karin door de doelvrouw onderuit gehaald werd. Die kwam er niet en dus was 3-1 het verdict.
Komende week goed trainen en hopen op een betere dag komende vrijdag in de thuiswedstrijd tegen
Oudenaarde.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy (45' Kelly), Leen M, Petra, Els V, Sofie DP, Els DG, Julie (60' Gwen), Caroline
(80' Leen VD), Rozelien, Karin en Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (2-1)
Assists voor FC Lembeke: Gwen (2-1)

LEMBEKE - OUDENAARDE
Datum: 15/11/2013
Uitslag 2-0
In tegenstelling tot afgelopen week was het een rustige, droge vrijdag en dus was de Lembeekse mat prima
bespeelbaar. Captain Els V had andere verplichtingen waardoor Kelly plaats nam op de "laatste-man-positie".
De thuisploeg kende vorige vrijdag geen goede dag en hoopte om de nederlaag tegen Zwijnaarde door te
spoelen voor het vrije weekend dat er zat aan te komen. De wedstrijd begon aftastend met een prima
organisatie bij beide teams. Er kwamen enkele kansjes zonder dat een van beide teams echt de bovenhand kon
nemen. De bezoekers probeerden doelvrouw Leen VD te verslaan maar kwamen niet veel verder dan enkele
vangballetjes. Bij Lembeke miste Wendy oog in oog met de doelvrouw, besloot Leen M vanuit een scherpe
hoek in het zijnet en zag Sofie DP haar schot uit de tweede lijn over gaan.
Lembeke nam de partij gaandeweg wel meer in handen. Het was echter geen evidentie om het Oudenaardse
blok te ontwrichten. Beide teams gaven weinig ruimte weg en dus stond de brilscore na 45 minuten nog steeds
op het bord. We konden de peptalk van trainer Jürgen in de kleedkamer wel gebruiken. Met enkele
aandachtspunten én Cindy in de plaats van Wendy kwamen we opnieuw vol goede moed op het terrein.
Lembeke startte goed en kwam zeer dicht bij de openingstreffer toen Leen M Sofie DP centraal vrijspeelde. Zij
rukte op en lobde de bal heerlijk mooi over de uitkomende doelvrouw. Helaas voor iedereen die Lembeke een
warm hart toedraagt, botste de bal voor de doellijn en vervolgens over de dwarslat.
Deze mogelijkheid deed Lembeke nog meer in de kansen geloven en iets voor het uur was het dan toch zo ver.
Leen M bediende Rozelien die de bal via de paal voorbij de doelvrouw schoot. Eindelijk een voorsprong al was
het gezien de verloop van de partij zeker geen garantie op winst. Zeker toen de trainer van de tegenpartij beide
teams wat uit hun evenwicht haalde met een scheldtirade na een gele kaart voor Oudenaarde. Dat resulteerde
in enkele pogingen voor de bezoekers maar Kelly werkte goed weg en kon daarnaast in haar rug rekenen op
een gefocuste doelvrouw Leen VD die zich niet liet verrassen.
Toen de rust opnieuw teruggekeerd was, zorgden de zusjes Lippens voor dreiging op de rechterflank. Lembeke
bleef veilig weg van het eigen doel en kon in de slotfase de voorsprong veilig stellen. Rozelien zag Sofie DP
positie kiezen en zij trapte de bal staalhard binnen. Opluchting in de Lembeekse rangen die wisten dat de drie
punten binnen waren. Maar we wilden ook graag de nul houden, wat op papier toch een mooie verdienste zou
zijn voor onze verdedigers en doelvrouw die een prima partij speelden. Dat Sofie er daarbij iets te driest in ging
en ook een gele kaart kreeg, was maar een kleine domper. We onthouden vooral dat de thuisploeg na de
nederlaag van vorige week de knop goed omdraaide en al bij al verdiend kon winnen met 2-0 van Oudenaarde.
Volgend weekend zijn we competitievrij en trekken we naar Kleit voor een oefenwedstrijd.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy (46' Cindy), Kelly, Leen M, Sofie DP, Els DG, Julie, Caroline, Leen VD,
Rozelien, Sofie L en Sandra (76' Petra)
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Sofie DP (2-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Rozelien (2-0)

LEMBEKE - DENDERHOUTEM
Datum: 29/11/2013
Uitslag 7-0
Na de oefenwedstrijd tegen Kleit stond er opnieuw een competitiematch op het programma. We kregen
Denderhoutem op bezoek, staartploeg in de reeks én oude bekende van enkele jaren terug uit de Las
Senoritas-competitie. Jürgen hamderde voor de wedstrijd op stevige duels, de matchen van enkele jaren terug
in het achterhoofd, en waarschuwde voor onderschatting. Het team uit Denderhoutem mocht dan wel onderin
staan, echt grote nederlagen leden ze dit seizoen nog niet.
Lembeke knoopte de raad van de trainer in de oren en nam een goede start. Leen M zette een goede actie op
samen met Wendy en ronde knap af waardoor het al snel 1-0 stond. De bezoekers probeerden wel te
voetballen maar hadden het moeilijk tegen de snelle aanvallers van blauw-wit. Wendy vocht aanvankelijk wat
met de bal maar zag haar niet-aflatende inzet toch beloond met een mooi doelpunt op aangeven van Leen M.
De thuisploeg bleef aanvallen en met Rozelien ging de sneltrein enkele keren goed de rechterflank af. Op het
middenveld had Julie de touwtjes goed in handen. Ze speelde centraal voor doel Kelly vrij die van aan de rand
van het strafschopgebied met een schitterende bal onderkant-lat de 3-0 rustcijfers vastlegde.
Onze doelvrouw Leen VD kwam al bibberend de kleedkamer in en vond in Sandra een vrijwilliger om in doel
plaats te nemen zodat zij nog eens 45 minuten als veldspeelster aan de bak kon. Ondertussen maakte Joyce
haar rentree en viel ook Gwen in. Hierdoor bleven Petra en Leen M in de kleedkamer. De tweede wedstrijdhelft
kende een gelijkaardig verloop. Lembeke kon al snel twee keer schoren. Een goede actie van Wendy werd door
de jarige Rozelien in het hoekje getrapt. En even later wist ook Joyce te scoren na een strakke flankvoorzet van
Leen VD.
Doelvrouw Sandra onderscheidde zich ondertussen met twee knappe reddingen maar dichterbij een doelpunt
kwam Denderhoutem niet meer. Onze verdediging gaf geen ruimte weg en Julie, die met de inbreng van Gwen
opnieuw een iets defensievere rol kreeg, won veel duels op het middenveld.
Lembeke hield de touwtjes stevig in handen en in de slotfase eiste Rozelien nog een hoofdrol op. Met haar
snelheid was ze keer op keer vertrokken. Wanneer ze door Els V gelanceerd werd, scoorde ze de zesde van de
avond. En niet veel later trok ze zich opnieuw op gang langs de linkerflank. Ze liet de doelvrouw uitkomen en
liet Joyce en Wendy centraal voor doel zelf beslissen wie de laterale bal zou binnenduwen. Uiteindelijk zette
Joyce een voet tegen de bal en stond de onverhoopte 7-0 eindstand op het bord.
Volgende week staat de laatste wedstrijd van de heenronde op het programma, dan gaan we op bezoek bij
Drongen.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Kelly, Leen M (45' Joyce), Els DG, Julie, Caroline, Leen VD, Rozelien, Sandra,
Petra (45' Gwen) en Els V
Scoorden voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Wendy (2-0), Kelly (3-0), Rozelien (4-0), Joyce (5-0), Rozelien (6-0),
Joyce (7-0)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Leen M (2-0), Julie (3-0), Wendy (4-0), Leen VD (5-0), Els V (6-0),
Rozelien (7-0)

DRONGEN - LEMBEKE
Datum: 06/12/2013
Uitslag 2-6
Ongelooflijk maar waar: de wedstrijd tegen Drongen was al de laatste van de heenronde. Dat wou zeggen de
laatste onbekende tegenstander dit seizoen. Het team stond voor de wedstrijd op de laatste plaats met een
punt. Winnen was dus een must. Bovendien wisten we dat we, bij winst, de heenronde zouden afsluiten op een
(gedeelde) tweede plaats. Lembeke startte dus gemotiveerd al ging het wegens het hobbelige veld wat
moeizaam. Na vier minuten was het echter al prijs. Leen M sneed naar binnen en stuurde Joyce alleen op de
doelvrouw af. Onze jonkie miste niet en prikte de 0-1 met overtuiging.
Drongen toonde zich echter als een sterker team dan verwacht. Ze probeerden vooruit te voetballen en
konden vijf minuten later de gelijkmaker scoren na enkele indivuele foutjes in Lembeekse rangen. Toch bleef
Lembeke de beter ploeg. Drongen speelde op offside en dat werkte wel enkele keren maar wanneer een van
de spitsen er door glipte, stond zij stevast oog in oog met de doelvrouw. Leen M vertok op het juiste moment
om de doorsteekpass van Joyce aan te nemen, de keepster te omspelen en de 1-2 binnen te trappen.
Een dubbele opdoffer trouwens voor Drongen dat bij deze fase een gele kaart kreeg. De arbiter had namelijk
gezien dat de doelvrouw in de verloren situatie nog naar de voeten van de Lembeekse spits grabbelde. En
amper een minuut later legde Leen M de match in de beslissende plooi door een mooie dieptebal van Sofie DP
binnen te werken.
De rest van de eerste helft kan vooral samengevat worden als "net niet". Veel goede wil en ja, ook best wel wat
goede combinaties. Maar in de zone van de waarheid ontbrak de scherpte. Aan de rust stonden twee ietwat
verkleumde maar dolenthousiaste speelsters te trappelen om de wederkerende Kyrlyn, die genoeg had aan
een helft, en Els DG te vervangen. De tweede helft begon niet goed met Drongen dat opnieuw naar voor trok
en de 2-3 wist te scoren.
Het zou zo'n avond zijn waarop we niet ons beste niveau haalden. Maar de vorm van de dag moest wel
volstaan om de hekkensluiter te verslaan. Er werden veel kansen gemist maar Leen M wist toch nog twee keer
te scoren. Eerst was Joyce niet zelfzuchtig door de bal in de 16 goed af te leggen en daarna stuurde Rozelien de
Lembeekse spits goed de diepte in. Met een bal in de korte hoek maakte ze er 5-2 van.
Lembeke bleef aanvallen. Sofie DP trof de lat en ook Wendy, Joyce en Rozelien waren bijzonder bedrijvig. De
doelvrouw bleek echter, ondanks de rugblessure, een betrouwbaar sluitstuk. Dit tot grote frustratie van vooral
onze spitsmuis Wendy. Ze vatte al haar frustratie samen in een schot in de slotfase en kon zo ook nog haar
goaltje meepikken. Ze bedankte Julie voor de mooie assist met een snoeihard schot. Zo eindigde de wedstrijd
op 2-6. Hierdoor eindigt ons team op een overhoopte tweedde plaats na de heenronde. Volgende week staat
er een klepper op het programma: Verrebroek - Lembeke.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Leen M, Joyce, Els DG (45' Sandra, Julie, Caroline, Leen VD, Petra, Els V,
Sofie DP en Kyrlyn (45' Rozelien)
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Leen M (1-2, 1-3, 2-4, 2-5), Wendy (2-6)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Joyce (1-2), Sofie DP (1-3), Joyce (2-4), Rozelien (2-5), Julie (2-6)

VERREBROEK - LEMBEKE
Datum: 13/12/2013
Uitslag 3-0
De laatste wedstrijd in 2013 was tevens de eerste van de terugronde. We gingen op bezoek bij Verrebroek, een
team waar we in de heenronde 3-3 tegen speelden en waarmee we al het hele seizoen haasje-over spelen in
het klassement. Vooraf was het wat puzzelen wegens vele afzeggingen en door het last-minute uitvallen van
Sofie DP en de vertraging bij Leen VD en Davina was de basiself snel gemaakt. We wisten dat het geen
gemakkelijke avond zou worden maar de goesting op deze vrijdag de dertiende was wel groot.
Helaas viel daar in de openingsfase niet veel van te merken. Verrebroek startte best en kwam - ondanks een
klasseflits van onze doelvrouw-ad-interim Sandra - al snel op voorsprong. Verrebroek teerde op hun snelle
spitsen en het was 45 minuten lang oppassen geblazen achterin. Maar kapitein Els V organiseerde haar troepen
en gedurende de rest van de eerste helft waren de meeste kansen voor Lembeke.
Blauw-Wit had balbezit en kwam er enkele keren goed uit. Julie en Els DG waren zeer bedrijvig, hoewel ze niet
op hun vertrouwde positie speelden en zorgden voor de aanvoer naar voor. Zo kwamen er enkele kansen,
onder andere via Joyce, Rozelien & Leen M maar niemand kreeg de bal over de doellijn. Bovendien kon
Verrebroek rekenen op een ijzersterke kapitein die heel wat Lembeeks gevaar onschadelijk maakte. Ook een
resem hoekschoppen en vrije trappen leverde geen doelpunt op voor Lembeke dat eigenlijk wel de gelijkmaker
had verdiend.
In de pauze was er strijdlust te merken. Akkoord, het was misschien niet allemaal flitsend, maar de kansen
waren er wel geweest dus als we die nu in de tweede helft zouden afwerken... Het geloof was echter van korte
duur. De verbale peptalk van kapitein Els V ten spijt kwam Lembeke slap uit de kleedkamer. Een
supergemotiveerd Verrebroek profiteerde optimaal. Na enkele minuten hing de bal in de touwen en met 2-0
op het bord gingen de Lembeekse kopjes naar beneden. En toen de thuisploeg er even later met een
schitterend afstandsschot 3-0 van maakte, was de match gespeeld.
In Lembeekse rangen vierde Davina haar rentree naar drie maanden blessureleed en verzamelde onze
doelvrouw Leen VD nog enkele veldspel-minuten. Zij vervingen Petra en Leen M. Lembeke probeerde wel nog
voor de eerredder te gaan maar Verrebroek had de partij goed in handen. De beste Lembeekse mogelijkheid
was nog voor Rozelien maar zij besloot op de doelvrouw. Hierdoor sluiten we 2013 af met een nederlaag.
Verrebroek wipt nu opnieuw over ons en heeft een puntje meer. Met AA Gent D op gelijke hoogte met ons, is
de strijd voor plaats twee nog steeds razend spannend!
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Leen M (65' Davina), Joyce, Els DG, Sandra, Julie, Caroline, Petra (60' Leen
VD), Els V, Sofie L & Rozelien

LEMBEKE - GENTBRUGGE
Datum: 03/01/2014
Uitslag 2-2
Drie dagen nadat we de overgang van oud naar nieuw hadden gevierd, werden we - na een korte winterstop opnieuw in de wei verwacht. En die wei, dat mag je gerust letterlijk nemen. Een korte maar hevige bui had het
plein zeer drassig gemaakt. Gelukkig had de arbiter wel zin in de wedstrijd en mocht er gespeeld worden.
Tegenstander Genbrugge bevindt zich in de buik van het klassement en kwam met een zeer defensieve
ingesteldheid naar Lembeke afgezakt. Lembeke startte dan weer slordig en weinig geïnspireerd. Dat zorgde
voor een nogal saai wedstrijdbegin.
Gentbrugge puurde er, mede dankzij de felle zijwind, enkele hoekschoppen uit maar met slechts 4 speelsters in
de box had de Lembeekse verdediging er weinig moeite mee. Op het onuitgegeven middenveld met Sofie DP in
een verdedigende rol, Gwen als aanvullend speerpunt en Cindy en Rozelien op de flanken, was het even zoeken
waardoor we meer verdedigend werk opgeknapt kregen dan ons lief was. Al lag dat uiteraard ook voor een
deel aan de mentaliteit van de bezoekers. Toch bleef Lembeke, ondanks de moeilijke omstandigheden, op zoek
naar een doelpunt. Karin kwam er dichtbij en ook Sofie DP en Gwen gingen hun kans vanuit de tweede lijn.
Bovendien zorgde een bedrijvige Rozelien voor enkele openingen.
Net op het moment dat een Lembeeks doelpunt meer en meer in de lucht hing, kreeg de thuisploeg het deksel
op de neus. In een duel werd Karin neergehaald. De ref floot Blauw-Wit nam positie voor de vrijschop. Groot
was onze verbazing dat de scheids de arm de andere richting uit stak, Gentbrugge direct een lel tegen de bal
gaf en het leer voor we goed en wel beseften naast doelvrouw Sandra tegen de touwen lag. Een ferme
opdoffer dus voor Lembeke dat via Leen M nog een goeie poging tot aansluitingstreffer kreeg maar de bal
vloog hoog over.
Teleurgestelde gezichtjes tijdens de rust maar, mede dankzij 3 enthousiastelingen op de bank, ook een
positieve vibe. Wendy, Julie en Caroline waren opgewarmd en klaar om Els V, Joyce en Cindy te vervangen.
Vooral voor Julie had trainer Jürgen een verrassing. Zij mocht haar debuut maken als "laatste vrouw". De
wenkbrauwen fronsten maar na de partij moest iedereen het beamen: ons Juulke had dat goed gedaan. Helaas
kon ze niet verhinderen dat Gentbrugge een tweede keer kon scoren.
De bezoekers hadden al de hele partij tijd gerokken en met 2 goals in het krijt, kwam het beest in Lembeekse
rangen los. Eindelijk begon Lembeke beter te voetballen en werden de bezoekers op de eigen helft gedrukt. Die
druk resulteerde al snel in een doelpunt: Karin vond Rozelien die met een strak schot scoorde. Nu sloeg de
vlam helemaal in de pan en Lembeke verhoogde andermaal de druk. Kans na kans volgden elkaar op en op 5
minuten voor het einde was ook de gelijkmaker een feit. Een actie over verschillende stationnetjes kwam via
Davina in de voeten van Wendy terecht en zij aarzelde niet om de 2-2 op het bord te zetten.
Met nog vijf officiële minuten en vijf extra minuten die de ref er logischerwijze aan toevoegde, kreeg Lembeke
zelfs nog kansen om een overwinning af te dwingen. Rozelien leefde zich uit en zorgde voor dreiging met
enkele snedige flankaanvallen. Een derde doelpunt zat er helaas niet meer in waardoor we met een spijtig
puntenverlies achterbleven. Positief als we zijn, onthouden we echter vooral de mentale weerbaarheid, de
schitterende remonte van het team & de lekkere frietjes van Cnoe en Pé na de match.
Speelden voor FC Lembeke: Leen M, Joyce (45' Wendy), Els DG, Rozelien, Sandra, Gwen, Davina, Sofie DP,
Karin, Cindy (45' Caroline) en Els V (45' Julie)
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien (1-2), Wendy (2-2)
Assist voor FC Lembeke: Karin (1-2), Davina (2-2)

SOTTEGEM - LEMBEKE
Datum: 10/01/2014
Uitslag 1-0
Vorige week konden we - ondanks de mooie remonte - niet helemaal tevreden zijn na het gelijkspel tegen
Gentbrugge. Een kleine opdoffer als deze wordt best doorgespoeld met een goede wedstrijd de week erna. Als
je dan echter bij Sottegem, dat zonder puntenverlies de rangschikking aanvoert, op bezoek moet, is dat
uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het was even puzzelen want Davina en Kelly moesten ziek forfait
geven. Ook Joyce had, naast examenstress, ook wat microben te pakken maar zij raakte wel speelkaar.
De aanloop naar de aftrap verliep niet vlekkeloos want de arbiter stuurde zijn kat. Aangezien wij naast 1
supporter enkel een trainer en délégé hadden meegebracht, lieten we de thuisploeg iemand als scheids
aanduiden. Lembeke begon verrassend goed aan de partij. Rozelien en Karin zorgden op links onmiddellijk voor
diepgang terwijl Sofie DP als aanvallende middenvelder het spel goed verdeelde. Sottegem plooide terug maar
Lembeke kon niet profiteren.
De thuisploeg gaf zich uiteraard niet gewonnen en toonde waarom ze de rangschikking aanvoeren. Met snelle
en snedige doorbraken, probeerde ze een opening te forceren. Maar al snel werd duidelijk dat ze beter zouden
moeten doen om de Lembeekse doelvrouw te verslaan. Leen VD stond met vertrouwen te keepen en
onderscheidde zich meermaals op de pogingen van de thuisploeg. Het hele team werkte voor elkaar en dat
zorgde voor een mooi kijkstuk. In de absolute slotfase van de eerste helft kreeg Lembeke zelf nog een zeer
goede kans op de openingstreffer wanneer Karin tot bij Sofie DP kon terugleggen maar haar schot werd op
schitterende wijze door de keepster over getikt.
Aan de rust bleef Joyce aan de kant waardoor Sofie L in het elftal kwam. Het spelbeeld bleef grotendeels gelijk,
al was het dit keer wel Sottegem dat best uit de startblokken schoot. Lembeke brak echter niet en herstelde
langzaam het evenwicht met dreiging via Karin en Wendy. De bezoekers begonnen meer en meer in een stunt
te geloven maar toen besloot de scheidsrechter de hoofdrol op te eisen. Na een correcte tackle van Sandra
kende hij toch een vrije trap toe aan de rand van de zestien meter. Sottegem had duidelijk een specialiste ter
zake in huis want het leer werd loepzuiver in de winkelhaak gejaagd.
Uiteindelijk zou deze dubieuze fase de wedstrijd beslissen. Want ondanks een straf slotoffensief, waarbij
doelvrouw Boemie een een-tegen-een-situatie wist te winnen (tegen een speelster die uit offside mocht
vertrekken) en de Lembeekse aanvallers nog vol overgave naar de gelijkmaker op zoek gingen, bleef de 1-0 op
het bord. De inbreng van Gwen als flankaanvaller was verdienstelijk maar kon het tij niet meer keren. Jammer
dat de partij zo moest beslist worden. Een gelijkspel zat er zeker in en zou niet onverdiend geweest zijn. Dit
resultaat moet echter wel vertrouwen geven, de heenmatch eindigde nog op 2-7.
Volgende week vrijdag spelen we thuis een oefenpartij tegen Ijzendijke, het weekend daarna zijn we vrij en op
31/01 hervatten we de competitie met een thuismatch tegen Nokere-Kruishoutem.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Joyce (46' Sofie L), Els DG, Sandra, Julie, Caroline (65' Gwen), Leen VD, Els
V, Karin, Sofie DP & Rozelien

LEMBEKE - NOKERE-KRUISHOUTEM
Datum: 31/01/2014
Uitslag 5-0
Na twee wedstrijdvrije weken had iedereen er zin in. Met een mooie, ruime kern vatten we de opwarming aan.
Wanneer de tegenstander een half uur voor de aftrap nog niet verschenen was, zagen we de bui al hangen.
Ook de scheids, die voor deze wedstrijd de verplaatsing van Deinze naar Lembeke had gemaakt, had er geen
goed oog in. Een telefoontje naar de secretaris van Nokere-Kruishoutem - "ik weet van niets" - maakte ons niet
veel wijzer en na een lange omwarming (het reglement gebiedt present te zijn tot 30 minuten na het officiële
aanvangsuur) mochten we ons zonder wedstrijd in de benen weer omkleden.
Een jammere zaak Nokere-Kruishoutem het in deze tijden bol van communicatiemiddelen toch onmogelijk
achtte ons ervan op de hoogte te brengen dat ze niet naar Lembeke zouden afzakken. De 5-0 overwinning
woog in geen geval op tegen de afgezegde plannen, de niet-bevredigde voetbalhonger, de nieuwjaarsreceptie
achteraf of het feit dat we nu minstens vier opeenvolgende weekends wedstrijdloos zijn.

AA GENT D - LEMBEKE
Datum: 16/02/1014
Uitslag 4-1
Voor een keer konden we van geluk spreken dat onze wedstrijd op zondag viel. Alle vrijdagavondmatchen in
onze reeks waren namelijk afgelast wegens overvloedige regen. Tegen zondag was het terrein echter plasvrij en
werden we zowaar verwelkomd door een verrassend warm lentezonnetje. Het veld was dan wel plasvrij, het
lag er loodzwaar bij. Maar goed, dat was zo voor beide teams dus de starters wisten wat hen te doen stond: 90
minuten lang ploeteren.
Het viel direct op dat het bijzonder moeilijk voetballen was. Het was zelfs niet evident om recht te blijven. AA
Gent leek er het best mee om te gaan. De thuisploeg startte best en toonde zich bovendien trefzeker. In het
openingskwartier scoorden ze maar liefst drie keer. De wedstrijd was zo eigenlijik al gespeeld alvoor hij goed en
wel begonnen was. Maar Lembeke gaf zich niet gewonnnen. Jürgen herschikte de pionnen op het middenveld
en Blauw-Wit begon beter te voetballen. Vooral Rozelien liet zich opmerken met enkele snedige flankaanvallen.
Ook op het middenveld draaide het beter. De goede verstandhouding tussen Sofie DP, Karin en Gwen
resulteerde eveneens in een paar mooie combinaties. Achterin werd minder weg gegeven, lokten ze de
thuisspitsen in de buitenspelval en de partij leek te kantelen. Lembeke verdiende een goal en kreeg die ook. De
actie brak niet toevallig open bij Rozelien die Wendy bereikte. Haar schot werd door de uitstekende
thuisdoelvrouw geweerd maar Joyce kwam mooi ingelopen en trapte de rebound binnen. Op slag van rust
waren er zelfs nog enkele kansen op een tweede doelpunt, onder meer via Rozelien en Karin, maar de
thuisgoalie, die achteraf nog de volledige partij met het C-elftal zou afwerken ook, liet zich niet verschalken.
Een rustpauze is zelden zo welkom geweest want iedereen had zeer veel krachten verspeeld op het zware
terrein. Joyce en Gwen gaven aan dat het voor hen genoeg geweest was. Kyrlyn en Julie kwamen in hun plaats.
Lembeke startte gretig na de rust en ging voluit op zoek naar een tweede doelpunt. Rozelien liep zich alweer te
pletter langs de lijn en Kyrlyn toonde zich in enkele mooie combinaties met Karin en Sofie DP. Maar de
thuisploeg had een troef waartegen de onze niet opgewassen waren: een knaloranje doelvrouw die werkelijk
alles plukte en afweerde. Frustrerend want het openingskwartier van Lembeke was gelijkopgaand aan dat van
de thuisploeg in de eerste helft. Enkel de goals ontbraken.
En wanneer Gent dan een zeldzame keer aan de overzijde kwam, werd daar wel raak getroffen. Het laatste
beetje hoop op een goede afloop werd met deze 4-1 de kop in gedrukt. Het beste was er ondertussen af. Petra
kwam wel nog Sofie L vervangen maar dat veranderde niet veel meer. Jammer dat de Lembeekse dames niet
helemaal wakker waren in het openingskwartier, al valt op de overwinning van de thuisploeg uiteraard niets
aan te merken. Komende vrijdag spelen we, als het weer het toelaat, onze eerste thuismatch van 2014 tegen
Wachtebeke.

Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Joyce (46' Kyrlyn), Sofie L (75' Petra), Els DG, Sandra, Gwen (46' Julie), Leen
VD, Els V, Karin, Sofie DP & Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (3-1)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (3-1)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 21/02/2014
Uitslag 4-3
Een week na de zware wedstrijd tegen AA Gent beloofde het alweer een spannende avond te worden. De
wedstrijden tussen Lembeke en Wachtebeke staan namelijk elk jaar garant voor de nodige suspens. Jürgen
herinnerde aan afgelopen zondag, wanneer we na 15 minuten al 0-3 in het krijt stonden en vroeg een sterke
openingsfase. Hij rekende daarvoor ondermeer op Karin die als diepste speelster de Wachtebeekse verdediging
onder druk moest zetten.
De woorden van de coach werden goed opgepikt want de thuisploeg startte sterk. Wachtebeke werd
achteruitgedrukt en Lembeke voerde de forcing. Al na acht minuten stond de 1-0 op het bord. Joyce legde goed
achteruit tot bij Sofie DP die van aan de grote rechthoek het leer in een boogje over de doelvrouw trapte.
Lembeke bleef de betere ploeg. De verdediging en het middenveld had alles onder controle waardoor de
spitsen zich konden uitleven. Een glansrol was weggelegd voor Karin die in alle hoeken opdook voor het nodige
stoorwerk en de snedige acties. Toen ze op het kwartier door Davina het straatje ingestuurd werd, aarzelde
niet om de 2-0 naast de doelvrouw binnen te schuiven. En wanneer Joyce er na een aanval via verschillende
stationnetjes en op aangeven van Sofie DP 3-0 van kon maken op het halfuur, leek de partij gespeeld.
Niets was echter minder waar. Door een ongelukkig toeval en een ultieme sliding van doelvrouw Leen VD ten
spijt, stond het kort nadien 3-1 door een owngoal. De Lembeekse organisatie zakte als een kaartenhuisje ineen
en plots nam Wachtebeke de partij helemaal in handen. Er heerste paniek in Lembeekse rangen en de 3-2 die
in de lucht hing, viel ook, nadat een Wachtebeekse speelster alle vrijheid kreeg om aan te leggen.
De rust was welgekomen na deze opdoffer. Jürgen smeet Wendy, Sofie L en Sandra in de strijd. Voor Petra,
Davina en Caroline zat de wedstrijd erop. Helaas was de remonte van Wachtebeke niet voorbij na de pauze.
Integendeel. De eerste actie van de tweede helft was meteen goed voor een doelpunt. 3-3 nog voor de
supporters de kantine hadden verlaten en alles opnieuw te herdoen.
Wat hierop volgde was evenwichtige partij waarbij beide teams het laken naar zich toe probeerden te trekken.
Lembeke probeerde er met flankaanvallen uit te komen terwijl Wachtebeke vooral de snelle speerpunten
probeerde te lanceren. Beide teams kregen enkele kansen maar goals kwamen er niet. Maar naar mate de
partij naar zijn einde liep, bleek Lembeke over de beste conditionele papieren te bezitten. Wachtebeke kroop
achteruit en de thuisploeg, onder aanvoer van het middenveldduo Sofie DP en Karn, zette een slotoffensief in.
Rozelien trof de buitenkant van de paal en Wendy kon zich net niet doorzetten.
Met de blessuretijd reeds ingezet, leek 3-3 het eindresultaat te worden. Maar dan was het de beurt van
Lembeke om het geluk aan haar zijde te hebben. Want ook Wachtebeke scoorde een owngoal nadat Rozelien
een doelpoging deed. Blauw-Wit in extase met de 4-3 op het bord. Zeker aangezien de officiële speeltijd er al
lang op zat. De ref leek echter geen zin te hebben in een einde van het spektakelstuk en bleef maar doorgaan,
volgens sommige bronnen werd er bijna 10 minuten overgespeeld. Wachtebeke zette nog alles op alles maar
de hoekschoppen resulteerden niet meer in een standswijzging en zo bleven de drie punten na een thriller
alsnog in Lembeke.

Speelden voor FC Lembeke: Joyce, Kyrlyn, Petra (46' Petra), Caroline (46' Sandra), Julie, Leen VD, Els V, Karin,
Sofie DP, Davina (46' Sofie L) & Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-0), Karin (2-0), Joyce (3-0), owngoal (4-3)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Davina (2-0), Sofie DP (3-0)

LEMBEKE - EENDRACHT AALST C
Datum: 07/03/2014
Uitslag 4-1
De lente deed vroeg haar intrede dit jaar en dus was het een prachtige voetbalavond. Na een weekje rust had
iedereen er alweer zin in. Helaas moest captain Els ziek forfait geven waardoor er uiteindelijk slechts 13
speelsters op het wedstrijdblad stonden. De aanloop naar de wedstrijd was wat verstoord aangezien de
Twinbo-truitjes vermist waren. Gelukkig stonden onze oude outfits nog in de kast waardoor we alsnog in
blauw-wit konden aantreden.
Na een verkorte opwarming ging Lembeke goed van start. Er werd vlot gecombineerd en dat resulteerde in het
eerste doelgevaar van de wedsrtrijd. Met name Kyrlyn liet zich op de linkerflank meermaals opmerken. Onze
youngster bracht duidelijk een zekere schwung in de partij. Achterin stond een onuitgegeven trio met Sandra
als sluitstuk centraal en Julie en Petra in steun op de flanken. Wie daar vooraf bedenkingen bij had, kreeg
ongelijk. Ze deden het prima. Sandra joeg echt elke diepe bal weg waardoor Aalst het voetballen werd belet.
Doelvrouw Leen VD stond erbij en keek ernaar.
Het overwicht van Lembeke mocht zo stilaan in een doelpunt resulteren en dat gebeurde ook. Op aangeven
van Wendy scoorde Rozelien de verdiende openingstreffer. De partij bleef een aangenaam kijkstuk en de
thuisploeg wist de score te verdubbelen. Sofie DP bediende Wendy en de 2-0 was een feit. Dit resultaat stond
ook aan de pauze nog op het bord.
De gebruikelijke wissels in de rust werden benut om van doelvrouw te wisselen. Els DG trok de handschoenen
aan waardoor Leen VD nog 45 minuten als veldspeelster aan de slag mocht. Rozelien mocht gaan rusten en in
haar plaats maakte Caroline haar opwachting. Ook de tweede helft werd door Lembeke het best aangevat. Met
mooi voetbal en een goede organisatie hadden ze de touwtjes goed in handen. Na een 20-tal minuten viel het
derde doelpunt van de avond. Leen VD stak Wendy het straatje in en zij legde het leer naast de keepster in
doel.
Lembeke kon nu de partij rustig uitvoetballen. Er vielen aan Lembeekse zijde nog tal van kansen te noteren
maar deze werden niet benut. Aalst probeerde vooral op stilstaande fases te dreigen maar Els DG werd niet
echt bedreigd. Uiteindelijk was het een inschattingsfoutje van de ref die Aalst de eerredder bezorgde. Els DG
raapte een verloren bal op aan de achterlijn. De arbiter dacht dat ze deze buiten de rechthoek had beroerd en
kende een vrije trap toe. Deze werd eerst nog weggewerkt maar in de herneming scoorden de bezoekers toch
de 3-1 met een heerlijk vluchtschot in de winkelhaak.
De Lembeekse zege werd echter niet meer bedreigd. De thuisploeg behield de organisatie en kon kort voor
affluiten nog een orgelpunt plaatsen. Leen VD behield voor de tweede keer het overzicht en bediende Sofie DP
aan de rand van de rechthoek. Met veel beheersing trapte zij de 4-1 eindstand over de doelvrouw binnen. Een
mooie overwinning voor Blauw-Wit na een schitterende collectieve prestatie.
PS: onze truitjes? Die doken op zaterdagochten op bij onze zieke kapitein. Als morele schadevergoeding denken
wij zo aan Cava, hapjes, frietjes,... We zijn niet moeilijk hoor :-D

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Petra, Wendy, Davina, Sofie DP, Rozelien (46' Caroline), Gwen (46' Els
DG), Sandra, Julie, Joyce, Kyrlyn
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Wendy (2-0, 3-04), Sofie DP (4-1)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Sofie DP (2-0), Leen VD (3-0, 4-1)

NINOVE - LEMBEKE
Datum: 14/03/2014
Uitslag 0-3
Na de mooie dubbelslag tegen Wachtebeke en Eendracht Aalst wachtte ons alweer een nieuwe uitdagende
tegenstander, namelijk Ninove. Niet iedereen vond de locatie even vlot maar uiteindelijk werd er met een
ruime tactische bespreking in het hoofd en goede opwarming in de voeten aan de partij gestart. Het scheve
veld lag er hard bij en de bal botste telkens hoog op. Dat zorgde aanvankelijk voor stroeve combinaties aan
beide zijden. Het bleek al snel dat de grootste strijd op het middenveld zou gevoerd worden. In de centrale as
had Lembeke daar Julie en Gwen staan. Een complementair duo zo bleek. Julie nam de luchtmacht voor haar
rekening terwijl Gwen zich vooral in de grondduels onderscheidde.
De wedstrijd was vrij goed in evenwicht maar in de zone van de waarheid leken de bezoekers toch gevaarlijker.
Waar doelvrouw Leen VD de dreiging vaak over en naast zag gaan, kreeg Karin aan de overzijde wel de bal
tegen de touwen. Rozelien behield het overzicht, stak de bal mooi tussendoor en Karin stifte de uitkomende
doelvrouw, met links nota bene. De 0-1 was een feit na een kwartiertje. Mooi doelpunt nummer een van de
avond.
De partij bleef goed over en weer gaan. Achterin bleek kapitein Els V voldoende hersteld voor een prima
prestatie evenals haar medeverdedigsters Els DG en Caroline. Rozelien en Davina probeerden via de flanken
voor de dreiging te zorgen en brachten zo vooral Karin en Wendy in scoringspositie. Het was uiteindelijk Wendy
die de voorsprong wist te verdubbelen. Opnieuw was er Rozelien met een prima assist en onze spitsmuis
knalde de bal vol overtuiging voorbij de thuisdoelvrouw. Alweer een mooi doelpunt van Lembeekse makelij en
dat op een goed moment, namelijk vlak voor de rust.
Minder goed nieuws was er voor Davina. Zij voelde zich ziek en werd nog vlak voor het rustsignaal voor Sandra
gewisseld. Petra koos ervoor om de tweede wedstrijdhelft nog aan de kant aan te vangen en dus bleven
dezelfde 11 staan voor de laatste 45 minuten. Opnieuw was er veel middenveldspel. Julie ontpopte zich steeds
meer tot vrouw van de match door alweer een heleboel kopduels te winnen en ook met de voeten het nodige
gevaar onschadelijk te maken. Dat maakte het voor Gwen, en met uitbreiding de rest van het team,
gemakkelijker voetballen. De tweede helft ging Blauw-Wit dan ook nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt.
Er kwamen, net zoals in de eerste helft, kansen aan beide kanten al kwam de overwinning niet echt meer in het
gedrang. Petra nam halfweg de tweede helft nog de plaats van Els V in en zag dat het uiteindelijk Joyce was die
het laatste Lembeekse doelpunt voor haar rekening nam. Ze kreeg de bal van Wendy en trapte die enig mooi
binnen, alsof het geen moeite was. En zo eindigde de partij op een mooie 0-3 overwinning. Een matige
wedstrijd die wel werd gekruid door drie knappe goals.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Wendy, Davina (40' Sandra), Rozelien, Caroline, Gwen, Els DG, Julie,
Joyce, Els V (75' Petra) & Karin
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Wendy (0-2), Joyce (0-3)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (0-1, 0-2), Wendy (0-3)

LEMBEKE - ZWIJNAARDE
Datum: 21/03/2014
Uitslag 4-1
Met een mooie negen op negen kon Lembeke vol vertrouwen de partij tegen Zwijnaarde aanvatten. Al hadden
we in ons achterhoofd wel nog de terechte nederlaag die we op hun terrein leden. Het verbaasde dan ook niet
dat de bezoekers complexloos aan de partij begonnen. De zachte lente inspireerde beide teams om vol ten
aanval te trekken. Zwijnaarde was vooral via hun razendsnelle nummer 10 gevaarlijk. Lembeke probeerde dan
weer met een georganiseerde opbouw de Zwijnaardse verdediging te kloppen.
Na een evenwichtig matchbegin met kansen aan beide zijden, trok blauw-wit steeds nadrukkelijker het laken
naar zich toe. Er volgden een hele reeks mooie kansen maar Joyce, Sofie DP, Rozelien en vooral Wendy vonden
steeds een ijzersterke doelvrouw op hun weg. De 1-0 hing in de lucht maar het tegendeel gebeurde. Zwijnaarde
lanceerde hun nummer 10 die langs alles en iedereen voorbij zoefde. Sandra, bij afwezigheid van Els V het
sluitstuk van de verdediging, probeerde haar alsnog af te stoppen in haar race richting doelvrouw Leen VD en
het contact resulteerde in een strafschop voor Zwijnaarde.
Leen VD kon jammer genoeg geen wereldsave uit de mouwen schudden en met een harde knal maakten de
bezoekers er 0-1 van. Een kleine tik voor de thuisploeg net op het moment dat ze vat hadden op de partij. Tot
aan de pauze bleef de match min of meer in evenwicht, al was Lembeke iets snediger in de afwerking. Maar de
Zwijnaardse goalie toonde haar waarde keer op keer. Zeker Wendy beleefde een frustrerende eerste helft en
zag haar doelpogingen keer op keer gered.
Aan de rust bleef Caroline aan de kant en mocht Kyrlyn een invalbeurt maken. Zoals afgelopen weken zorgde ze
onmiddellijk voor een extra schwung in de ploeg. Bovendien kende de thuisploeg een droomstart. Wendy - vol
goeie moed aan helft twee begonnen - baande zich in een weg in het strafschopgebied en werd foutief
afgestopt. De penalty was een kolfje naar de hand van Sofie DP die de gelijkmaker binnentrapte.
Het doelpunt werkte bevrijdend want Lembeke overheerste de tweede helft. Sofie DP en Julie vormden alweer
een sterke centrale as en Wendy, die had haar torinstinct teruggevonden. Gaandeweg diepte onze spitsmuis de
score verder uit. Eerst scoorde ze op aangeven van Joyce de 2-1 en kort nadien na assist van Sofie DP de 3-1.
Na amper tien minuten in de tweede helft zag de wedstrijd er plots heel anders uit. Bovendien leek het beste
eraf bij de bezoekers.
Lembeke behield de controle en kwam niet meer in gevaar. Petra moest helaas opnieuw met hinder aan de
voet het veld verlaten en werd gewisseld voor Gwen die een plaatsje langs de flank kreeg. Zij zag al snel dat
Wendy haar hattrick vervolledigde. Op aangeven van - niet toevallig - opnieuw Joyce, die ook een zeer sterke
prestatie neerzette, legde ze de eindcijfers vast. Het wedstrijdeinde werd vooral nog gekruid met de rentree
van Leen DP, minder dan 3 maand na de geboorte van haar dochter.
Beide teams kwamen niet meer tot scoren waardoor de wedstrijd op een mooie 4-1 overwinning eindigde.
Hierdoor springt Lembeke voorlopig over AA Gent naar plaats drie. Bovendien zijn we dankzij deze overwinning
zeker van plaats vier in het eindklassement.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L (75' Leen DP), Caroline (46' Kyrlyn), Petra (60' Gwen), Wendy,
Davina, Sofie DP, Rozelien, Sandra, Julie & Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-1), Wendy (2-1, 3-1, 4-1)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (2-1), Sofie DP (3-1), Joyce (4-1)

OUDENAARDE - LEMBEKE
Datum: 29/03/2014
Uitslag 0-3
Van de thuiswedstrijd in Lembeke die eindigde op een 2-0 overwinning, herinnerden we ons nog dat
Oudenaarde een goed voetballend team was. Een geduchte tegenstander dus op deze zonnige
zaterdagmiddag. Jürgen stuurde ons dan ook het veld op met de waarschuwing om in alle linies voorzichtig te
zijn en vooruit te voetballen.
Dat iedereen nog wat moesten wennen aan voetballen op zaterdagmiddag én onder een stralende zon was wel
duidelijk. Beide ploegen startten afwachtend en echt uitgespeelde kansen waren er niet bij aanvang van de
match. Lembeke probeerde druk te zetten maar kreeg af te rekenen met een stug verdedigende thuisploeg. Na
10 minuten kregen de bezoekers een corner die Rozelien mooi voor doel trapte. Uit een rommelige fase voor
de goal viel het eerste doelpunt voor de bezoekers, een owngoal van de tegenpartij. Sandra kreeg in eerste
instantie de felicitaties al bekende ze eerlijk dat ze –buiten het druk zetten- geen aandeel in de goal had.
Na die voorsprong kwam de thuisploeg meer in de partij. Lembeke slaagde er niet in om zijn beste voetbal op
de mat te leggen en de tegenstander won aan vertrouwen. Dat resulteerde in een shot op het doelkader. De
verdediging met Els, Petra en Davina deden meer dan behoorlijk hun werk. De duels in het middenveld werden
vaak gewonnen door Gwen en Sofie DP waardoor we de voorsprong konden behouden. Halfweg de eerste helft
kwam er een mooie actie op de linkerflank tussen Kyrlyn en Karin. Karin die het niet makkelijk had centraal
vooraan legde de bal af en Rozelien maakte een mooie goal. Vlak voor rust kon Sofie DP zelfs de 0-3 maken
door een mooie plaatsbal uit stand binnen te trappen en dat op aangeven van Kyrlyn.
Aan de rust werd Sofie Dp, die wat hinder ondervond aan de rug, aan de kant gelaten en kwam Julie samen
met Gwen op het middenveld. De tegenpartij liet de kopjes niet hangen al moet gezegd worden dat onze
keepster niet al te moe naar huis terugkeerde. Na een 10-tal minuten in de tweede helft kwam spits Rozelien in
een duel ongelukkig ten val en moest ze naar de kant. Een barstje in de pols zal haar jammer genoeg even aan
de kant houden!
Kelly kwam haar vervangen en er werden wat verschuivingen doorgevoerd in het team waardoor Davina op de
rechtsvoor positie kwam. Samen met Caroline maakte ze in de tweede helft mooie acties op rechts. Het beste
was er wat af bij beide ploegen maar de inzet en duelkracht van Caroline zorgde toch nog voor enkele mooie
acties. In de tweede helft toonde ze zich conditioneel sterk en nam ze de rechterflank volledig voor haar
rekening.
De match kabbelde naar zijn einde toe en beide ploegen konden zich vinden in het resultaat met uitzondering
van een enkelinge die haar frustraties niet de baas kon. We kunnen besluiten dat het een faire en aangename
match was zonder veel franjes. Volgende week houden we ons rustig en op 11 april ontvangen we Kleit voor
een oefenmatch!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Petra, Caroline, Davina, Gwen, Kyrlyn, Sandra, Karin, Rozelien (55'
Kelly), Sofie DP (46' Julie).
Scoorden voor FC Lembeke: Owngoal (0-1), Rozelien (0-2), Sofie DP (0-3)
Assists voor FC Lembeke: Karin (0-2), Kyrlyn (0-3)

DENDERHOUTEM - LEMBEKE
Datum: 20/04/2014
Uitslag 1-3
Na drie wedstrijdloze weken mochten we afzakken naar RSL Denderhoutem en dit voor onze laatste
uitwedstrijd van het seizoen. Na de nederlaag van Verrebroek tegen AA Gent en wetende dat Melsele de titel
had binnengehaald in 1e, sprongen we vandaag bij winst naar een plaats die recht gaf op promotie. Leen DP
stond voor het eerst na haar zwangerschap aan de aftrap en door een verstuikte pink van Leen VD nam Sandra
plaats in doel.
De wedstrijd startte heel matig en rommelig. Denderhoutem zette goed druk, het kleine slechte veld werkte
ook niet echt mee om goed voetbal te brengen en er leek toch wat stress in de groep te zitten. Maar ondanks
dit alles schoot Lembeke het best uit de startblokken met dreiging via Leen VD en Joyce. Maar de grootste kans
kwam via Sofie DP. Die slaagde er na een 10-tal minuten in om gebruik te maken van de opschuivende
verdediging en kon hierdoor recht op doel afgaan, maar haar lob viel net over de lat.
De druk van Lembeke nam toe en na 12 minuten dropte Els V de bal in de rug van de verdediging. Leen VD
kwam perfect op de bal en schoof het leer beheerst naar de doelvrouw. Maar lang kon Lembeke niet genieten
van z’n voorsprong, want anderhalve minuut later was er geharrewar voor het Lembeekse doel. Hiervan kon de
nummer 5 van Denderhoutem profiteren om alleen voor doel te komen en de bal kansloos naast Sandra
binnen te trappen. Na 14 minuten was alles weer te herbeginnen.
Lembeke nam het heft terug in handen en vooral Leen VD kwam enkele keren gevaarlijk voor doel, maar helaas
zonder succes. In de 20e minuut was er een goede interceptie van Leen DP en in 1 tijd liftte ze de bal over de
verdediging. Joyce twijfelde niet en duwde de bal langs de Denderhoutemse doelvrouw in doel. Lembeke bleef
baas in het spel en 10 minuten later zette Gwen Joyce terug alleen op weg naar doel. Zij nam de bal ineens op
de slof en liet de doelvrouw kansloos. Onze verdediging hield vlot stand en scoren werd er niet meer gedaan
voor de rust.
Aan de koffie bleef Gwen in de kleedkamer en kwam Els DG achteraan plaatsvatten. Hierdoor schoof Julie door
naar het middenveld. Maar het was Denderhoutem die het scherpst uit de kleedkamer kwam. Lembeke
slaagde er niet in om op niveau te geraken en moest alle zeilen bijzetten om het durende offensief van de
thuisploeg te stoppen. Slechts bij een zeldzaamheid geraakte Lembeke weg van het eigen doel, maar dit
leverde geen gevaar op.
Op het uur kwam Karin in de ploeg voor Leen DP en na een kwartier druk zetten, was het vuur bij
Denderhoutem ook dovende. Hierdoor kwamen de bezoekers terug beter in de wedstrijd en kwam er terug
wat een steriele druk. Maar de onzuiverheden stapelden zich op en ook de scherpte ontbrak bij Lembeke om
de score nog verder uit te diepen. De thuisploeg zat er helemaal door en hun gedachten gingen al uit naar het
einde van de wedstrijd.
Beide teams kwamen niet meer tot scoren en na een matige partij bleef de stand op 1-3 waardoor Lembeke op
een promotieplaats komt. Na de wedstrijd waren we nog getuige van een huwelijksaanzoek aan oudgekende
Ballack (die ook “Ja” antwoordde). Volgende week op naar de laatste partij van het seizoen thuis tegen
Drongen B.

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Petra, Els V, Julie, Caroline, Gwen (46’ Els DG), Sofie DP, Leen DP (60’
Karin), Sofie L, Joyce & Leen VD
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Joyce (1-2, 1-3)
Assists voor FC Lembeke: Els V (0-1), Leen DP (1-2), Gwen (1-3)

LEMBEKE - DRONGEN
Datum: 25/04/2014
Uitslag 5-1
Altijd een moment dat er sneller is dan je verwacht: de laatste partij van het seizoen. En wat voor een! Doordat
Verrebroek het de laatste weken wat lastiger had en AA Gent D niet mag promoveren, waren we bij winst
tegen Drongen zeker van promotie naar eerste provinciale. Een uitdaging die ons misschien wel wat afschrikt
maar als je er zo dicht bij bent, dan moet je er als echte sportvrouw voor gaan. En dus werd het team
geruggesteund door een talrijk opgekomen publiek dat de thuisploeg naar de overwinning zou proberen
helpen.
Het was al snel duidelijk dat Drongen geen slecht elftal had meegebracht en de eerste helft ging goed over en
weer met redelijk wat druk van de bezoekers. Op hoekschop zorgden ze meermaals voor gevaar maar de
Lembeekse verdediging, met de wederoptredende Katrien, en doelvrouw Sandra maakten het Drongen
moeilijk. Aan de overzijde waren de aanvallen iets snediger maar ook de bezoekers konden rekenen op een
sterke doelvrouw. Uiteindelijk was het de hardwerkende Karin die voor de eerste beslissende opening zorgde
waardoor Joyce de 1-0 kon binnenleggen. Daar tegenover stond wel dat de thuisploeg een vroege wissel moest
doorvoeren toen Leen VD geblesseerd het veld verliet en Cindy L haar plaats innam.
De eerste helft bleef rommelig met dreiging aan beide kanten maar op efficiëntie scoorde Lembeke de beste
punten. Na een actie op de rechterflank werd de bal weggewerkt in de voeten van Leen DP. Zij aarzelde niet en
trapte van aan de rand van de 16 de dubbele voorsprong binnen. En nog voor de pauze stond zelfs de 3-0 op
het bord toen Karin opnieuw in de rol van aangever kroop en Wendy zo haar eerste doelpunt van de avond
wist te scoren.
Zonder mooi voetbal maar met een geruststellende voorsprong kreeg iedereen 15 minuten rust. Daarna was
het eerste gevaar voor Drongen dat, na een eerste actie die gered werd door Sandra, de aansluitingstreffer
scoorde via een mooi afstandsschot. Maar de paniek sloop niet in de rangen en Lembeke voetbalde de partij
goed uit met nog enkele mooie doelkansen. Wendy lag constant op de loer en scoorde op aangeven van Sofie L
de 4-1.
Het laatste halfuur kwam Kyrlyn nog in de ploeg voor Kelly. Zij opereeerde eerste als sluitstuk van de
verdediging en deed dat zeer naar behoren. Vervolgens schoof ze een rij vooruit. Daar profiteerde ze van de
ruimte door alleen op de doelvrouw af te gaan. Haar schot ging echter hoog over. In tussentijd hadden beide
teams ook al eens de lat geraakt. In de slotfase noteren we vooral nog een opgemerkte invalbeurt. Cindy DC
maakte haar rentree na vele jaren en scoorde zowaar de 5-1 in blessuretijd. Ze kreeg de bal van Wendy,
draaide zich mooi vrij en legde netjes binnen.
Met deze mooie overwinning bekronen we ons tweede opeenvolgende seizoen in provinciale opnieuw met een
promotie. Dat werd uiteraard gevierd met frietjes en Cava na de match. Volgend seizoen trekken we met
dezelfde groep maar ietwat getemperde ambitie richting eerste provinciale. Benieuwd wat dat zal brengen!
Zoals steeds oprechte dank aan onze trainer Jürgen, technische staf, speelsters en supporters voor alweer een
prachtig seizoen. Deze zomer vind je ons op de tornooitjes in de buurt (zie nieuws) en op 21 juli gaan we
opnieuw van start.

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Katrien, Kelly (60’ Kyrlyn), Caroline, Sofie, Leen DP, Gwen, Leen VD (18’
Cindy L), Joyce, Wendy, Karin (76’ Cindy DC)
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Leen DP (2-0), Wendy (3-0, 4-1), Cindy DC (5-1)
Assists voor FC Lembeke: Karin (1-0, 3-0), Sofie L (4-1), Wendy (5-1)

KLASSEMENT
Ploeg
Sottegem A
AA Gent D
Lembeke
Verrebroek
Wachtebeke
Zwijnaarde
Oudenaarde
Gentbrugge
Eendracht Aalst C
Ninove B
Denderhoutem
Drongen B
N-Kruishoutem
Merelbeke B

# matchen
22
22
22
22
22
28
22
22
22
22
22
22
0
0

Winst
21
15
15
13
10
8
8
6
6
4
2
1
0
0

Verlies
0
4
5
5
7
9
11
10
11
12
16
19
0
0

Gelijk
1
3
2
4
5
5
3
6
5
6
4
2
0
0

Punten
64
48
47
43
35
29
27
24
23
18
10
5
0
0

DOELPUNTEN
Naam
Wendy

Leen M

#
29

23

Joyce

14

Rozelien

10

Karin

8

Sofie DP

8

Kelly
Kyrlyn
Sofie L
Cindy L
Leen VD
Leen DP
Cindy DC

2
1
1
1
1
1
1

Thuis
Gent, Ninove,
Denderhoutem,
Gentbrugge, Aalst,
Zwijnaarde, Drongen
Verrebroek, Ninove,
Denderhoutem
Schelde, Sottegem,
Denderhoutem,
Wachtebeke, Drongen
Verrebroek, Oudenaarde,
Denderhoutem,
Gentbrugge, Aalst
Sottegem, Gent,
Wachtebeke
Verrebroek, Oudenaarde,
Wachtebeke, Aalst,
Zwijnaarde
Denderhoutem
/
/
Ninove
/
Drongen
Drongen

Uit
Beveren, Ijzendijke, NokereKruishoutem, Wachtebeke, Kleit,
Drongen, Ninove
Gentbrugge, Ijzendijke, NokereKruishoutem, Wachtebeke, Aalst,
Zwijnaarde, Kleit, Drongen
Gentbrugge, NokereKruishoutem, Aalst, Drongen,
Gent, Ninove, Denderhoutem
Kleit, Oudenaarde
Beveren, Gentbrugge, Ijzendijke,
Ninove
Aalst, Oudenaarde
Kleit
Wachtebeke
Nokere-Kruishoutem
/
Denderhoutem
/
/

Naam

#

ASSISTS
Thuis
Verrebroek, Sottegem,
Gent, Ninove, Oudenaarde,
Denderhoutem
Verrebroek, Ninove,
Denderhoutem, Aalst,
Drongen

Leen M

23

Wendy

13

Rozelien

10

Oudenaarde,
Denderhoutem

Karin

10

Verrebroek, Gentbrugge,
Drongen

Joyce

8

Wachtebeke, Zwijnaarde

Sofie DP

7

Kelly
Leen VD
Julie
Sofie L
Petra
Davina
Els V
Gwen
Sandra
Leen DP
Kyrlyn

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Wachtebeke, Aalst,
Zwijnaarde
Schelde, Gent
Denderhoutem, Aalst
Ninove, Denderhoutem
Ninove, Drongen
/
Gentbrugge, Wachtebeke
Denderthoutem
/
/
/
/

Uit
Beveren, Gentbrugge, NokereKruishoutem, Wachtebeke, Aalst,
Kleit, Drongen
Beveren, Nokere-Kruishoutem,
Wachtebeke, Kleit, Gent, Ninove
Beveren, Nokere-Kruishoutem,
Wachtebeke, Aalst, Drongen,
Ninove
Gentbrugge, Ijzendijke,
Wachtebeke, Oudenaarde
Gentbrugge, Ijzendijke, NokereKruishoutem, Drongen
Gentbrugge, NokereKruishoutem, Drongen
Kleit
Nokere-Kruishoutem
Drongen
Nokere-Kruishoutem
Nokere-Kruishoutem, Kleit
/
Denderhoutem
Zwijnaarde, Denderhoutem
Aalst
Denderhoutem
Oudenaarde

