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WEDSTRIJDVERSLAGEN
LEMBEKE - DRONGEN
Datum: 01/08/2014
Uitslag 0-1
Na onze 2e opeenvolgende promotie, konden we onze voorbereiding op 1e provinciale invullen met 4
wedstrijden in de Hofman Cup. 4 trainingen ver en nog enkele afwezigen, maar iedereen keek toch al uit naar
de 1e wedstrijd. Trainer Jürgen had ook dit jaar de nadruk gelegd op het voorbereidende karakter van deze
wedstrijden, maar daarom was de motivatie niet minder. De tegenstander die samen met ons de nieuw
aangelegde grasmat mocht inspelen was Drongen.
Al snel bleek dat Drongen slechts 9 speelsters had om deze wedstrijd aan te vatten, maar dit hoeft niet
noodzakelijk een nadeel te zijn. Tijdens de opwarming werden dan ook de nostalgische verhalen van op
Serkamp nog eens bovengehaald, terwijl iedereen ook mocht ondervinden dat het behoorlijk warm was om te
spelen. Als toetje bleek de aangeduide scheidsrechter zijn kat te sturen, maar gelukkig vonden we ons Anne
bereid om deze match in goede banen te leiden.
En net zoals in 2005 op Serskamp was het de ploeg in minderheid die het spel naar zich toe trok. Drongen
speelde vanuit een goede organisatie en trachtte met vlot combinatievoetbal toch z’n beste beetntje voor te
zetten. De thuisploeg kon, ondanks de numerieke meerderheid, nauwelijks een vuist maken tegen de sterke
bezoekers. Met veel beweging en lopende mensen slaagden de bezoekers erin om de druk weg van hun doel te
houden en om verwarring te creëren bij de thuisploeg.
Met z’n 9 slaagde Drongen er vaak in om de thuisploeg uit verband te spelen en konden ze, raar maar waar,
steeds de vrije mensen vinden. Na 45 minuten was het de thuisploeg die zich heel gelukkig mocht prijzen dat
de bordjes nog op 0 stonden.
Tijdens de rust kon Jürgen zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken steken en er werd ook tactisch één
en ander bijgesteld. Katrien en Cindy bleven aan de kant en zo mochten Leen DP en Sofie hun opwachting
maken. De thuisploeg kon iets meer druk uitoefenen en de ruimtes werden iets beter gevonden, maar ook de
bezoekers konden nog vaak heel gevaarlijk uitbreken. Ondertussen was ook Petra in het veld gekomen om de
geblesseerde Kelly te komen vervangen. En Drongen bleef ook de gevaarlijkste kansen noteren, al stond
Boemie iedere op de juiste plaats. De thuisploeg bleef onzuiver in balbezit en de bezoekers bleken steeds weer
scherper te zijn.
En na 78’ werden de strijdlust en het voetbal van de bezoekers beloond. Na laat reageren op een voorzet kon
de bal worden weggewerkt door Drongen en konden ze op de counter weer uitbreken. Even leek het gevaar
geweken, maar door mistasten in de verdediging kon de Drongense kapitein ons Boemie toch verschalken. De
thuisploeg probeerde nog om een vuist te maken, maar bij de schaarse kansen stond de bezoekende
doelvrouw ook haar mannetje en uiteindelijk konden de 9 bezoekers volkomen terecht de overwinning op zak
steken.
De teleurstelling bij de thuisploeg was zeker te merken, maar het werd een leerrijke avond die de nodige
werkpunten opleverde. De volgende wedstrijd is komende zondag waar we bij Denderhoutem op bezoek
mogen.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els DG, Els V, Katrien (45' Leen DP), Rozelien, Kelly (55' Petra), Karin,
Sandra, Joyce, Wendy, Cindy D (45' Sofie L)

DENDERHOUTEM - LEMBEKE
op 10/08/2014
Uitslag 2-5
Voor onze 2e partij in de Hofman Cup gingen we op bezoek bij onze oude bekenden van RSL Denderhoutem.
Na de match van vorige week hadden we wat goed te maken, ook al zitten we nog steeds in de voorbereiding.
Dit gevoel overheerste ook binnen de groep wat de motivatie alvast een heuse boost gaf.
De weergoden zagen zit minder zitten, want de regen en onweerwolken hingen boven de regio, waardoor onze
opwarming al vertraging opliep. En on top of the bill kwam de scheidsrechter voor de 2e opeenvolgende week
niet opdagen, maar gelukkig werd er bij de thuisploeg een vrijwilliger gevonden om de wedstrijd te leiden.
To be continued...
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els V, Caroline, Wendy, Kelly (46’ Petra), Katrien, Karin, Els DG, Julie, Leen
DP, Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Karin (0-1, 2-4), Joyce (0-2), Wendy (0-3, 2-5)
Assist voor FC Lembeke: Leen DP (0-1), Kelly (0-2), Els V (0-3), Wendy (2-4), Katrien (2-5)

LEMBEKE - EENDRACHT AALST
Datum: 18/08/2014
Uitslag 1-3
3 dagen wandelen, klimmen, zweven, kajakken, quizzen, zingen, teambuilding, de Muppet-show, … kortom ons
stageweekend naar de Ardennen hadden we net achter de kiezen en nu mochten we ons klaarmaken voor een
tegenstander van formaat nl. E. Aalst B; een oude bekende die we 2 seizoenen geleden troffen in de
kwartfinale van de Hofman cup.
Deze wedstrijd boezemde toch wat schrik in, want de meesten hadden toch wel wat stramme spieren. Maar na
het weekend was de sfeer opperbest en dat kan een groep natuurlijk op sleeptouw nemen.
De bezoekers namen vanaf het eerste fluitsignaal de wedstrijd in handen. De eerste 10 minuten van de
wedstrijd heeft de thuisploeg het moeilijk om het hoofd boven water te houden, maar de organisatie stond
goed. Geleidelijk aan kwam Lembeke beter in het spel en stonden ze verbazend goed hun mannetje, al kwam
het meeste gevaar en veldoverwicht van de bezoekers.
Na 20 minuten kon Aalst zich doorzetten en met een prachtig schot op een afvallende bal konden de bezoekers
de score openen. Tegen de verwachting in was het de thuisploeg die het heft in handen nam en geleidelijk aan
toch enkele kansjes kon versieren. En een kwartiertje later was het zover, Lembeke zette de actie op en via
Rozelien kwam de bal bij Caroline die de verdiende gelijkmaker liet optekenen. In de laatste 10 minuten ging
het mooi op en neer, maar de 1-1 ruststand stond op de bordjes.
Lembeke kon tevreden terugblikken op de 1e helft, maar iedereen wist dat er ons nog 45 zware minuten te
wachten stonden. Petra bleef in de kleedkamer en Els DG kwam haar plaats innemen voor de 2e helft. Aalst
bleef het veldoverwicht opeisen, maar ook de thuisploeg kon bij vlagen het spel in handen nemen met een
aangename partij tot gevolg. Ondertussen kwam Karin in de ploeg voor de moegestreden Cindy en zo kregen
de beide ploegen enkele kansjes.
Geleidelijk aan zag je de bobijntjes bij de thuisploeg aflopen en namen de bezoekers het spel helemaal in
handen. En in de 84e minuut kon Aalst van de vermoeidheid profiteren om de 1-2 te scoren. Het vat was
helemaal af bij Lembeke en de bezoekers bleven nu aanval na aanval in elkaar steken. Ook de invalbeurt van
Katrien kon geen soelaas meer brengen en in de laatste minuut brachten de bezoekers de 1-3 eindscore op het
scorebord.
Een verdiende overwinning van de bezoekers, maar ook de teamprestatie van de thuisploeg was op een hoog
niveau. Iedereen had de wedstrijd overleeft en nu konden we toch even tot rust komen. De laatste wedstrijd
van de Hofman Cup is pas komende zondag op en tegen Haasdonk, de ploeg die de omgekeerde beweging
maakte en nu in 2e provinciale speelt.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Caroline, Petra (46’ Els DG), Kelly (87’ Katrien), Sofie DP, Rozelien, Cindy D
(58’ Karin), Sandra, Julie, Leen DP, Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Caroline (1-1)
Assist voor FC Lembeke: Rozelien (1-1)

HAASDONK - LEMBEKE
Datum: 24/08/2014
Uitslag 0-8
De laatste wedstrijd van de Hofman Cup 2014-2015 speelden we op het veld van Haasdonk. Voor beide teams
stond er niets meer op het spel dus het idee was om er een goede oefenmatch van te maken.
De tegenstander zakte afgelopen seizoen van eerste naar tweede provinciale en bleek een maat te klein voor
promovendus Lembeke. Aan de rust prijkte er al 0-3 op het bord na doelpunten van Cindy DC, Rozelien en Sofie
DP.
Ondanks het niet zo hoge spelniveau kon blauw-wit de score na de rust nog verder uitdiepen tot 0-8. Details
over goals en assist zijn hiernaast bij de statistieken te vinden.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Els V, Caroline, Sofie DP, Rozelien, Cindy DC (53' Wendy), Katrien,
Sandra, Els DG (45' Julie), Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Cindy DC (0-1), Rozelien (0-2), Sofie DP (0-3), Leen VD (0-4), Rozelien (0-5), Sofie L
(0-6), Rozelien (0-7), Wendy (0-8)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (0-1), Leen VD (0-2), Cindy DC (0-3), Sofie L (0-4), Wendy (0-5, 0-6), Leen DP
(0-7), Sofie DP (0-8)
SOTTEGEM - LEMBEKE
Datum: 29/08/2014
Uitslag 6-1
Na een jaar in derde en een seizoen in tweede komen we nu uit in eerste provinciale. Een nieuwe ervaring die
we toch met ietwat knikkende knieën tegemoet gingen. Het was dan ook een geruststelling dat de eerste
tegenstander van het seizoen oude bekende Sottegem was.
Alhoewel... Sottegem legde een identiek parcours af en steeg in hun eerste seizoen door naar tweede en
kroonde zich vorig jaar kampioen waardoor ze rechstreeks naar eerste promoveerden. In het verleden had
Lembeke het steeds moeilijk tegen dit team dat twee ploegen in competitie heeft en altijd actief scout naar
nieuw talent.
Zoals verwacht had Lembeke het moeilijk tegen de jonge hindes van Sottegem. Aan de rust stond het 2-0 maar
de eindstand was 6-1. Wendy redde de Lembeekse eer vanop de stip.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Petra (66' Els DG), Wendy, Kelly (81' Katrien), Rozelien,
Sandra, Karin, Julie, Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (5-1)

LEMBEKE - BRAKEL
Datum: 05/09/2014
Uitslag 1-5
Ook de tweede wedstrijd in eerste provinciale beloofde een harde dobber te worden. Olsa Brakel is een ploeg
met tonnen ervaring op het hoogste provinciale niveau en dat mocht Lembeke ondervinden. Na vijf minuten
keek blauw-wit al tegen een 0-2 achterstand aan. De aanvallen van de tegenpartij kwamen van alle kanten en
nog eens vijf minuten later werd het 0-3.
Het leek een moeilijke avond te gaan worden maar gaandeweg schakelde de thuisploeg ook een versnelling
hoger en kwam de wedstrijd meer in evenwicht. Het duurde vervolgens tot tien minuten voor de rust eer
Brakel nog een keer raak kon treffen. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten want vlak
voor het rustsignaal kon Wendy er op aangeven van Els V 1-4 van maken.
In de tweede helft moest Lembeke nog een doelpunt toestaan waardoor de partij uiteindelijk op 1-5 eindigde.
Volgende week treffen we met Hamme-Zogge een team waartegen we mogelijks een meer gelijkopgaande
strijd mogen verwachten.
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els V, Caroline, Wendy, Kelly (77' Petra), Sofie DP, Rozelien, Karin (77'
Julie), Els DG, Leen DP, Joyce (33' Sofie L)
Scoorde voor FC Lembeke: Wendy (1-4)
Assist voor FC Lembeke: Els V (1-4)

HAMME-ZOGGE - LEMBEKE
Datum: 13/09/2014
Uitslag 1-3
Nadat de eerste twee wedstrijden in eerste provinciale met een nederlaag werden afgelsoten, moesten we op
zaterdagmiddag op bezoek bij Hamme-Zogge. Zij hadden nog maar een competitiewedstrijd in de benen en
hadden het daarin met 4-2 moeten afleggen tegen Zingem A. Het was dus nog een groot vraagteken welke
kwaliteit we bij onze tegenstander mochten aantreffen.
Lembeke had - traditiegetrouw wanneer de partij niet op vrijdagavond plaatsvindt - geen overschot aan
speelsters en had enkel Cindy L op de bank. De thuisploeg slaagde erin op voorsprong te komen maar Lembeke
was vastbesloten de eerste overwinning van het seizoen te boeken en slaagde erin de wedstrijd op het uur te
doen kantelen. Sofie DP brak de ban op aangeven van Rozelien. De bordjes in evenwicht maar Lembeke kreeg
in absolute slotfase nog meer. Sofie DP maakte vanop de stip haar tweede van de middag waardoor het 1-2
werd. En in blessuretijd wist Rozelien de overwinning helemaal veilig te stellen. Zij werd aangespeeld door
Wendy.
Vreugde op alle banken uiteraard nu we onze eerste overwinning van het seizoen hebben geboekt. We werken
hard verder om nog zoveel mogelijk puntjes te sprokkelen.

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els V, Petra, Wendy, Sofie DP, Rozelien, Cindy DC (75' Cindy L), Katrien,
Karin, Els DG, Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-1, 1-2); Rozelien (1-3)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (1-1), Wendy (1-3)

LEMBEKE - OPHASSELT
Datum: 19/09/2014
Uitslag 1-4
Onze eerste overwinning in 1ste provinciale deed ons verlangen naar meer… De thuiswedstrijd tegen Ophasselt
zagen we dan ook als dé kans bij uitstek om onze eerste thuiszege te behalen. Lembeke was door de
speculoosfeesten gehuld in een feestsfeer en wij wilden daar graag toe bijdragen.
Na de gebruikelijke schoencontrole mét truitjeswissel voor de thuisploeg kon de wedstrijd beginnen. Lembeke
begon goed aan de wedstrijd en de eerste minuten tastten beide ploegen elkaar af. Na 10 minuten echter kon
Ophasselt een aanval opzetten vanuit het middenveld. De rechtsvoor kwam snedig naar binnen en na een
verdedigende fout oordeelde de scheidsrechter dat de bal op de stip moest. Op die manier kwam Lembeke al
na 10 minuten op achterstand maar herpakte zich meteen en kwam verdiend gelijk na een mooie aanval vanop
links. Cindy, die dit jaar haar eerste speelminuten vergaart, speelde zichzelf mooi vrij en kon de bal afleveren
aan Rozelien die onverbiddelijk binnen knalde.
De bordjes stonden gelijk en voor de neutrale toeschouwer beloofde het een evenwichtige en mooie partij te
worden. Ophasselt speelde efficiënt maar de verdediging met Els V, Els G, Sandra en Petra werd niet in
verlegenheid gebracht. In de 22e minuut kwam daar verandering in toen de bal tegen de netten ging door
verwarring tussen de verdediging en de keeper vlak voor doel. Lembeke baalde door zoveel tegenspoed en ging
de rust in met een kleine achterstand.
Tijdens de rust bleef Els V in de kleedkamer en nam Kelly de positie van laatste man voor haar rekening. Wendy
kwam op de positie van rechtsmidden. Na een peptalk van de trainer waren we klaar voor de tweede
speelhelft. Ophasselt startte net iets vinniger dan Lembeke en na een mooie actie op rechts maakten zij er 1-3
van. Na de derde goal van Ophasselt was de veerkracht van Lembeke wat gebroken waardoor de bezoekers
meer in de wedstrijd konden komen. Petra, die een sterke partij aan het spelen was, moest gewisseld worden
en werd vervangen door Caroline die hierdoor op rechtsachter kwam. Sofie L, Julie en Sofie DP die op het
middenveld hard werkten, probeerden de achterstand nog weg te werken maar blauw-wit miste net dat
tikkeltje geluk in de passes en acties.
De scheidsrechter hield de wedstrijd stevig in handen en trok dan ook een gele kaart toen Sandra iets te gretig
in duel ging. Aan de zijlijn werd hierover duchtig nagekaart want ook Ophasselt ging soms stevig in duel. In de
81’ zag de scheidsrechter zelfs nog handspel en legde de bal nogmaals op de stip. Ophasselt bedankte met een
tweede penaltygoal. Ophasselt mocht naar huis met de drie punten en Lembeke bleef op z’n honger zitten. De
eerste thuisoverwinning wordt uitgesteld maar komt er vast gauw aan!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie Lippens, Els V (’45 Wendy), Petra (’60 Caroline), Kelly, Julie, Sofie
DP, Rozelien, Cindy DC, Sandra, Els DG
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-1)
Assists voor FC Lembeke: Cindy DC (1-1)

ZWIJNAARDE - LEMBEKE
Datum: 26/09/2014
Uitslag 4-0
De dames van FC Lembeke reden op vrijdag 26 september naar het kunstgrasveld van ‘Hou ende Trou
Zwijnaarde’ voor de 5de wedstrijd van het seizoen.
Zwijnaarde is een ploeg die we kennen uit 2de provinciale en dat bracht rust in de hoofden van de speelsters.
Tegen Zwijnaarde speelden we vorige seizoenen met wisselend succes, soms een overwinning en soms ook
niet. We wisten dan ook dat we tegen Zwijnaarde een eerlijke kans maakten. De partij begon dan ook goed
voor Lembeke. De eerste 10 minuten wist Lembeke met Karen, Wendy en Rozelien in de aanval enkele mooie
kansen af te dwingen. Het vizier stond echter nog niet op scherp en daardoor bleef de 0 op het bord.
De eerste helft bleef Lembeke domineren en Zwijnaarde creëerde weinig kansen. De verrassing was dan ook
groot toen een bal in de Lembeekse verdediging verkeerd weggewerkt werd waardoor in de voeten van de
spits van Zwijnaarde terecht kwam. Ze nam de bal mooi aan en met een mooie plaatsbal was keepster Leen VD
verslaan. Lembeke ging in de eerste helft nog op zoek naar de gelijkmaker maar bleef ongelukkig in de laatste
pass of in de afwerking.
Katrien en Petra bleven in de kleedkamer aan de rust en werden vervangen door Kelly en Els. Zwijnaarde
voelde zich gesterkt door de voorsprong en ging na de rust dan ook beter voetballen. Lembeke werd onzeker
door de achterstand en maakte steeds meer individuele foutjes achterin. Dit zorgde voor een evenwichtiger
spelbeeld in de tweede helft. Lembeke had nu moeite om de match te controleren en dat leidde tot kansen
voor Zwijnaarde. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de 2-0 op het bord stond na een actie op rechts.
Vanaf dat moment ging het voor Lembeke bergaf. Zwijnaarde kwam het laatste halfuur sterk opzetten en hun
middenveld domineerde de wedstrijd.
Karin werd in de 63’ minuut vervangen door Cindy DC die zich liet opmerken door een mooie actie voor doel.
Het schot kwam echter recht in de handen van de keepster. Zwijnaarde kreeg de smaak te pakken en wist
Lembeke nog 2 keer te verrassen. De 4-0 was een feit en Lembeke wist nog weinig tegenwerk te bieden. De
teleurstelling vlak na de match was groot en iedereen voelde wel aan dat er meer in zat.
Toch laten we deze nederlaag niet te lang op ons inwerken.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els VH, Caroline, Petr a(’46 Els DG), Wendy, Sofie DP, Rozelien, Katrien
(’46 Katrien), Karin (’63 Cindy DC), Julie, Leen DP

LEMBEKE - OUDENAARDE
Datum: 03/10/2014
Uitslag 2-1
Na de nederlagen van de laatste twee matchen hadden we iets recht te zetten. De zin in een overwinning was
alvast groot en onze tegenstander, die we reeds kenden van in tweede provinciale, moest een haalbare kaart
zijn. De trainer was alvast duidelijk, met minder dan 3 punten konden we niet tevreden zijn.
De speelsters hadden de boodschap duidelijk begrepen en dit resulteerde in de eerste helft dan ook in een
duidelijk overwicht voor Lembeke. Goed combinatievoetbal en een aantal mooie acties zorgden ervoor dat we
meermaals konden prikken voor het doel van de tegenstander. De doelvrouw van Oudenaarde stond echter
sterk te keepen en kon een aantal keer de bal mooi uit haar kooi halen. Echter na een voorzet van Sofie LP
trapte Sofie DP de bal beheerst binnen, 1-0 voor Lembeke!
De honger van de Lembeekse dames was echter nog niet gestild. Na een terugspeelbal van Els DG op
doelvrouw Leen VD kwam de bal terug in het pak terecht. Kelly, die een zeer sterke match speelde, nam de bal
beheerst onder controle en schilderde een mooie voorzet richting Sofie DP. Deze werkte alweer beheerst af en
kon zo haar tweede goal van de avond meepikken.
De dames van Lembeke gingen zo met een mooie 2-0 voorsprong de rust in. Vastberaden om de voorsprong
niet meer uit handen te geven, begonnen beide ploegen aan de tweede helft. Oudenaarde kwam echter sterk
opzetten en de Lembeekse dames hadden niet altijd een antwoord op het offensieve spel van de tegenstander.
De verdediging stond echter sterk te spelen en kon zo Oudenaarde geruime tijd op afstand houden. Na een
hoekschop van Oudenaarde kon één van hun speelster de bal toch mooi in de hoek plaatsen en Leen VD was
kansloos, 2-1.
De laatste wedstrijdhelft werd er eentje waar de dames van Lembeke nog hard moest knokken om de drie
puntjes in Lembeke te houden. De scheidsrechter onthield ons nog van een strafschop na een duidelijke fout
van de keepster van Oudenaarde op Rozelien K maar Lembeke hield stand. Met de nodige vechtlust en een
groepsmentaliteit die ons typeert als ploeg hielden we de drie punten thuis.
De eerste thuisoverwinning in eerste provinciale is een feit en het is een understatement als we zeggen dat ze
meer dan deugd deed. Op naar de volgende match volgende week zaterdag op het veld van Aalst.

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Els VH, Caroline, Petra (’45 Leen DP), Wendy (’60 Cindy DC), Kelly,
Sofie DP, Rozelien, Sandra, Els DG, Katrien L
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP
Assists voor FC Lembeke: Sofie L, Kelly

SCE AALST A - LEMBEKE
Datum: 11/10/2014
Uitslag 5-1
Lembeke maakte op zaterdag de verplaatsing naar Denderhoutem om te spelen tegen SCE Aalst dat vroeger
Ninove was. In een notendop betekent dit dat we aantraden tegen een ploeg met 10 jaar ervaring in 1ste
provinciale. Toch gaf de trainer ons mee dat we ons zeker niet op voorhand gewonnen moesten geven. Na de
overwinning tegen Oudenaarde begonnen we alvast met vertrouwen aan de match. Onze ploeg kende veel
afwezigen en daardoor kwamen we met 11 aan de aftrap. Leen Dp kwam ons als 12de man versterken in de
2de helft!
De partij begon goed voor Aalst dat de bal opeiste. Ze speelden goed rond en Lembeke vond niet direct een
antwoord op de druk die Aalst creëerde. Gelukkig kon Lembeke rekenen op een attente Sandra in doel. Na 20
minuten kon Lembeke voor het eerst zelf eens prikken met een actie op rechts. Wendy en Rozelien werden wat
vaker aangespeeld waardoor de partij evenwichtiger werd. Vlak voor rust echter kon Aalst via een corner
voorkomen. Aan de 2de paal kon een speelster van Aalst de bal binnentrappen na te zwak verdedigen van
Lembeke.
Na de rust kwam Leen Dp het middenveld versterken en mocht Rozelien rusten. Lembeke ging op zoek naar de
gelijkmaker en kon via Karin en Wendy een paar keer dreigen. Wendy toonde zich bedrijvig in de kleine
rechthoek en nam ook verdedigende taken op zich. De verdediging van Lembeke kreeg meer vertrouwen maar
moest regelmatig een corner toestaan. Het is op 1 van die corners dat de tweede goal viel. Lembeke
verdedigde opnieuw te slap op corner en Aalst kon zo hun voorsprong verdubbelen.
Katrien, Petra en Els hielden de moed erin en stuwden de troepen naar voor. Lembeke bleef dapper
combineren maar daardoor kwam er meer ruimte op het middenveld voor Aalst. Na een -voor ons- duidelijke
fout op keepster Sandra kon de spits van Aalst de bal binnenleggen. De 3-0 was een feit!
Lembeke kon via Wendy nog een keer doorbreken maar zij werd foutief gestopt en kon op die manier een
penalty binnentrappen. Op het einde van de match kon Aalst nog 2 keer scoren waardoor de score 5-1 werd.
Lembeke ging douchen met een vervelend gevoel. Enerzijds niet ontevreden over het spelbeeld, anderzijds
teleurgesteld in de score en de verdedigende foutjes. Voetballen in 1ste bevalt ons maar drukt ons ook met de
neus op de feiten. Er is nog werk aan de winkel...
Volgende week treffen we Wachtebeke op eigen terrein. Een derby uit de oude doos!
We gaan op zoek naar de 3 punten zodat we met 9 punten verder kunnen in deze competitie!
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els V, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Rozelien ('45 Leen DP), Katrien, Leen
Vd, Karin, Julie
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (3-1)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 17/10/2014
Uitslag 2-4
Vrijdagavond en een match thuis tegen Wachtebeke! Voor de Lembeekse dames klonk dit heel bekend in de
oren. Wachtebeke bewandelde quasi hetzelfde pad als Lembeke de voorbije jaren. Van voetballen in de
senoritas reeks naar 3de, 2de en dan nu naar 1ste provinciale. Net zoals Lembeke heeft ook Wachtebeke een
moeilijke start gekend. Met 1 punt op 5 matchen konden ook zij niet terugkijken op een geslaagde start. De
trainer waarschuwde ons wel al meteen in de kleedkamer: ‘ Wachtebeke speelde tegen de toppers uit de reeks
en zette ondanks verlies telkens mooie resultaten neer!’ En hij waarschuwde ook dat ze wellicht gebrand
waren op een eerste overwinning! Lembeke kon in vergelijking met vorige match wel rekenen op een gevulde
bank. Ayfer trok voor de eerste keer het shirt van Lembeke aan en ook Davina maakte haar rentree! Kapitein
Els had andere verplichtingen en werd als laatste man vervangen door Kelly. Sofie DP nam de kapiteinsrol op
haar en zo konden we aan de match beginnen. Wachtebeke begon furieus aan de match en de thuisploeg had
de grootste moeite van de wereld om de 0 op het bord te houden. Achteraan moesten Caroline en Sandra fel
aan de bak om hun tegenstander van de bal te houden. We kunnen het dan ook een klein mirakel noemen dat
Lembeke het eerste kwartier overleefde zonder dat keepster Leen VD zich moest omdraaien.
Net op het moment dat Lembeke wat beter in de match kwam, glipte een middenveldster van Wachtebeke
weg. Ze dribbelde –te makkelijk- de verdediging uit en besloot mooi in het hoekje, 0-1 voor de bezoekers! De
thuisploeg was met verstomming geslagen maar ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Rozelien toonde zich
opnieuw heel bedrijvig en maakte het de tegenstander knap lastig. Wachtebeke moest af en toe een corner
toestaan en het was op zo’n corner- mooi getrapt door Rozelien- dat Sofie DP de bal kon binnenkoppen. Voor
Sofie DP al de tweede kopbalgoal dit seizoen! Met de bordjes terug in evenwicht nam Lembeke de match
volledig in handen. Wendy speelde haar rol als targetvrouw voortreffelijk en kon een paar keer dreigen. Ook
het middenveld met Julie en Leen DP draaide goed! We konden met z’n allen de rust in met een goed gevoel!
De tweede helft begon niet zo goed voor Lembeke. De bal werd achteraan te slap uitverdedigd waardoor de
spits van Wachtebeke de bal mooi kon binnentrappen. Zonder fouten geen goals en dus gingen de Lembeekse
dames voor de tweede keer deze avond op zoek naar de gelijkmaker. Gelukkig konden ze rekenen op Wendy
die een uitstekende match speelde. Vanop links kon zij zich vrijmaken en prachtig onder de deklat trappen.
Voor Wendy haar derde doelpunt in 1ste provinciale en een welverdiende na al het harde werk!
Het zag er naar uit dat beide ploegen naar huis konden met 1 puntje. Vooral Lembeke mocht zich daar
tevreden mee stellen aangezien Wachtebeke sterk voor de dag kwam. Wachtebeke kon zich de voorbije
seizoenen versterken met jong talent en dat blijkt ook te renderen. De thuisploeg kreeg het nog knap lastig het
laatste halfuur en na een kleine onoplettendheid kon de spits van de tegenpartij de bal binnentrappen op
corner.
Nu de 3-2 op het scorebord stond was de fut bij Lembeke er wat uit. Zelfs de enthousiaste én verklede
supporters van Els DG waren niet voldoende om de thuisploeg terug te lanceren. Op gelijke hoogte komen had
veel krachten gekost en zowel Sandra die een zeer sterke partij aan het spelen was en Sofie Dp hadden last van
krampen. Trainer Jurgen liet Karin, Ayfer en Davina invallen en met hun drietjes zorgden zij nog voor een
slotoffensief. Zowel Ayfer als Karin kregen nog een mooie kans op de gelijkmaker maar besloten over en naast.
De trainer gaf de opdracht om offensiever te gaan spelen en dat rendeerde in nog enkele kansen. Jammer
genoeg kwam er ook meer ruimte op counter voor Wachtebeke en zij maakten daar dankbaar gebruik van, 4-2
was de eindscore!
Na 8 matchen staat Lembeke op een gedeelde 7de plaats. De 6 op 24 is niet helemaal wat we gehoopt hadden.
De voorbije weken waren met ups en downs maar we laten het niet aan ons hart komen. Ons wereldploegje
doet gewoon verder en we zien wel waar we uitkomen! Volgende week treffen we Drongen A!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Caroline N, Wendy, Kelly, Sofie DP, Rozelien, Sandra (’78 Ayfer),
Els DG (’67 Karin), Leen DP, Julie (67' Davina)
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-1), Wendy (2-2)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (1-1, 2-2)

DRONGEN - LEMBEKE
Datum: 24/10/2014
Uitslag 1-5
Na de match tegen Wachtebeke trokken we met z’n allen naar het mooie complex van Drongen. Een paar
maanden geleden troffen we Drongen A tijdens de Hofman Cup en dat was ons niet al te best bevallen. We
verloren toen met 0-1 tegen een niet-voltallig elftal. Een beetje beschaamd voor die nederlaag betraden we
dan ook het Drongense terrein.
Lembeke kon rekenen op 13 speelsters waaronder de debuterende Liesbeth! Op training wordt er naar goede
gewoonte hard getraind en gelachen maar toch hadden we na de voorbije weken nood aan een mentale
opsteker. Na de peptalk van Jurgen en het tactische praatje konden we de regen in!
Lembeke nam de wedstrijd goed in handen en dat leidde tot een paar knap afgedwongen kansjes voor het
aanvalstrio Ayfer, Karin en Rozelien. Bij afwezigheid van Wendy, Joyce en Cindy moesten we rekenen op dit
onuitgegeven trio om de doelpunten te maken. In het eerste kwartier werd de bal mooi rondgespeeld. De
Drongense defensie stond stevig op de grasmat en gaf weinig weg. Ondanks het overwicht van Lembeke bleef
het eerste doelpunt dan ook wat uit.
Na 20 minuten sloop er twijfel in de Lembeekse rangen. Petra die nog niet verlost lijkt van blessureleed moest
ondertussen vervangen worden door Els DG. De twijfel kon gelukkig weggeveegd worden door een alerte en
overal aanwezige Sofie DP. In de 25ste minuut maakte zij na een mooie actie met Karin het eerste doelpunt. Ze
trapte de bal netjes en beheerst in de rechterbenedenhoek. Het doelpunt gaf Lembeke vleugels en het duurde
dan ook niet lang vooraleer de 2-0 op het bord stond. Na een aanval op links kon Ayfer de bal versturen naar
Karin die niet twijfelde en de keepster verschalkte. Lembeke kon zo de rust ingaan met een verdiende 2-0
voorsprong!
Na 15 minuten rust begonnen beide ploegen aan de tweede helft. Onze trouwe supporters waren net te laat
om te zien hoe Rozelien in de 46ste minuut de bal tegen de netten krulde na een voorzet van Karin. De 3-0 was
meer dan verdiend en het zag er goed uit voor de Lembeekse dames! Drongen echter gaf zich nog niet
gewonnen en de nr 7 van Drongen kon na een mooie actie de bal voorbij de verkleumde Leen VD trappen.
Lembeke liet zich niet van de wijs brengen en ging weer volop in de aanval. De voorbij weken waren we niet
altijd tevreden over de spelvreugde en de kwaliteit. Maar de Drongense lucht deed Lembeke zichtbaar goed. Er
werden mooie acties op de mat gelegd en dit resulteerde nog in 2 mooie goals. De vierde goal was een typische
‘Karin goal’. Vol wilskracht knokte ze zich voorbij de verdediging en trapte beheerst binnen. Karin was trouwens
de hele avond een ‘kwelduiveltje’ voor de Drongense defensie. Dat ze haar goaltje kon meepikken was dan ook
meer dan verdiend. De laatste goal was voor Ayfer op aangeven van Rozelien. Zij maakte een mooie goal in de
volley en kon de eindstand vastleggen op 1-5. Het laatste kwartier gingen de handjes nog op elkaar voor
Liesbeth die diep in de spits nog haar opwachting maakte. Na 90 minuten hadden beide ploegen genoeg van de
regen en de kou en de warme douche was dan ook deugddoend.
Lembeke nam de 3 punten mee naar huis en vestigt zich daarmee op de 8ste plaats in het klassement. De
volgende weken nemen ze het op tegen de top 5. Dat dit een uitdaging wordt, staat nu al vast! Iedereen die
ons wil komen aanmoedigen van harte welkom! Volgende week spelen we thuis tegen de 5de in de
rangschikking: “ VC.Dames E Aalst B.” Hopelijk tot dan!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Petra (’20 Els DG), Kelly, Sofie DP (’79 Katrien), Rozelien,
Ayfer, Sandra, Karin (’87 Lies), Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (0-1), Karin (0-2), Rozelien (0-3), Karin (1-4), Ayfer (1-5)
Assists voor FC Lembeke: Karin (0-1), Ayfer (0-2), Karin (0-3), Caroline (1-4) Rozelien (1-5)

LEMBEKE - EENDRACHT AALST B
Datum: 31/10/2014
Uitslag 2-7
Op de warmste Halloween avond sinds 1984 mochten de dames van FC Lembeke het opnemen tegen de dames
van VC Aalst B. De tegenstander van vanavond zette een sterke reeks neer en vestigde zich daarmee op de 5de
plaats in het klassement. In seizoen 2012-2013 mochten we in de Hofmancup de kwartfinale spelen tegen Aalst
en toen verloren we nipt met 3-2. Geheel kansloos voelden we ons dus niet!
Aalst echter begon furieus aan de match. Terwijl de Lembeekse dames de spieren nog even losliepen, werd de
verdediging van Lembeke al een eerste keer getest én gepasseerd. Na 1 minuut was Lembeke al op
achtervolgen aangewezen. De thuisploeg werd van het kastje naar de muur getikt en leek in de beginfase geen
vat te krijgen op de bal én de tegenstander. Geheel de verdienste van Aalst konden ze in de 7de minuut zelfs
een tweede keer scoren. Een dramatische start voor Lembeke en kopzorgen voor trainer Jurgen die hier en
daar probeerde bij te sturen. De thuisploeg probeerde grip te krijgen op de match maar tegen dit sterke Aalst
vond het niet direct een antwoord. Aalst blonk uit in efficiëntie want ook hun derde schot op doel was raak. Na
20’ leek de wedstrijd dan ook gespeeld.
Lembeke echter met Rozelien en Sofie DP voorop in de strijd, gaf niet op. Rozelien bleef vechten voor elke bal
en kon in de 27ste minuut op links doorbreken. Op snelheid raakte ze voorbij de rechtsback en knalde de bal
heel mooi tegen de netten. Haar doelpunt was het teken voor de thuisploeg om te blijven vechten voor elke
bal! Terwijl Lembeke zich herpakte maakte Aalst het op corner helemaal af. Na een loepzuivere corner kon een
Aalsterse dame de bal aan de eerste paal binnenkoppen. Leen VD mocht de bal voor de 4de keer deze avond
uit de netten halen. De supporters werden rijkelijk verwend met mooie doelpunten want ook aan de andere
kant van het veld kon Wendy nog eens haar duivels ontbinden. Ze legde van ver aan en kegelde de 2-4 tegen de
netten.
Na de rust werd Sandra vervangen door Kelly die positie vatte op de linksmiddenpositie. Na 5 minuten maakte
Kelly echter een fout in het strafschopgebied en de scheidsrechter kon niet anders dan naar de stip wijzen.
Aalst bedankte en maakte er 2-5 van. Bij Lembeke was het vet een beetje van de soep en ondanks de werklust
van velen kon Aalst nog 2 keer scoren.
De wedstrijd eindigde met 2-7 voor de bezoekers. Geen makkelijke avond voor Lembeke die het de
tegenstander bij momenten te makkelijk maakte. Sometimes you win…sometimes you lose!
Volgende week zondag trekken we naar het plein van KAA Gent en we beloofden onszelf alvast om de
nederlaag van vandaag om te zetten in een lesje waar we volgende week de vruchten van plukken!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L. (’85 Lies), Els V, Caroline, Wendy (’72 Cindy DC), Sofie DP,
Rozelien, Sandra (’46 Kelly), Els DG, Julie, Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-3), Wendy (2-4)
Assists voor FC Lembeke: ?
AA GENT C - LEMBEKE
Datum: 09/11/2014
Uitslag 7-0
Zoals verwacht hadden de dames van FC Lembeke geen verhaal tegen toekomstig kampioen AA Gent C. De
bezoekers toonden een goede inzet en boden weerwerk. Maar de thuisploeg was kwalitatief gewoon sterkter
en diepte de voorsprong stelselmatig uit tot 4-0. Hierna was de veer gebroken en moest Lembeke nog 3
doelpunten toestaan, wat de eindstand op 7-0 bracht.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Sofie DP, Rozelien, Ayfer (78' Liesbeth), Sandra (70'
Katrien), arin, Els DG, Julie, Leen DP

ZINGEM - LEMBEKE
Datum: 22/11/2014
Uitslag 7-0
Lembeke kende een erbarmelijke start tegen Zingem, dat onmiddellijk na het eerste fluitsignaal tweemaal wist
te scoren. De thuisploeg domineerde en bouwde de voorsprong stelselmatig uit. Aan de pauze gaf het
scorebord reeds de forfaitcijfers aan.
Na de pauze kon Lembeke beter bijbenen maar scoren lukte niet. Zingem kon wel nog twee keer juichen wat de
eindstand op 7-0 bracht.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Els V, Caroline (73' Liesbeth), Sofie DP, Rozelien, Cindy DC, Katrien
(45' Karin), Sandra, Els DG, Julie
LEMBEKE - ZELE
Datum: 05/12/2014
Uitslag 0-6
De laatste tegenstander van de heenronde was Zele. Dit team is geen onbekende want twee seizoenen
geleden, toen we nog in derde provinciale speelden, wisten we met 3-1 van deze toen tweedeprovincialer te
winnen.
Ergens roken we dus onze kans tegen dit team, hoewel ze wel enkele plaatsen hoger geklasseerd stonden.
Lembeke kon echter op geen enkel moment aanspraak maken op een punt. Zele was direct bij de les en klom al
vroeg op voorsprong. Vervolgens diepten de bezoekers de score verder uit met 0-6 als eindresultaat. Een partij
om snel te vergeten!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Els V, Caroline, Wendy, Sofie DP, Cindy DC (73' Liesbeth), Afyer
(45' Rozelien), Karin, Els DG, Leen DP (62' Julie)

LEMBEKE - SOTTEGEM
Datum: 12/12/2014
Uitslag 0-1
Op vrijdag 12 december begonnen de Lembeekse dames aan de terugronde in 1ste provinciale. In augustus
waren we het seizoen begonnen in Sottegem en dat was ons niet te best bevallen. Met een 6-1 nederlaag had
de tegenpartij ons naar huis gestuurd. We wilden absoluut beter doen maar wisten ook dat een match tegen
de 4de in de rangschikking niet makkelijk ging zijn.
Jurgen stuurde zijn troepen gemotiveerd en strijdlustig het veld op. Op de bank mochten we Petra terug
verwelkomen die uit blessure kwam! De verdediging had duidelijk lessen getrokken uit de heenmatch en was
niet van plan om een vroeg doelpunt te slikken. Kapitein Els V kon rekenen op een sterk trio achteraan: Els,
Sofie L en Sandra. De trainer hecht veel belang aan communicatie tijdens de match en de dames moedigden
elkaar gretig aan naarmate de match vorderde, groeide dan ook het vertrouwen.
Sottegem kwam een paar keer sterk opzetten maar keepster Leen VD speelde een sterke partij. Pas op het
einde van de eerste helft kwam Sottegem op voorsprong. De Lembeekse doelvrouw raakte de bal nog met haar
vingertoppen maar kon helaas geen redding uit haar mouw schudden. Sottegem ging de rust in met een 1-0
voorsprong.
Tijdens de pauze werd Cindy DC gewisseld voor Wendy die vol enthousiasme het nodige stoorwerk verrichtte.
Ook Rozelien toonde zich bedrijvig en in combinatie met Leen DP en Karin kon de thuisploeg er een paar keer
uit komen.Sottegem ging op zoek naar hun tweede doelpunt maar kon de verdediging en de attente keepster
niet verschalken. Lembeke probeerde de gelijkmaker te scoren maar kon niet genoeg gevaar creëren om echt
aanspraak te maken op een punt.
Ayfer werd in de 75ste minuut gewisseld voor Kelly en zij kreeg zowaar een applaus van de teamgenoten die
haar harde werk appreciërden. Sottegem kwam niet verder dan een 1-0. De trainer prees de werklust van zijn
ploeg en ook de speelsters waren niet ontevreden over het spelbeeld. Op die manier zijn we de terugronde
alvast goed gestart en hopen we op meer van dat! Zaterdag trekken we naar het kunstgras van Olsa Brakel!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L, Els V, Ayfer (75' Kelly), Julie, Leen DP, Rozelien, Cindy DC (45'
Wendy), Els DG, Sandra, Karin

BRAKEL - LEMBEKE
Datum: 20/12/2014
Uitslag 8-1
De laatste match voor de winterstap was een verre verplaatsing. We reden een uur richting Vlaamse Ardennen.
Olsa Brakel, dat momenteel 3de in de rangschikking staat, verwelkomde ons op de eerste zaterdag van de
kerstvakantie. De zon was alvast aanwezig en ook het kunstgras lag er aanlokkelijk bij. Vlakbij het veld hing een
bordje: “enjoy the game, enjoy the pitch” en dat waren we vast van plan. Na onze goede prestatie tegen
Sottegem (0-1) wilden we op hetzelfde elan verder gaan.
De trainer kon rekenen op 14 fitte speelsters en gaf heel gerichte opdrachten in de kleedkamer. Aangezien wij
onderaan de rangschikking staan en Olsa Brakel een sterk seizoen speelt, wisten we dat we alert en
geconcentreerd moesten beginnen. In de heenmatch stonden we na 20 minuten 4-0 achter en dat vermijden
was belangrijk! Lembeke startte dan ook sterk aan de partij. Olsa Brakel had het meeste balbezit en kwam er
sterk combinerend uit. Vooral vanuit het middenveld kwam er veel dreiging maar Karin, Julie en Sofie DP
werkten hard en boden weerstand. Pas na 15 minuten kon Olsa Brakel een eerste keer dreigen vanop rechts.
Gelukkig konden we rekenen op een attente keepster. Ook Sandra en Caroline deden hun duit in het zakje en
stopten de flankaanvallers goed af. Lembeke moest terugplooien en kwam er amper combinerend uit.
Na 20’ kwam Olsa Brakel sterk opzetten en kapitein Els moest een corner toestaan. Hoekschoppen zijn moeilijk
verdedigbaar en dat bleek ook nu het geval. Keepster Leen kon de bal nog met de vuist weg boksen maar het
leer kwam terecht in het pak voor doel. Eén van de Brakelse dames sprong hoger dan onze defensie en kopte
de bal mooi binnen. Lembeke was op achtervolgen aangewezen en probeerde er combinerend uit te komen.
Karin leverde prima werk in het middenveld en recupereerde een bal die ze mooi doorspeelde naar onze
aanvallers. De bal werd vanop de flank voor doel gegooid en één van de verdedigsters raakte de bal met de
hand. De scheidsrechter aarzelde niet en legde de bal op de stip. Sofie DP en trapte beheerst de bal in de
rechterbenedenhoek. Lembeke verdapperde en was vastberaden om het gelijkspel minstens tot de rust vast te
houden. Kapitein Els leidde haar troepen en gaf zelf het goeie voorbeeld door vol zelfvertrouwen elk duel aan
te gaan.
Olsa Brakel was niet onder de indruk en voetbalde rustig verder en kon af en toe stevig prikken. Zo moest Leen
VD uit haar doel komen toen de spits met een simpele doorsteekpas doorbrak en de volledige defensie achter
haar liet. Leen kwam uit doel en tackelde de bal weg. Er kwam protest van de tegenpartij die eveneens een
penalty eisten maar Lembeke kwam hier goed weg. Olsa kwam de laatste 10 minuten van de eerste helft sterk
opzetten en forceerde nog een hoekschop. De bal waaide over en werd met een gelukje binnengetikt in de
verste hoek. Met een 2-1 achterstand gingen beide ploegen rusten.
Lembeke was niet ontevreden over het spelbeeld en trachtte moed te putten uit de eerste helft. De bezoekers
konden nog even weerstand bieden in de tweede helft maar na 15’ kon Olsa Brakel hun derde goal van de
middag maken. De Lembeekse kopjes gingen wat hangen en ook de vermoeidheid begon hen parten te spelen.
Julie was er inmiddels afgegaan met pijn aan de wreef en Els DG kwam haar vervangen. Ook Olsa Brakel
wisselde de spits en dit bleek voor de thuisploeg een gouden wissel te zijn. Op amper 20 minuten tijd scoorde
de invalster namelijk een hattrick en daarmee kwamen de bordjes op 1-6. Keepster Leen zat er telkens goed
tussen maar kon niet verhinderen dat de bal binnenging. De Lembeekse moraal was ondertussen gezakt onder
het vriespunt en Olsa Brakel maakte daar dankbaar gebruik van. De eindscore zou uiteindelijk 1-8 worden.
Niemand die dit resultaat had zien aankomen na de eerste helft. De trainer zag dan ook teleurgestelde
gezichten in de kleedkamer en hij raadde iedereen aan om de match gauw te vergeten. De komende 2 weken
vind je ons niet terug op het voetbalveld in Lembeke maar genieten we met z’n allen van lekker eten,
kerstmarktjes, nieuwjaarsbrieven en fijn gezelschap. In 2015 gaan we volop voor behoud in 1ste provinciale en
we starten thuis tegen Hamme-Zogge!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els VH, Caroline, Wendy, Kelly, Sofie DP (’80 Liesbeth), Rozelien, Ayfer,
Sandra (’80 Petra), Karin, Julie (’46 Els DG)
Scoorde voor FC Lembeke: Sofie DP

LEMBEKE - HAMME-ZOGGE
Datum: 09/01/2015
Uitslag 1-3
Tussen de nieuwjaarsrecepties en nieuwjaarswensen door mochten de dames van FC Lembeke Hamme Zogge
verwelkomen! De regen was met bakken uit de lucht gevallen de voorbije week. Gelukkig blijkt het
drainagesysteem onder de Lembeekse ‘pelouse’ goed zijn werk te doen want het grasveld lag er zwaar maar
bespeelbaar bij. De thuisploeg had een aantal afwezigen maar kon toch rekenen op 14 speelsters. Hamme
Zogge kwam naar Lembeke om revanche te nemen. De heenmatch was een felbevochten en spannende match
die eindigde in het voordeel van Lembeke. Sinds die match is Hamme Zogge opgeklommen naar de 8ste plaats
in het klassement terwijl Lembeke nog steeds onderaan het klassement vertoeft. Beide ploegen wilden graag
op het nieuwe jaar klinken met een overwinning!
De Lembeekse dames kwamen in het eerste kwartier het sterkst voor de dag. Caroline, Sandra en Sofie L
wonnen hun duels achteraan. De bal controleren en in de voetjes passen was echter niet zo simpel en dat
leidde tot slordig voetbal van beide kanten. Het was via Sofie DP die de bal kreeg van Karin dat Rozelien voor
doel kwam maar naast besloot. Ook Wendy en Ayfer dreigden af en toe maar net niet scherp genoeg om de
keepster te verschalken. Hamme Zogge probeerde eruit te komen maar botste op de stevige defensie en een
attente Leen VD in de goal. Lembeke voelde dat er meer in zat en ging een versnelling hoger spelen. Karin kon
van op links dreigen en speelde de bal door aan Wendy die zich een weg baande naar doel. In eerste instantie
leek het erop dat ze de bal kwijtspeelde maar ze zette door en kon de bal uiteindelijk toch in doel trappen . Een
verdiende goal voor Wendy en een opluchting voor de thuisploeg die voor het eerst in lang nog eens
voorkwam!
Tijdens de rust ging Karin eraf en kwam Leen DP op haar plaats. Lembeke ging op zoek naar de 2de goal van de
avond. Hamme Zogge kwam sterker opzetten en liet de bal goed rond gaan. Met de 1-0 op het scorebord
gingen ze op zoek naar de aansluitingstreffer en ze moesten er niet lang op wachten. Na een fout net over de
middenlijn konden de bezoekers uitbreken via een snelle vrije trap. Lembeke was verrast en reageerde niet
vlug genoeg op de snelle spelhervatting. De spits van Hamme Zogge kwam alleen voor doel en aarzelde niet, 11.
De Lembeekse dames baalden van hun nonchalance en trachten terug het overwicht te krijgen. Dat lukte
aanvankelijk ook en onder leiding van Sofie DP kwamen ze er een paar keer mooi uit. De vermoeidheid kwam
echter opzetten waardoor er friste ontbrak bij de laatste pass of bij het creëren van kansen. Aan de overkant
ging het plots veel vlotter dan in de eerste helft want na een lange bal in de rug van de verdediging kon de spits
doorbreken. Leen Vd kwam uit maar na een misverstand met Kelly en Cnoe kon de spits de 2-1 te makkelijk
binnentrappen. Lembeke vloekte en de kopjes gingen hangen. Trainer Jurgen schreeuwde zijn troepen vooruit
en dat leek te werken. Lembeke probeerde nog maar tevergeefs. Keepster Leen werd nog 1 keer verslagen
toen een vrije trap net buiten de grote baklijn makkelijk werd binnentrapt. De match eindigde met een 1-3
overwinning voor de bezoekers.
Er werd gevloekt na de match want we voelden allemaal dat er vanavond meer in zat. Op de eerste
overwinning moeten we nog even wachten. Maar dat ze er komt, weten we zeker! Misschien volgende week al
tegen Ophasselt?
Hoe dan ook, we laten het niet aan ons hart komen en wensen alle vrienden, supporters, sponsors en
sympathisanten een fijn, sportief en gezond 2015!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Kelly, Caroline, Sofie L, Sandra, Sofie DP, Karin (’45 Leen DP), Ayfer (73’
Cindy DC), Wendy , Rozelien, Julie
Zat verdienstelijk op de bank en we genoten van haar gezelschap: Liesbeth
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy
Assists voor FC Lembeke: Karin

OPHASSELT - LEMBEKE
Datum: 17/01/2015
Uitslag 1-0
Ondanks de regenbuien de voorbije week en de afgelastingen in de andere reeksen trokken we met 12
speelsters naar het terrein van Rapide Santos Club Ophasselt. De accommodatie van deze club deed ons direct
denken aan de vele jaren in de senoritas reeks en deed ons mijmeren naar lang vervlogen tijden met half
verlichte en scheeflopende pleinen, kleedkamers/kleedstallen enz…
De opwarming was van korte duur en dus gaf Jurgen nog snel zijn laatste richtlijnen mee. Tijdens de opwarming
was al duidelijk geworden dat het terrein in “slechte conditie” was. Lees: 15 cm modder waarin je wegzakt en
waarin de bal af en toe blijft vaststeken. Maar de scheidsrechter kwam van ver en ook wij draaien ons hand
niet om voor een partijtje moddercatch.
Lembeke speelde met een onuitgegeven elftal en kon geen beroep doen op wissels. Sofie DP, die zich tijdens
de opwarming onwel voelde, haakte af en bleef in de kleedkamer. De partij begon met een duidelijk overwicht
voor Ophasselt dat hoger gerangschikt staat dan Lembeke. De thuisploeg kwam er goed uit maar Sandra, Els en
Petra knokten voor elke bal. Leen Vd reageerde een paar keer heel attent en kon zo de 0 houden. Beide teams
ploegden zich een weg door het veld en kwamen amper aan voetballen toe. Toch was het Ophasselt die het
meeste balbezit had en die voor de meeste dreiging zorgde. Lembeke probeerde wel te combineren maar
stelde aanvallend weinig voor. Rozelien werd door de linksmidden op eigen helft gedrukt en moest zich
concentreren op haar verdedigende taak. Ze deed dit dan ook uitstekend en won heel vaak het duel, dit tot
grote frustratie van de thuisploeg.
Beide ploegen gingen rusten met de 0-0 op het bord en het was voornamelijk Lembeke dat daar tevreden
mocht mee zijn. Na de rust begonnen we met loodzware benen aan de tweede helft. Lembeke vatte moed en
kon een paar keer dreigen via een mooie dieptepass van Leen DP die centraal in het midden haar uiterste best
deed om de bal bij te houden. Wendy en ook Kelly braken een paar keer door maar de afwerking was niet
voldoende om de keepster te verschalken.
Daarop schakelde de thuisploeg een versnelling hoger en in de 52ste minuut konden ze vanop rechts
doorbreken. De bal maakte rare kapriolen in de modder en na een rommelige fase voor doel kwam hij voor de
voeten van de spits die beheerst in de hoek trapte. Brute pech voor de Lembeekse verdediging die verder niets
te verwijten viel. De bezoekers gaven niet op en werden naar voren gestuwd door de gelegenheidskapitein
Sandra die haar taak voortreffelijk vervulde. Ze gaf het goeie voorbeeld en tackelde elke bal weg. Een paar keer
rukte ze op en gaf zowaar een assist aan Leen Dp die zich niet kon doorzetten.
De wil was er en ook de werklust ontbrak niet. Jammer genoeg volstond dit niet om de gelijkmaker te maken.
De sfeer op het plein werd grimmiger en dit leidde tot een paar verhitte reacties van beide ploegen. Het was
dan ook niet slecht dat de scheidsrechter een einde maakte aan de partij.
Lembeke doet jammer genoeg geen goeie zaak en zakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Na de
successen in 3de en 2de provinciale is degradatievoetbal een nieuwe ervaring voor onze ploeg. We laten het
echter niet aan ons hart komen en knokken week na week voor elkaar en omdat we er ‘goesting’ in hebben!
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Petra, Els DG, Caroline, Rozelien, Leen DP, Julie, Kelly, Ayfer, Wendy, Leen
VD

LEMBEKE - ZWIJNAARDE
Datum: 23/01/2015
Uitslag 1-2
De nipte nederlaag tegen Ophasselt zinderde nog na en daar was de volgende belangrijke afspraak al. Op de
avond van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was de winterse sfeer alvast goed aanwezig. Het duel tegen
Zwijnaarde, dat afgelopen weekend na een overwinning tegen Zingem over ons wipte in het klassement, vond
plaats op een hard bevroren veld. Beide teams hadden in de aanvangsfase moeilijkheden om recht te blijven,
laat staan te voetballen.
Bij afwezigheid van spitsmuis Wendy mocht Karin zich als diepste speelster uitleven. Ze was een echte kwelling
voor de Zwijnaardse tegenstand maar wist net als medeaanvalsters Cindy DC en Rozelien niet te scoren in de
aanvangsfase. Dat kwam natuurlijk ook omdat zij ook hun deel van het verdedigende werk opknapten,
waardoor de afstand naar doel soms net iets te ver leek. Maar als ze de neus aan het venster staken, moesten
de bezoekers toch even bibberen. Zo had een goede poging van Karin en een super rebound van Rozelien echt
wel iets mogen opleveren, maar de doelvrouw lag miraculeus in de weg. Ook Kelly kon een maal haar kans
gaan maar zij besloot over.
De Lembeekse verdediging hield aan de overzijde ook alles op slot. Sandra fungeerde als laatste vrouw en
stuurde vol vertrouwen haar verdediging. Het was dan ook dubbel jammer dat doelvrouw Leen VD zich
miskeek op een afstandsschot en Zwijnaarde zo op voorsprong kwam. Lembeke herstelde moeizaam van deze
opdoffer en kon de situatie voor de rust niet meer rechttrekken.
Na de pauze kwamen de troepen van Jürgen gemotiveerd naar buiten. Els DG en Cindy DC bleven met kleine
kwaaltjes binnen waardoor Sofie L en Els V binnen de lijnen post vatten. Er werd her en daar wat geschoven en
Lembeke trok ten aanval. De druk werd opgevoerd en Zwijnaarde werd op de eigen helft terug gedrongen.
Blauw-wit putte vertrouwen en toen Sandra een van de perfect getrapte hoekschoppen van Rozelien staalhard
in doel kopte, leek het ook te krijgen wat het verdiende.
Met de 1-1 gelijkmaker waren ze echter nog niet tevreden en Rozelien bleef maar goede hoekschoppen uit de
voeten schudden. Leen DP kreeg de bal in de voeten en leek de doelvrouw te verschalken maar de lat bracht
redding voor de bezoekers die onmiddellijk de tegenaanval opzetten. Lembeke moest even reorganiseren maar
kreeg daar de tijd niet toe en Zwijnaarde schoof de 1-2 tegen de touwen.
Lembeke had al veel krachten verspeeld maar toch probeerden de aanvallers alsnog een punt uit de brand te
slepen. Maar de bezoekers gaven zich niet gewonnen. Vol overgaven blokten ze elke Lembeekse aanval af.
Zelfs op het bevroren veld, tackelden ze de bal uit de voeten. En zo kreeg Lembeke niet wat het verdiende,
minstens een punt en waren er alweer teleurgestelde gezichtjes te zien. De ploeg knokt zich te pletter maar dat
klein tikkeltje meeval, nee, dat zit er dit seizoen niet in.
Volgende weekend staat de alles-of-niets-wedstrijd tegen de laatste in de stand op het programma. We
worden op zaterdagmiddag in Oudenaarde verwacht.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sandra, Petra (70' Ayfer), Caroline, Els DG (46' Sofie L), Leen DP, Kelly,
Julie, Rozelien, Karin, Cindy DC (46' Els V)
Scoorde voor FC Lembeke: Sandra
Assist voor FC Lembeke: Rozelien

OUDENAARDE - LEMBEKE
Datum: 31/01/2015
Uitslag 1-5
Op de laatste dag van januari stond er een echt degradatieduel op de kalender in 1ste provinciale.
De dames van FC Lembeke, die voorlaatste staan in het klassement, namen het op tegen de laatste in de
rangschikking, Oudenaarde. Lembeke dat de laatste weken sterke prestaties neerzet maar net dat tikkeltje
geluk mist, was dan ook gebrand op een klinkende overwinning.
In de kleedkamer vooraf werd er nog druk gebabbeld maar tijdens de opwarming was het opvallend stil. Als
Lembeke in eerste wil blijven was winnen tegen Oudenaarde een absolute must. Trainer Jurgen gaf nog een
laatste peptalk en legde zijn tactisch plan uit. Hij kon rekenen op 14 fitte speelsters waaronder een
terugkerende Sofie DP en Liesbeth. Beide ploegen begonnen sterk aan de partij op het toch wel glibberige veld.
Er werd fel gebikkeld op het middenveld en Julie en Sofie DP toonden zich sterk in de duels. Lembeke eiste de
bal op en zocht naar een gaatje in de defensie.
Oudenaarde echter was niet van plan om de partij zomaar uit handen te geven en kwam af en toe sterk
opzetten met een listige doorsteepass. Gelukkig kon Lembeke rekenen op een attente Petra op de linksback en
Els VH als sluitstuk van de defensie. In de 19e minuut moest Lembeke een corner toestaan en die ging met een
gelukje binnen. Gelegenheidskeepster Sandra zag de bal net onder de deklat verdwijnen en vloekte dat ze niet
een paar centimeter groter was.
De bezoekers zagen de bui hangen en toonden een grote wilskracht om de bordjes terug in evenwicht te
brengen. In de 27ste minuut nam Wendy de bal mooi aan en dook de kleine rechthoek in. Ze werd door de
laatste man naar de achterlijn gedrukt maar kon toch nog mooi langszij komen én een voorzet geven. Karin
nam de bal aan en schoot hem hard in het dak van het doel. Een mooie actie van Wendy en Karin! De 1-1 was
absoluut verdiend en de bezoekers gingen op zoek naar meer. Oudenaarde echter kon nog een keer dreigen
toen de bal door de verdediging glipte. De linksvoor kwam alleen voor doel maar gelukkig was Sandra er nog
om de meubelen te redden!
Aan de overzijde werd de ijver van Julie beloond toen ze een pass gaf aan Rozelien die van ver uit de baklijn
naar doel trapte met rechts. De bal ging wondermooi via de paal binnen! Met de 2-1 op het bord gingen beide
ploegen de kleedkamer in. In de rust werd Petra vervangen door Caroline die de rechtsachter positie voor haar
rekening nam.
De opdracht van Jurgen was duidelijk: ‘snel scoren zodat de partij vlug gespeeld is!’. Leen Van Daele, die nog
eens als veldspeelster mocht aantreden, had goed geluisterd want na 10 minuten in de tweede helft kegelde ze
de bal keihard binnen na een mooie pass van Sofie DP die in het middenveld een sterke partij speelde.
Met de 1-3 op het bord leek de wedstrijd wel gespeeld maar dat was buiten Karin gerekend die de frustratie
van de voorbije matchen van zich af moest voetballen. Haar 2 doelpunten waren bijna identiek en heel mooi.
Vanuit de draai legde ze aan en schoot de bal hard voorbij de keepster. Ondertussen waren ook Cindy DC en
Liesbeth op het veld gekomen en beide lieten zich opmerken door het vele stoorwerk vooraan. Voor Cindy
resulteerde dit zelfs in een mooie assist op Karin.
Oudenaarde sputterde niet meer tegen en Lembeke sloot de match af met een klinkende 1-5 overwinning! De
koude douche na de match kon ons niet bekoren maar de overwinning deed ons zoveel deugd dat we dat er
met plezier bijnamen. Volgende week thuis tegen Aalst! Hopelijk geeft deze match ons het vertrouwen om op
eigen veld nog eens te stunten. Iedereen welkom!
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els VH, Petra (’45 Caroline), Kelly, Leen VD, Ayfer, Julie, Sofie DP, Karin (75’
Liesbeth), Wendy (62’ Cindy DC), Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (1-1), Rozelien (1-2), Leen VD (1-3), Karin (1-4, 1-5)
Assists voor FC Lembeke: Wendy (1-1), Julie (1-2) Sofie DP (1-3, 1-4) Cindy DC (1-5)

SCE AALST A - LEMBEKE
Datum: 06/02/2015
Uitslag 0-3
Het was zo'n avond waarop alle speelsters met een bang hartje richting Lembeke trokken want de regen viel
alweer met bakken uit de lucht. Maar de Lembeekse drainage lijkt het dit seizoen prima te doen en dus kon er
gevoetbald worden. Het was een tijdje geleden maar Jürgen kon slechts op een wisselspeelster rekenen.
Liesbeth, die ons dit seizoen kwam vervoegen en stap per stap de kneepjes van het voetbalvak leert, nam
plaats naast Jürgen op de bank.
De andere elf streden goed mee met de bezoekers uit Aalst die een flink stuk hoger geklasseerd stonden. De
match ging vrij gelijk op en beide teams konden enkele kansen afdwingen. Scoren lukte echter niet en dus
stond de brilstand aan de pauze nog op het bord.
Na een deugddoende onderbreking gingen beide ploegen er met volle moed opnieuw tegenaan. Lembeke
kwam de traditioneel lastige spelhervatting goed door en het geloof in een stuntje begon te groeien. Maar de
laatste 20 minuten waren er teveel aan. De thuisploeg incasseerde drie doelpunten kort na elkaar en zag Aalst
zo met ruime 3-0 cijfers winnen.
Volgende week staat de partij tegen oude bekende Wachtebeke op het menu.
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Els V, Caroline, Petra, Wendy, Els DG, Leen DP, Rozelien, Cindy DC, (78'
Liesbeth), Katrien, Karin

LEMBEKE - DRONGEN A
Datum: 27/02/2015
Uitslag 5-1
Met de winst op Oudenaarde zette Lembeke een stap richting het behoud. Maar om helemaal zeker te zijn van
een verlengd verblijf in eerste, zullen er her en der nog bijkomende puntjes geraapt moeten worden. Met de
afgelasting van de partij tegen Wachtebeke had iedereen een weekje extra rust gekregen om vol goede moed
Drongen te bekampen. In de heenronde raapte Lembeke er overtuigend 3 punten en ook nu startte de
thuisploeg best aan de partij! Al na enkele minuten klom Lembeke op voorsprong nadat Rozelien Karin de 1-0
voorschotelde.
De thuisploeg rook een opportuniteit en drukte door. Na ongeveer 20 minuten werd de score verdiend
verdubbeld. Dit keer werkte Rozelien af op aangeven van Leen DP. Lembeke was duidelijk de betere ploeg al
probeerde Drongen het tij wel te keren. Op het halfuur slaagden ze erin doelvrouw Sandra te verschalken. Met
dit doelpunt stond onmiddellijk ook de ruststand op het bord: 2-1.
Aan de pauze nam Wendy de plaats van Cindy DC in en opnieuw toonde de thuisploeg zich sterk. Terwijl de
fans nog hun laatste slok naar binnen werkten in de kantine, scoorde Lembeke een derde keer. Julie stak de bal
mooi naar Karin die knap de doelvrouw omspeelde en de 3-1 binnentikte.
Tegen Oudenaarde scoorde Karin en hattrick en ook nu bleef ze een kwalling voor de bezoekers. Ook Ayfer en
Wendy werkten hard in de spits maar zij kenden in eerste instantie wat pech bij de afwerking. En dus deed
Karin wat al een tijdje in de lucht hing: een hattrick scoren. Wendy liep zich mooi vrij en gaf Karin de 4-1 op een
schoteltje.
Bij Drongen was er wel veel goede wil maar meestal bleef het bij afstandsschoten en corners. En toen de
bezoekers een opgelegde kans nog onbegrijpelijk misten, was de wedstrijd definitief beslist. Lembeke bleef op
de tegenaanval loeren met een snelle spitsmuis in de punt. Het was als invaller even het vizier scherpstellen
maar in de absolute slotfase kon ze alsnog een doelpuntje meepikken. Kelly verstuurde een vrije trap voor doel
en Wendy legde zo de 5-1 eindstand vast.
Een mooie en verdiende overwinning voor Lembeke dat op het einde van het seizoen nog de absolute kleppers
van de reeks voorgeschoteld krijgt.

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Sofie L, Caroline, Petra (62' Els DG), Kelly, Julie, Ayfer, Rozelien, Cindy DC
(45' Wendy), Leen DP, Karin (84' Liesbeth)
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (1-0), Rozelien (2-0), Karin (3-1, 4-1), Wendy (5-1)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Leen DP (2-0), Julie (3-1), Wendy (4-1), Kelly (5-1)
EENDRACHT AALST B - LEMBEKE
Datum: 06/03/2015
Uitslag 6-0
Op een mooie vrijdagavond trokken 13 Lembeekse vrouwen in het gezelschap van entourage Jürgen, Rudi en
Djengo richting de carnavaststad bij uitstek voor een krachtmeting met Eendracht Aalst B. Enige hoop op een
stuntje tegen dit hoger geklasseerd team werd al snel de kop in gedrukt. De thuisploeg kwam zeer sterk voor
de dag, had zelfs een nationale speelster in de rangen en tikte Lembeke netjes uit. De score werd stelselmatig
uitgediept en als eindstand prijkte 6-0 op het bord. Op naar het volgende, hopelijk iets meer gelijkopgaande,
duel!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Wendy, Ayfer, Rozelien, Katrien (45' Petra) Sandra (45'
Juli), Karin, Els DG en Leen DP

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 13/03/2015
Uitslag 2-1
Vrijdag de dertiende trok Lembeke voor de tweede keer dit seizoen richting Wachtebeke. Nadat de match eind
februari was afgelast door een onbespeelbaar plein, konden beide ploegen zich opmaken voor een ‘gouwe
ouwe’. Lembeke en Wachtebeke legden de voorbije jaren namelijk een soortgelijk parcours af. De trainer kon
rekenen op 14 speelsters waaronder de terugkerende Leen Mallezie. De opwarming duurde wat langer voor
beide ploegen want de scheidsrechter kwam niet opdagen. Gelukkig was er een bereidwillige supportster die
de match in goeie banen wilde leiden.
T1 Jurgen liet er geen twijfel over bestaan…Er moest gewonnen worden én hij had er alle vertrouwen in dat dit
mogelijk was. In de laatste 3 seizoenen kon Lembeke vaak de 3 punten pakken in een rechtstreeks duel.
Wachtebeke, dat sterk ingezet heeft op verjonging doet het dit seizoen net iets beter en pakte in de heenronde
dan ook de punten. Zowel de thuisploeg als de bezoekers bengelen onderaan het klassement en hadden er dan
ook alle belang bij om deze match te winnen.
De thuisploeg begon sterk en nam dan ook de match direct in handen. Lembeke kwam direct in de verdrukking.
In de beginfase konden de bezoekers er toch eens uit komen. Leen De Poorter trapte vanuit de middencirkel
een bal richting laatste man. De bal waaide over de verdediging en zowel Karen als Kelly kwamen alleen voor
doel. Kelly trapte de bal netjes binnen maar er werd buitenspel gefloten. Onterecht bleek achteraf maar alle
begrip voor de gelegenheidsscheidsrechter die dit moeilijk kon beoordelen.
Wachtebeke ontsnapte aan de 0-1 en zette direct fel de tegenaanval in. Lembeke werkte hard maar miste
scherpte in de duels. Vanuit de tweede lijn kwam de kapitein alleen voor doel en zij aarzelde niet. De bal ging
prachtig onder de deklat binnen en de 0-1 was een feit. De kopjes gingen naar beneden en Lembeke herstelde
zich maar moeizaam. In de 37ste minuut moest de verdediging een hoekschop weggeven en de kapitein van
Wachtebeke maakte er 2-0 van. Ze kopte de bal voorbij keepster Leen VD . Opnieuw een mooie actie van de
kapitein die later in de match gekwetst van het veld moest gaan. De rust was meer dan welkom voor de
bezoekers die in de tweede helft uit een ander vaatje dienden te tappen om terug in de match te komen.
Jurgen zijn motivatiespeech leek te werken want Lembeke kwam scherper uit de kleedkamer. De inbreng van
Ayfer en Wendy aan de koffie had daar zeker mee te maken. Caroline en Sofie Lippens hielden sterk stand en
ook Julie liep voorop in de strijd. Zij probeerde mooi uit te voetballen en vond vaker aansluiting. Wendy was
alert en zorgde direct voor druk op de defensie. Ook Ayfer dreigde meermaals vanaf de linkerflank.
Het was nu zoeken naar de aansluitingstreffer die aanvankelijk lang op zich liet wachten. Pas toen Leen
Mallezie haar rentree maakte na een jaartje bevallings/zwangerschapsrust werd de defensie tot een fout in het
strafschopgebied gedwongen. Na een handsbal in de grote rechthoek legde de scheids de bal op de stip en
Wendy knalde zonder verpinken binnen. Wendy was zelfs nog dicht bij de 2-2 toen ze de bal na een voorzet
van Rozelien direct op de slof nam. De bal ging voorlangs en zo eindigde de partij in 2-1. Wachtebeke komt op 2
punten van Lembeke met 2 matchen minder gespeeld. De voorlaatste plaats wenkt dus voor Lembeke dat
vooral de tweede helft moet proberen onthouden. Volgende week ontvangen we thuis de eerste in de
rangschikking!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Caroline, Sofie L, Rozelien, Kelly (46' Ayfer), Julie, Karin, Els DG,
Cindy DC (46' Wendy) en Leen DP (73' Leen M)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (2-1)

LEMBEKE - AA GENT C
Datum: 20/03/2015
Uitslag 1-11
Een week na de jammerlijke nederlaag tegen Wachtebeke stond de thuiswedstrijd tegen AA Gent C op het
menu. De Buffalo's stevenen op de kampioenstitel af, tenzij Olsa Brakel daar nog een stokje voor kan steken, en
hadden het in de heenmatch - ondanks veel goede wil aan Lembeekse zijde - eenvoudig gehaald. Jürgen kreeg
op vrijdag nog twee afzeggingen: Sofie L en Caroline moesten allebei ziek forfait geven. Leen M werd
opgetrommeld als extra reserve; zij nam plaats op de invallersbank naast Els DG terwijl de andere 11 vol goede
moed aan de aftrap verschenen.
AA Gent staat bovenaan de rangschikking terwijl Lembeke onderaan bengelt. Al van bij de start bleek het
klasseverschil tussen beide teams. Gent voetbalde gezwind en legde al snel enkele mooie combinaties op de
mat. Duidelijk de betere ploeg diepten ze hun voorsprong stelselmatig uit. Maar Lembeke probeerde het hen
op karakter toch moeilijk te maken. En toen Wendy en Sofie DP optimaal profiteerden van een aarzeling
achterin, was de Lembeekse eer zowaar al gered na amper twintig minuten. Veel meer zat er echter niet in, het
was zeer moeilijk weerwerk te bieden tegen de Genste machine.
Aan de pauze bleef een lijkbleke Wendy, die een ferme smak had geïncasseerd, in de kleedkamer waardoor Els
DG op het veld kwam en Ayfer zowaar diep in punt werd geposteerd. Het spelbeeld bleef gelijk. Lembeke vocht
wel maar moest zijn meerdere erkennen in de competitieleider die stelselmatig verder uitliep en daarboven
ook nog eens een penalty cadeau kreeg. De wissel Katrien-Leen M bracht daarin geen verandering en op het
scordebord stond na affluiten het, volgens onze captain esthetisch verantwoorde, eindresultaat: 1-11
Lembeke bleef zoals verwacht puntenloos achter maar de speelsters lieten het niet aan hun hart komen. Na
een deugddoende douche vierden ze in opperbeste sfeer de verjaardag van Joyce. Of hoe een lang en slopend
seizoen geen invloed heeft gehad op de ambiance! Er resten ons nog twee wedstrijden en dan zien we wel wat
volgend seizoen zal brengen!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Els V, Petra, Wendy (46' Els DG), Ayfer, Sofie DP, Rozelien, Katrien (71'
Leen M), Sandra, Julie, Leen DP
Scoorde voor FC Lembeke: Sofie DP (1-3)
Assist voor FC Lembeke: Wendy (1-3)

LEMBEKE - ZINGEM
Datum: 10/04/2015
Uitslag 1-2
Speeldag 28 in eerste provinciale en ook al meteen de laatste thuismatch van dit seizoen! De thuisploeg mocht
de dames van Zingem ontvangen, de 4de ploeg in het klassement! Lembeke wist dus dat het zich mocht
klaarmaken voor een lastige avond. Trainer Jurgen kon rekenen op 14 speelsters waaronder de terugkerende
Katrien die hersteld lijkt van de ribbreuk die ze opliep in de match tegen Gent. Hij positioneerde zijn troepen op
het bord, gaf instructies en stuurde de thuisploeg vol goeie moed het veld op.
Sandra nam plaats in doel en Leen Van Daele mocht de conditie nog eens testen op de linksback positie. De
match begon evenwichtig en Lembeke trachtte georganiseerd en geconcentreerd te voetballen. Dat Zingem de
beste papieren had, bleek meteen uit de vlotte combinaties die op de mat werden gelegd. Blauw-wit, met Sofie
DP voorop in de strijd trachtte de gaatjes toe te lopen. Aanvankelijk lukte dat ook vrij goed. Karin kon vooraan
zelfs tussen 4 verdedigers dribbelen en besluiten op doel maar de keepster zat er goed tussen.
De bezoekers zouden geen cadeautjes krijgen, zoveel was wel duidelijk maar na 20’ kon de thuisploeg scoren
na een misverstandje tussen Els DG en Sofie L. De spits twijfelde niet en plaatste de bal mooi naast keepster
Sandra. Ook op corners bleken de bezoekers gevaarlijk maar de thuisploeg kwam telkens goed weg. Het zag er
naar uit dat Lembeke met een 0-1 achterstand de kleedkamer kon ingaan maar na een aanval vanop rechts
dook de kapitein op aan de tweede paal. Na een strakke voorzet kon zij de bal mooi binnenduwen, de 0-2 was
een feit!
Na de pauze mochten Kelly en Cindy rusten waardoor Leen DP en Rozelien mochten invallen. Rozelien liet zich
direct opmerken want na een mooie voorzet van Karin trapte zij de bal keihard in doel. De aansluitingstreffer
deed de Zingemse dames toch een beetje twijfelen en Lembeke vatte moed. Een stunt zat er misschien wel
in…en dus onder de luide aanmoediging van de supporters én de bank werd de thuisploeg naar voren gestuwd.
Er kwamen kansjes en ook aan de overkant kwam Zingem af en toe eens dreigen. Gelukkig stond er een attente
Sandra in doel!
Dat Lembeke conditioneel sterk staat, bleek uit de tweede helft want de thuisploeg bleef hard werken en druk
zetten. De Zingemse trainer was er niet al te gerust in en maande zijn ploeg aan tot kalmte. Ondanks de druk
naar voren kon Lembeke geen aanspraak meer maken op de gelijkmaker. Zingem mocht naar huis met de
punten en Lembeke kon daar eigenlijk mee leven…De nummer vier in het klassement moest voluit gaan om te
winnen tegen de voorlaatste in het klassement en dat geeft ons een goed gevoel naar volgend seizoen toe!
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Leen VD, Els V, Els DG, Sofie L, Julie, Kelly (46' Leen DP), Sofie DP, Ayfer,
Cindy DC (46' Rozelien), Karin
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien (1-2)
Assist voor FC Lembeke: Karin (1-2)

ZELE - LEMBEKE
Datum: 25/04/2015
Uitslag 3-1
Op de kalender stond 25 april, het laatste competitieweekend. Het seizoen zou er na de confrontatie met Zele
op zitten. Het was een lang en af en toe moeilijk jaar waarin ons team zichzelf meermaals tegen kwam in het
aanpassen aan het hoogste provinciale niveau. Toch vocht iedereen volgens eigen kwaliteiten en werkten we
elke competitiewedstrijd af; in tegenstelling tot sommige van onze concurrenten die forfait gaven tegen
topploegen. Vorige week deden we het trouwens prima tegen topper Zingem en dat gaf vertrouwen voor de
confrontatie met middenmoter Zele.
Sandra nam positie in doel en op de bank zat Joyce die na een seizoen van revalideren en conditie opbouwen
op die manier toch nog een keer van eersteprovincialevoetbal kon proeven.
Lembeke kende een zwakke start terwijl Zele zeer efficiënt voor de dag kwam. De bezoekers keken al snel
tegen een achterstand aan en zouden daar niet meer van herstellen. Karin wist op voorzet van Caroline wel nog
te scoren en ook Wendy kreeg een aantal kansen. Een gelijkspel had gekunt maar toch stond er op het einde
van de partij 3-1 op het bord.
Nu volgen enkele zomertornooitjes, wat deugddoende rust en op 20 juli beginnen we opnieuw te trainen voor
ons tweede seizoen in eerste provinciale. Tot dan!

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Caroline, Petra (76' Joyce), Wendy, Kelly (62' Els DG), Sofie DP, Rozelien,
Cindy DC, Karin, Julie, Leen DP (62' Ayfer)
Scoorde voor FC Lembeke: Karin
Assist voor FC Lembeke: Caroline

KLASSEMENT
Ploeg
KAA Gent C
Olsa Brakel
Eendracht Aalst B
Zingem A
Sottegem A
SCE Aalst A
Ophasselt
Hamme-Zogge
Zwijnaarde
KFCE Zele
Wachtebeke
Drongen A
Lembeke
Oudenaarde

# matchen
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Winst
23
20
19
19
18
16
12
10
9
7
7
4
5
1

Verlies
2
5
4
4
8
10
14
12
15
17
18
18
21
22

Gelijk
1
1
3
3
0
0
0
4
2
2
1
4
0
3

Punten
70
61
60
60
54
48
36
34
29
23
22
16
15
6

DOELPUNTEN
Naam

#

Thuis
Wachtebeke, Aalst B, Olsa
Brakel, Hamme-Zogge,
Drongen

Wendy

11

Karin

11

Drongen

Rozelien

10

Aalst B, Drongen, Zingem

Sofie DP

9

Leen VD
Caroline
Joyce
Ayfer
Cindy DC
Sofie L
Sandra

2
1
1
1
1
1
1

Oudenaarde, Wachtebeke,
Gent
/
Aalst (beker)
/
/
/
/
Zwijnaarde

Uit
Haasdonk (beker), Sottegem,
Denderhoutem, SCE Aalst A,
Wachtebeke
Denderhoutem, Drongen,
Oudenaarde, Zele
Haasdonk (beker), Hamme-Zogge,
Ophasselt, Drongen,Oudenaarde
Haasdonk (beker), Hamme-Zogge,
Drongen, Olsa Brakel
Haasdonk (beker), Oudenaarde
/
Denderhoutem
Drongen
Haasdonk (beker)
Haasdonk (beker)
/

Naam

#

ASSISTS
Thuis
Aalst (beker), Wachtebeke,
Zwijnaarde, Drongen

Rozelien

8

Wendy

7

Drongen, Gent

Karin

4

Hamme-Zogge, Zingem

Cindy DC

3

/

Sofie DP
Kelly

3
3

/
Oudenaarde, Drongen

Leen DP

3

Drongen

Els V
Sofie L
Caroline
Julie
Katrien
Ayfer
Leen VD

2
2
2
2
1
1
1

Olsa Brakel
Oudenaarde
/
Drongen
/
/
/

Uit
Haasdonk (beker), Hamme-Zogge,
Drongen
Haasdonk (beker),
Denderhoutem (beker), HammeZogge, Oudenaarde
Drongen
Haasdonk (beker), Ophasselt,
Oudenaarde
Haasdonk (beker), Oudenaarde
Denderhoutem (beker)
Haasdonk (beker),
Denderhoutem (beker)
Denderhoutem (beker)
Haasdonk (beker)
Drongen, Zele
Oudenaarde
Denderhoutem (beker)
Drongen
Haasdonk (beker)

