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WEDSTRIJDVERSLAGEN
MAASMECHELEN - LEMBEKE
Datum: 22/08/2016
Uitslag 2-3
Voor het achtste jaar op rij stond er in augustus een voetbalweekend op de kalender van onze voorbereiding.
Organisatoren van dienst, Wendy & Sandra, hielden de spanning erin en gaven pas op vrijdagnamiddag de
bestemming, namelijk het Limburgse Maasmechelen, vrij. Ze hadden alles tot in de puntjes verzorgd en
regelden op zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke eersteprovincialer Eendracht Mechelen
aan de Maas. De partij vond plaats op een prachtig kunstgrasveld en met 19 wedstrijdfitte speelsters was de
bank maar net groot genoeg.
Jürgen posteerde elf speelsters in de basis en de andere acht maakten zich op voor een indrukwekkende
invalbeur halfweg de eerst helft. Het was voor beide teams een raadsel welk niveau ze bij de tegenstander
konden aantreffen. Lembeke startte best en kon al na drie minuten de score openen. Joyce zette zich door en
legde terug tot bij Kyrlyn die van aan de rand van het strafschopgebied de doelvrouw verschalkte.
Op het middenveld voelden Puydtje en Julie zich in hun sas op de biljartvlakke grasmat. Lembeke domineerde
en voetbalde enkele mooie kansen bij elkaar. Toch kon de thuisploeg op gelijke hoogte komen. Ze profiteerden
van een misverstand met de Lembeekse buitenspelval om hun eerste kans van de wedstrijd in een doelpunt
om te zetten. Vanaf dan was ook de wedstrijd in evenwicht met kansen aan beide kanten. Dat Jürgen acht
nieuwe speelsters in een keer in de strijd gooide, wat ongetwijfeld de meest indrukwekkende wissel in onze
geschieden was, veranderde daar niet veel aan. 1-1 was dan ook de ruststand.
Er hing een leuke sfeer rond het veld en de partij was een voorbeeld van fair play. Opnieuw kon Lembeke al
snel een doelpunt scoren. Kyrlyn zag haar bedrijvigheid een tweede keer beloond en verzilverde een assist van
Rozelien. Lembeke acteerde collectief op een goed niveau maar toch was er een iemand die net een beetje
meer gemotiveerd was. Karin zorgde er namelijk voor dat we niet helemaal zonder supporters waren in het
verre Limburg want haar ouders, die in Diepenbeek wonen, stonden aan de zijlijn. Iedereen was dan ook zeer
tevreden dat zij de match een definitieve plooi kon leggen. Na enkele pogingen-van-net-niet kon ze op
aangeven van Kelly de 1-3 scoren.
Maar ook de thuisploeg gaf zich niet gewonnen. Eerst wierp Sandra zich met lijf en leden voor de bal en
vervolgens werd een grote kans over getrapt. Uiteindelijk kon de uitblinkster van het team, een U17 speelster
van de Red Flames, er alsnog 2-3 van maken. De overwinning kwam echter niet meer in gedrang. Meer nog,
Ayfer kreeg nog een torenhoge kans op de 2-4 maar ze aarzelde net iets te lang.
Zo eindigde een leuke oefenpartij in een nipte overwinning en gaan we na alweer een knaller van een weekend
met 4 winstmatchen in de voorbereiding de competiestart van komende zaterdag tegemoet.

Speelden voor FC Lembeke: Sofie L, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Leen VD, Sofie DP, Rozelien, Leen M, Katrien,
Sandra, Karin, Els DG, Julie, Leen DP, Joyce, Kyrlyn, Ayfer, Liesbeth
Scoorden voor FC Lembeke: Kyrlyn (0-1, 1-2), Karin (1-3)
Assists voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Rozelien (1-2), Kelly (1-3)

KVV SCHELDE - LEMBEKE
op 31/07/2015
Uitslag 2-3
Na een lang en slopend eerste seizoen in de hoogste provinicale reeks was de zomerstop voor iedereen
welkom. De batterijen werden opgeladen, er was eens wat extra tijd voor andere dingen en tegen half juli had
iedereen opnieuw zin in een nieuwe voetbaljaargang. Dat was nodig want op de laatste julidag stond al de
eerste wedstrijd op het programma. Traditiegetrouw wordt onze voorbereiding gekleurd door vier
bekermatchen. De eerste uitdaging was een verplaatsing naar KVV Schelde, een team dat promoveert van
tweede naar eerste en dus een goede waardemeter is. Bij Lembeke debuteerde onze nieuwe doelvrouw Ann
en maakte Leen M haar wederoptreden na haar zwangerschapsonderbreking. Bovendien trad het team in de
nagelnieuwe Lotus-outfit aan.
Lembeke begon sterk aan de partij en nam duidelijk de bovenhand. Sofie DP was het kloppend hart van het
middenveld en had in opkomende backs Leen VD en Els DG, vleugelaanvallers Leen M en Ayfer en diepe spits
Karin aanspeelmogelijkheden te over. Het voetbal zat direct goed maar het vizier stond nog niet op scherp. Na
enkele vruchteloze doelpoginging kon Sofie DP uiteindelijk na een kwartiertje het eerste Lembeekse doelpunt
van het seizoen maken nadat ze door Leen M werd vrijgespeeld. Er kon nu helemaal voluit gevoetbald worden
en Karin verdubbelde vervolgens de score na een hoekschop.
KVV Schelde was vol goede moed en kon bovendien op een prima doelvrouw en "laatste vrouw" rekenen. Toch
bleef Lembeke de betere ploeg. Zeker Els DG en Leen VD zorgden langs de flanken voor de nodige dreiging. De
thuisploeg mocht dus tevreden zijn dat het slechts 0-2 stond aan de rust.
Op de bank zat Wendy al te popelen om in te vallen, zij nam de plaats van Ayfer in. Het spelbeeld bleef echter
ongewijzigd. Lembeke had de match in handen, voetbalde bij momenten echt goed maar kwam voor doel nog
scherpte tekort. En dus bleef het opletten voor de tegenprikken van de thuisploeg. Wanneer de 0-3 echter op
het bord kwam, leek de partij gespeeld. Leen VD mocht tweemaal kort na elkaar een hoekschop trappen. De
eerste werd door Sofie DP nog net naast gekopt maar de tweede keer knikte Puydtje de bal wel keurig tegen de
touwen.
In de slotfase kreeg blauw-wit nog talloze kansen om de score verder uit te diepen, maar dat lukte niet. aan de
overzijde werd wel nog twee keer gescoord. Vooral het tweede doelpunt was jammer. Onze keepster dook
keurig in de voeten van de doorgebroken spits maar kon niet verhinderen dat de rebound wel in doel
verdween. Zo eindigde een aangename pot voetbal op 2-3.
Zoals steeds in de Hofman Cup moest elke team na de partij nog vijf strafschoppen nemen. Els V, Leen M,
Wendy & Kelly trapten hun elfmeter tegen de touwen; Julie trof het doelhout. KVV Schelde zag een hoekschop
gepareerd door onze doelvrouw. En zo hielden beide teams elkaar in evenwicht wat de penalty's betreft.
Volgende week krijgen we buur Waarschoot op bezoek.

Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els V (66' Katrien), Kelly, Sofie DP, Leen M, Karin, Els DG, Julie, Leen DP, Leen
VDk, Ayfer (46' Wendy)
Scoorde voor FC Lembeke: Sofie DP (0-1), Karin (0-2), Sofie DP (0-3)
Assist voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2), Leen VD (0-3)

LEMBEKE - WAARSCHOOT
Datum: 07/08/2015
Uitslag 4-2
Een week na de deugddoende overwinning tegen KVV Schelde stond de bekerwedstrijd tegen de buren van
Waarschoot op het programma. Waar Jürgen vorige week nog Katrien moest optrommelen om twee
bankzitters te hebben, waren er nu teveel wisselmogelijkheden. Hij experimenteerde door Joyce - die voor het
eerst sinds haar blessureleed aan de aftrap verscheen - als diepe spits te posteren en Wendy op de
rechterflank.
De partij begon in evenwicht maar dat was niet aan het scoreverloop te merken. We wisten vooraf dat de
Waarschootse spits Agnes niet veel nodig had om een doelpunt te maken en dat bleek ook. In het eerste
kwartier trapte ze twee keer op doel en zo keek de thuisploeg tegen een 0-2 achterstand aan. Lembeke
probeerde het tij te doen keren maar kon niet ontkennen dat de twee vroege tegendoelpunten hard waren
aangekomen.
Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Waarschoot met fysieke ongemakken te kampen terwijl Lembeke
enkele mooie combinaties op de mat legde. Zo deed Sofie DP samen met Julie het middenveld draaien
waardoor Karin zich af en toe kon doorzetten. Ook Wendy, Ayfer en Joyce kregen aanvallende kansen maar
scoren lukte niet. Dat Waarschoot over een goede doelvrouw beschikte, was daar niet vreemd aan. Maar ook
aan Lembeekse zijde stond er een betrouwbaar sluitstuk. Ann was aan haar tweede wedstrijd toe en liet zich na
de twee tegendoelpunten niet meer verrassen. Ook Sandra toonde zich op de laatste-man-positie weer van
haar beste kant en brak meermaals een gevaarlijke aanval af. Zo gingen beide teams rusten met 0-2 op het
bord.
Aan de pauze voerde Jürgen twee wissels door. Leen M en Leen DP namen de plaatsen van Julie en Sandra in.
Waarschoot was maar met 11 naar Lembeke afgezakt en een van hen kon na de rust niet meer verder. Er zat
direct heel wat schwung in de tweede helft en Lembeke profiteerde optimaal van de manmeersituatie. Na een
mooie combinatie van achter uit kwam de bal bij Ayfer. Zij zag Joyce positie kiezen voor doel en leverde een
niet-te-missen assist af. Vervolgens kwamen ook de bordjes in evenwicht nadat Sofie DP een penalty netjes in
het hoekje trapte.
De wedstrijd verliep trouwens in een opperbeste & faire sfeer. Zo gaf een speelster van Waarschoot toe dat
Lembeke een hoekschop mocht nemen toen gelengeheidsscheidsrechter Luc (want die van de bond stuurde
voor de tweede week op rij zijn kat) een doeltrap toekende. En even later was Wendy zo fair om toe te geven
dat de bal de achterlijn had overschreden, ook al had Leen M vervolgens haar voorzet tegen de touwen gekopt.
Toch zou de wedstrijd ietwat in mineur eindigen. Terwijl Leen M met twee mooie doelpunten - het eerste na
een goede hoekschop van Leen VD en het tweede na alweer een prima assist van Ayfer - de Lembeekse zege
veilig stelde, namen de fysieke ongemakken van Waarschoot toe. En net op het moment dat Liesbeth klaar
stond om de laatste twintig minuten vol te maken, besloten de bezoekers er de brui aan te geven. Er werd
beslist de score te behouden.
Er moesten uiteraard wel nog vijf strafschoppen genomen worden. Zoals elk jaar kiezen wij niet voor de
"beste" penalty-trappers, maar krijgt iedereen de kans. En zo stonden er met Joyce, Leen DP, Liesbeth, Els DG
en Leen VD vijf andere strafschopnemers klaar in vergelijking met vorige week. En wat bleek: alle vijf trapten ze
de bal tegen de netten. Bovendien wist ons Anneke ook nog eens twee elfmeters te stoppen! 4-2 was dus de
einduitslag en ook in penalty's haalde Lembeke het met 5-3. Volgende week wacht ons met een verplaatsing
naar Mariakerke een klepper van formaat op zondagmiddag. µ
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L (60' Els DG), Wendy, Kelly (70' Liesbeth), Sofie DP, Sandra (46' Leen
DP), Karin, Julie (46' Leen M), Joyce, Leen VD & Ayfer
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-2), Sofie DP (2-2), Leen M (3-2, 4-2)
Assists voor FC Lembeke: Ayfer (1-2), Leen VD (2-3), Ayfer (2-4)

MARIAKERKE - LEMBEKE
Datum: 16/08/2015
Uitslag 9-3
Op deze zonovergoten zondagmiddag trokken we met 14 speelsters naar het kunstgrasveld van Mariakerke. De
vorige wedstrijd stond nog in ons geheugen gegrift wegens véél te warm –met zelfs zonneslagverschijnselen bij
sommigen- én een sterke tegenstander die later dat seizoen de finale van de Hofmancup zou winnen tegen
Melsele.
We waren dus beducht op een moeilijke match en al na een kwartier in de eerste helft moest Lembeke een
eerste tegengoal slikken. Mariakerke dat sterk kwam opzetten en mooie combinaties op de mat legde, was
duidelijk de betere.
Lembeke probeerde wel en kon ook af en toe eens gevaarlijk zijn voor het doel van de tegenstander. Zo kon
Karen twee keren scoren en ook Sofie DP pikte haar goaltje mee. Mariakerke kon maar liefst 9 keer scoren en
dat bracht de eindstand op 9-3. We voorspellen dan ook een mooie toekomst voor Mariakerke in 1ste
provinciale.
De penalty’s eindigden op een mooie 4-4 nadat gelegenheidskeeper Sandra er ééntje uit haar doel geweerd
had. De penaltytrappers van dienst waren deze week: Caroline, Petra, Sandra, Kyrlyn en Gwen. Volgende week
woensdag treffen we Gentbrugge op eigen veld en dan pakken we onze valies in voor ons jaarlijkse
voetbalweekend!

Speelden voor FC Lembeke: Leen VD (46' Petra), Sandra, Caroline, Els DG, Kelly, Kyrlyn, Julie, Sofie DP, Karin,
Rozelien (82' Liesbeth, Ayfer (70' Gwen)
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (4-1), Sofie DP (7-2), Karin (7-3)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (4-1), Karin (7-2), Rozelien (7-3)

LEMBEKE - GENTBRUGGE
Datum: 19/08/2015
Uitslag 7-3
Aangezien we op 21 augustus op ons jaarlijks weekend vertrekken, moest de laatste bekermatch tegen
Gentbrugge verplaatst worden. We stelden woensdag 19 augustus voor en de bezoekers gingen vlot akkoord.
Zo stonden we na de zware verplaatsing naar Mariakerke van afgelopen zondag voor een midweekmatch.
Aangezien de officiële scheidsrechter opnieuw (voor de derde keer in vier matchen) zijn kat stuurde en de
bezoekers ook niemand konden aanstellen, moest Marc de arbitersoutfit aantrekken. Jürgen schudde het elftal
drastisch doorheen en koos voor het merendeel van de speelsters voor een positie uit hun "comfort zone".
Toch startte Lembeke goed met al na drie minuten een doelpunt van Wendy op aangeven van Leen M. Maar
ook de bezoekers kenden een prima wedstrijdbegin en na amper tien minuten wedstrijd was de score al 1-2 in
hun voordeel. Er volgende een spelletje pingpong in de eerste 23 minuten. Zo scoorde Wendy een heerlijke
volley na een schitterende flankvoorzet van Rozelien wat de bordjes opnieuw in evenwicht bracht. Vervolgens
zorgde Rozelien na een goede opening van Leen M met een prachtig schot opnieuw voor de Lembeekse
voorsprong. Deze hield opnieuw niet lang stand want ook Gentbrugge ging vervolgens aan het juichen. 3-3 voor
wie de tel ondertussen was verloren.
Na dit amusante wedstrijdbegin trok Lembeke het laken helemaal naar zich toe. Leen M bracht blauw-wit
opnieuw op voorsprong nadat ze een voorzet van Rozelien in een tijd op de slof nam.Hoewel het voor
sommigen wat zoeken was op de nieuwe posities, werden er toch regelmatig goede combinaties op de mat
gelegd. Cindy DC speelde voor het eerst in de verdediging en deed dat prima. Ook Wendy en Joyce, die in
vergelijking met afgelopen seizoenen van positie wisselden, voetbalden mooi samen. Niet toevallig zorgden zij
samen voor de 5-3 ruststand.
Jürgen spaarde zijn bankzitters nog even en dus verschenen dezelfde elf aan de aftrap. Het werd een aftastend
begin met kansen aan beide zijden maar zowel onze doelvrouw Ann als de bezoekende keepster lieten zich niet
verrassen. Na goed tien minuten in de tweede helft mochten Kelly en Leen VD het veld betreden. Hierdoor ging
Katrien en Leen DP naar de kant. Kelly zou het slot op de deur vormen terwijl Leen VD geacht werd "het
linkerflankske af te dweilen". Het eerstvolgende doelpunt startte echter aan de andere flank waar Rozelien zich
vrijmaakte en Leen M bediende centraal. Die besloot zelf haar kans te gaan en de doelvrouw miskeek zich op
het schot waardoor het 6-3 werd.
Het slotakkoord van de partij viel wel op de linkerflank. Leen M kreeg de bal centraal toegespeeld en vond
Ayfer die met een subtiele baltoets het leer bij Leen VD kreeg. De bezoekers gaven haar iets teveel ruimte en ze
scoorde paal-binnen. In de slotfase mocht ook Liesbeth nog 20 minuten invallen. Zij kon net niet genoeg kracht
zetten op haar eerste doelpoging en werd nadien ook nog foutief neergehaald aan de rand van de zestien toen
ze zich probeerde door te zetten. De vrije trap van Leen M zoefde naar de kruising maar vond de vuisten van de
keepster op de weg. Hierdoor bleef het 7-3.
Voor de vierde en laatste keer mochten vijf strafschopnemers zich opmaken voor de afsluitende penaltyreeks.
Leen M, Julie en Ann scoorden; Rozelien trof de deklat en ook Liesbeth miste. Onze doelvrouw Ann kon een
penaly pakken en twee elfmeters uit het doel kijken. Dat bracht de eindstand van de penaltyreeks op 3-2. Zo zit
de Hofman Cup erop en sluiten we deze af met drie overwinningen en een nederlaag. Zaterdag wacht ons nog
een laatste oefenmatch op een onbekend lokatie :-)
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Wendy, Rozelien, Julie, Katrien (57' Kelly) Leen M, Joyce, Leen DP
(57' Leen VD), Cindy DC & Ayfer (70' Liesbeth)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0, 2-2), Rozelien (3-2), Leen M (4-3), Wendy (5-3), Leen M (6-3), Leen VD
(7-3)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Rozelien (2-2), Leen M (3-2), Rozelien (4-3), Joyce (5-3), Rozelien (6-3),
Ayfer (7-3)

OPHASSELT - LEMBEKE
Datum: 29/08/2015
Uitslag 6-2
Na een onverhoopt vlotte voorbereiding waarbij we drie van onze vier bekerwedstrijden konden winnen en
ook op stage de maat wisten te nemen van eersteprovincialer Maasmechelen, leken we klaar voor de echte
competitiestart. We werden op zaterdagmiddag in Ophasselt verwacht en zoals steeds voor wedstrijden die
niet op vrijdagavond vallen, was het zoeken om een elftal bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk konden Katrien en
Sandra zich in extremis nog vrij maken waardoor we toch over drie wisselspeelsters beschikten.
Lembeke kende een droomstart want hoewel Ophasselt voor de eerste druk zorgde, konden de bezoekers al na
vier minuten de scoren openen. Karin en Leen M tikten zich een weg door de verdediging en Karin miste de
open doelkans niet: 0-1. Hiermee is het laatste positieve over onze middag in Ophasselt echter gezegd. Wat
volgde was een frustrerende eerste helft waar het lange gras ons spel tegenwerkte, de hitte ons collectief lome
benen gaf en ook de scheidsrechter niet onze beste vriend zou blijken. Sofie DP probeerde op het middenveld
het team te sturen maar de machine sputterde in alle linies. Bovendien troffen we een frisse tegenstander die
vrank en vrij voetbalde en door middel van twee knappe doelpunten en twee penalty's de 0-1 op een halfuur
naar een 4-1 omboog.
De collectieve off day was echter nog het minste van onze zorgen toen Katrien vijf minuten voor het rustsignaal
neerging nadat ze de bal tegen de arm kreeg. De verpleegsters in ons team waren unaniem: dit zag er niet goed
uit. Katrien kermde van de pijn en haar pols nam niet alleen een rare vorm aan maar kreeg ook alle kleuren van
de regenboog. Exit Katrien en teneergeslagen bereikten we zonder verder tegendoelpunt de rust.
Aan de pauze probeerden we elkaar op te peppen al moest zo goed als het volledige team erkennen dat het op
persoonlijk vlak niet goed zat. Lembeke startte gezien de omstandigheden nog wel strijdvaardig aan de match
maar een vroeg doelpunt, wat de wedstrijd eventueel nog zou kunnen doen kantelen, kwam er niet en
wanneer het even later 5-1 werd, was het over en out.
In de slotfase wist Ophasselt zelfs nog een zesde doelpunt te scoren. Daar tegenover kunnen we wel nog een
positieve noot van onze invallers zetten. Liesbeth zag haar poging afgeblokt en Gwen kon in de herneming de
6-2 tegen de touwen trekken. Een opsteker voor onze bankzitters die langzaamaan hun speelminuten
verzamelen.
Na de wedstrijd was het resultaat op het bord wel het laatste van onze zorgen. Katrien vertrok met Leen DP
naar de spoedafdeling waar het harde verdict werd geveld. Gebroken pols met verschuiving waardoor ze
maandag onmiddellijk onder het mes moet om een spil te laten plaatsen. We wensen ons Katrientje via deze
weg een spoedig herstel en hadden ons onze competitiestart duidelijk helemaal anders voorgesteld...

Speelden voor FC Lembeke: Ann, Kelly, Sofie DP, Rozelien, Leen M (70' Gwen), Katrien (40' Els DG), Sandra,
Karin, Julie, Leen DP, Ayfer (75' Liesbeth)
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Gwen (6-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Liesbeth (6-2)

LEMBEKE - WACHTEBEKE
Datum: 04/09/2015
Uitslag 2-1
Vorige week startte de competitie en werden we door Ophasselt onmiddellijk vakkundig met de voetjes op de
grond geplaatst. Dit weekend kregen met Wachtebeke de bekendste tegenstander uit de reeks over de vloer.
We waren erop gebrand de slechte start uit te wissen met een goede prestatie maar waren ook op onze hoede
voor de bezoekers die met een 1-1 gelijkspel tegen AA Gent D wel goed gestart waren.
De thuisploeg probeerde onmiddellijk de wedstrijd in handen te nemen en dat leek ook te lukken. In de eerste
tien minuten kon Lembeke wel wat druk creëren en Wachtebeke op de eigen helft terug drukken. De druk
resulteerde in enkele kansjes maar de bezoekende doelvrouw werd ook niet echt op de proef gesteld.
Gaandeweg kwam Wachtebeke beter in de match. Els DG had een flinke kluif aan Anja en ook Kyrlyn - die voor
de gelegenheid als verdedigende middenvelder fungeerde - werd net als onze backs achteruit gedrongen. Maar
ook nu werd die druk niet direct in grote kansen omgezet. Een verdienste van de hele ploeg maar zeker ook van
Leen DP die als sluitstuk van de verdediging werkelijk alle dreiging wegwerkte.
De nul bleef op het bord en dat gaf Lembeke moed. Karin ging iets aanvallender spelen waardoor Sofie DP een
meer dirigerende rol vervulde. In de slotfase van de eerste helft nam Lembeke zo opnieuw het heft in handen.
Er kwamen een aantal kansen maar de doelvrouw liet zich niet verrassen. Dat kan echter ook gezegd worden
van Ann aan de overzijde. Lembeke dacht iets te aanvallend en een bezoekende speelster kon na een lange bal
vanop de eigen speelhelft vertrekken en alleen op doel afgaan. Ann maakte echter de hoek klein en wierp zich
in de baan van de bal waardoor we toch met 0-0 op het bord de rust bereikten. Knap van onze doelvrouw!
Aan de pauze bleef Wendy in de kleedkamer en ook Sofie L mocht rusten. Rozelien en Caroline stonden
werkelijk te popelen om in te vallen. Ze bezetten de rechterflank en brachten een nieuwe schwung in de ploeg.
De thuisploeg koos nu resoluut voor de aanval en Wachtebeke had het lastig. Niet toevallig Rozelien zorgde
met een knappe rush en zo mogelijk nog betere voorzet uiteindelijk voor de kentering. Joyce was bovendien
uitstekend gepositioneerd om de voorzet koelbloedig in doel te werken: 1-0.
De voorsprong gaf moed en Lembeke wist de score te verdubbelen nadat een hoekschop van Leen VD door een
bos van benen, inclusief die van de doelvrouw, in de goal verdween. Met 2-0 op het bord leek de partij
gespeeld maar niets was minder waar. De scheidsrechter trapte in een schwalbe aan de rand van het
strafschopgebied. Lembeke kreeg de bal niet weg en dezelfde speelster ging dit keer gretig neer in de 16.
Ongeloof op alle banken toen hij naar de stip wees. De elfmeter werd omgezet en met 2-1 op de teller werd
het opnieuw spannend.
Gelukkig kroop de vierde penalty in twee matchen niet in de kleren en bleef Lembeke vechten voor elke bal.
Liesbeth kwam op het einde nog een moegestreden Leen M vervangen en lag nog mee aan de basis van een
mooie aanval op de linkerflank. Kyrlyn kon uiteindelijk uithalen maar zag haar knal op de dwarsligger
uiteenspatten. Gelukkig floot de scheidsrechter onmiddellijk hierna de partij af en wist Lembeke dus toch een
mooie eerste overwinning van het seizoen boeken na een aangenaam kijkstuk. Volgende week wacht ons op
zaterdag de moeilijke verplaatsing naar SCE Aalst A.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Wendy (46' Rozelien), Leen M (85' Liesbeth), Joyce, Leen DP, Leen VD, Ayfer,
Els DG, Sofie L (46' Caroline), Sofie DP, Karin
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Leen VD (2-0)
Assist voor FC Lembeke: Rozelien (1-0)

SCE AALST - LEMBEKE
Datum: 12/09/2015
Uitslag 0-5
Twee weken na de nederlaag tegen Ophasselt moesten we opnieuw op zaterdag aan de bak. Dit keer was het
gelukkig iets gemakkelijker om aan een volledig elftal te raken al moesten we wel vaste doelvrouw Ann missen.
Gelukkig was Sandra bereid om de handschoenen aan te trekken. Het hoeft geen betoog dat de driepunter
tegen Wachtebeke ons afgelopen week deugd had gedaan en dus konden we complexloos aan de partij
beginnen.
De thuisploeg kwam het best uit de startblokken, nam het initiatief en drong Lembeke van bij aanvang op de
eigen helft terug. Vooral van de linkerflank ging flink wat dreiging uit. Het blok achterin en doelvrouw Sandra
wisten echter telkens weer het gevaar weg te werken. Er werd geknokt en gewerkt al werd onmiddellijk
duidelijk dat we tegen een sterkere tegenstander zouden moeten opboksen. En net op het moment dat
Lembeke het evenwicht wat leek te herstellen kon Aalst via een afgeweken schot op voorsprong komen.
Na dit openingsdoelpunt ging Aalst direct op zoek naar een dubbele voorsprong. Lembeke had het moeilijk en
kon de 2-0 niet verhinderen. Bij de thuisploeg werd flink gesakkerd op de strenge scheidsrechter met een gele
kaart en de uitsluiting van de trainer tot gevolg. De concentratie bij de zwartwitten ging wat naar beneden en
zo kon Lembeke zowaar ook eens de neus aan het venster steken. Een afstandsschot van Leen M zoefde over
en een strakke voorzet van Karin kon net niet in doel gekopt worden door Rozelien. 2-0 was de ruststand en
dat was niet eens overdreven.
Jürgen toonde zich in de pauze tevreden over de inzet maar niet over het geleverde spel. Langer de bal in eigen
rangen houden was de opdracht. Petra bleef in de kleedkamer en nieuwkomer Stiene vierde haar debuut in
ons team. Ze kreeg een plekje op het middenveld naast Sofie DP en Karin en toeval of niet maar Lembeke
begon best goed aan de tweede helft. Er ging wat dreiging vanuit maar de hoog opgestelde doelvrouw en het
sterke centrale duo had de touwtjes stevig in handen achterin.
Gaandeweg kwam Aalst opnieuw beter in de wedstrijd. En hoewel het verschil in niveau nu minder duidelijk
was, kon de thuisploeg wel vlot de score uitdiepen. Het werd uiteindelijk 5-0 nadat we twee keer een flits van
individuele klasse zagen en ook opnieuw een penalty-doelpunt slikten. In tussentijd was Karin na een harde
tussenkomst voor Ayfer gewisseld en had Liesbeth de plaats van Rozelien ingenomen.
Ei zo na kon Lembeke vlak voor het eindsignaal alsnog de eerredder scoren. Sofie DP werd de laan in gestuurd
door Leen M maar ze kon haar schot niet kadreren. Zo bleef de nul helaas op het bord al moet de inzet van het
hele team tegen deze betere tegenstander wel geloofd worden.

Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Kelly, Sofie DP, Rozelien (82' Liesbeth), Leen M, Els DG, Karin (60' Ayfer),
Julie, Caroline, Petra (46' Stiene), Wendy

LEMBEKE - ZWIJNAARDE
Datum: 18/09/2016
Uitslag 2-0
Na 23 minuten stond de eindstand 2-0 reeds op het bord via een owngoal en een doelpunt van Sofie DP op
aangeven van Leen VD.
Geen uitgebreid verslag beschikbaar...
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Leen VD, Wendy, Stiene (85' Gwen), Sofie DP, Rozelien, Joyce
(Ayfer), Sandra, Karin (60' Julie), Els DG
Scoorden voor FC Lembeke: owngoal (1-0), Sofie DP (2-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen VD (2-0
DRONGEN A - LEMBEKE
Datum: 25/09/2015
Uitslag 5-2
Na de deugddoende zege tegen Zwijnaarde kreeg Lembeke opnieuw een Gentse opponent voorgeschoteld. We
werden op vrijdagavond in Drongen verwacht. Vorig jaar behaalde Lembeke nog zes op zes tegen deze
tegenstander maar de uitslagen in beker en competitie lieten al vermoeden dat er dit jaar een veel sterker
team zou staan. Jürgen had de moeilijke taak om drie speelsters af te bellen want er waren maar liefst 17
gegadigden voor deze partij.
De wedstrijd ging van start en de mooie zomeravond inspireerde al snel. Beide teams schoten als een pijl uit de
startblokken. De eerste doelpoging was voor Lembeke. De Drongense verdediging aarzelde, Leen M
onderschepte de bal maar kon haar schot met links niet kadreren. Ook aan de overzijde volgde al vroeg een
misverstand achterin. Drongen wist echter wel te profiteren en kwam zo 1-0 voor.
Lembeke liet zich echter niet naar de slachtbank leiden. Drongen voetbalde dan wel sterk, zoals verwacht, de
Lembeekse dames vochten voor wat ze waard waren. Exponent van deze teamspirit was Joyce die, alweer na
een foutieve bal achterin, sterker was dan haar tegenstandster en de actie knap afrondde. Lembeke kwam zo
langszij al was de vreugde van korte duur. Drongen voetbalde direct een vloeiende actie bij elkaar waar
doelvrouw Ann niets tegen kon beginnen.
Drongen hield de partij de rest van de eerste helft goed in handen en dwong enkele kansen en hoekschoppen
af. Maar onze verdediging werkte keihard en ook Ann wist met een knappe redding de bal nog uit de kruising te
boksen. Lembeke hielde stand en haalde de rust zo met een nipte 2-1 achterstand.
Petra voelde lichte hinder aan de achillespees en bleef net als Leen M in de kleedkamer na de rust. Rozelien en
Sandra namen hun plaatsen in terwijl Gwen zich nog opmaakte voor een invalbeurt in de tweede helft. Er was
zeker nog geloof in de ploeg om het Drongen lastig te maken en vol goede moed werd dan ook de tweede helft
afgetrapt. Een stunt zou er echter niet inzitten. Lembeke kon niet beletten dat Drongen nog drie keer kon
scoren en zo de zege veilig stelde.
Ondanks de nederlaag bleven de blauwhemden vechten tot de laatste seconde. En Blauw-wit werd hiervoor in
de slotfase nog beloond. Stiene bediende Gwen aan de rand van de zestien en met veel feeling trapte zij de bal
onder de deklat binnen. De score milderen tot 5-2 deed deugd en trainer Jurgen toonde zich na de wedstrijd
dan ook tevreden over de inzet van zijn team. Het is niet altijd gemakkelijk tegen de sterke tegenstanders in de
hoogte provinciale reeks maar hopelijk zit er met deze inzet wel eens een stuntje in dit jaar...
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Petra (46' Sandra), Stiene, Sofie DP, Leen M (46' Rozelien), Julie, Leen
DP, Joyce, Kyrlyn & Ayfer (76' Gwen)
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-1), Gwen (5-2)
Assists voor FC Lembeke: Stiene (5-2)

LEMBEKE - SOTTEGEM
Datum: 01/10/2015
Uitslag 4-4
Begin oktober en we waren al aan onze 10e officiële wedstrijd toe. Voor de derde thuismatch in de competitie
kregen we Sottegem op bezoek. Het zou het zevende onderlinge duel worden en dus wisten we waar we ons
aan mochten verwachten: een piepjonge en technische tegenstander. Een blik op het klassement leerde ons
dat ze tot nu toe op een na al hun wedstrijden wisten te winnen. Enkel tegen autoritair leider Olsa Brakel
gingen ze met nipte 0-1 cijfers de boot in.
Lembeke wist dus dat de kuitjes goed ingesmeerd zouden moeten worden om vanavond geen pandoering rond
de oren te krijgen. De basiself startte geconcentreerd en wist in de aanvangsfase zowaar het laken naar zich
toe te trekken. Sottegem raakte niet in haar vertrouwde spel en doelvrouw Ann kende dan ook geen
problemen met enkele flauwe pogingnen. Lembeke was zowaar de beter voetballende ploeg en kreeg loon
naar werken. Eerst vond Sofie L Sofie DP aan de rand van de zestien en deze zag haar laag schot onder de
grabbelende keepster in doel verdwijnen. En even later kon Leen M zowaar de score verdubbelen. Karin legde
de bal netjes achteruit en de 2-0 verdween tussen doelvrouw en deklat in doel.
Een onverhoopte maar wel verdiende voorsprong voor de thuisploeg. De bezoekers gaven echter niet op en
kwamen na dit tweede tegendoelpunt meer opzetten. Lembeke moest achteruit en had een goede redding van
Ann nodig om de 2-0 op het bord te houden. Dit was echter uitstel van executie want het doelpunt dat in de
lucht hing, viel ook. Maar wie dacht dat Lembeke nu helemaal zou kraken, had het verkeerd. De thuisploeg trok
opnieuw naar voren en Karin dwong een corner af. Deze verdween via een wirwam van benen over de doellijn
wat de onwaarschijnlijke 3-1 ruststand op het bord zette.
De pauze was welgekomen want de eerste helft had al heel wat krachten gekost. Julie koos ervoor in de
kleedkamer te blijven en ook Joyce mocht rusten. Hun plaatsen werden ingenomen Wendy & Stiene en
Lembeke maakte zich op voor de een Sottegemse aanvalsorkaan. Het was echter de thuisploeg die al snel een
aanval wist af te ronden. Leen M scoorde maar de scheidsrechter zag de bal niet over de lijn. In herneming
probeerden Wendy & Rozelien de bal opnieuw over de doellijn te werken maar het was uiteindelijk toch Leen
M die raak trof. 4-1! JJammer dat we geen scorebord hebben want het zou er mooi op staan blinken hebben.
Maar met Sottegem heb je nooit gedaan & er waren nog meer dan 40 minuten te spelen. Lembeke bleef goed
meevoetballen, kreeg van tijd tot tijd een goeie kans maar de bezoekers tankten steeds meer vertrouwen.
Onze verdediging werkte zich te pletter maar kon de 4-2 & 4-3 niet voorkomen. Naarmate de wedstrijd
vorderde, werd het steeds spannender. Leen M leek de match in een beslissende plooi te leggen maar haar
schot strandde op de paal en Wendy trapte de herneming over. Aan de andere kant botste de bal ook op de
bovenkant van de lat & was er een mirakelredding van Ann nodig om de gelijkmaker te voorkomen.
Lembeke leek stand te houden maar toe gebeurde het toch. Een speelster ging neer zonder enig contact en de
scheidsrechter trapte erin. De bal werd in het pak gestuurd en Sottegem scoorde de 4-4. De match werd
nagenoeg onmiddellijk hierna afgefloten, we waren op 2 minuten van een absolute stunt maar het mocht niet
zijn. Al kunnen we wel nog steeds van een stuntje spreken. Want vooraf had iedereen in het team uiteraard
voor dit resultaat getekend.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Julie (46' Stiene), Sofie DP (70' Leen DP), Rozelien, Leen VD,
Leen M, Joyce (46' Joyce), Sandra, Karin
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-0), Leen M (2-0), owngoal (3-1), Leen M (4-1)
Assists voor FC Lembeke: Sofie L (1-0), Karin (2-0), Leen VD (3-1), Rozelien (4-1)

ZELE - LEMBEKE
Datum: 10/10/2015
Uitslag 2-1
Vorig weekend had het team heel wat krachten verspeeld in de slopende partij tegen Sottegem. Gelukkig
kregen we van de kalendercommissie een extra dagje recup want we werden pas op zaterdagavond in Zele
verwacht voor de volgende afspraak. Met exact 14 beschikbare speelsters betraden we de door een
atletiekpiste omgeven grasmat en al snel werd opgemerkt dat het plein er vrij erbarmelijk bij lag, met een
veelvoud aan putten en hobbels.
Jürgen waarschuwde zijn speelsters voor een ongeconcentreerde start en die kwam er ook. De eerste vijf
minuten was blauw-wit nergens maar Zele kon niet profiteren. Langzaamaan kwam de partij in evenwicht en
wat volgde was een eerste helft die vooral door middenveldspel gekenmerkt werd. De passing verliep bij beide
teams slordig en de kansen waren schaars. Zele kon er eens doorglippen maar Ann maakte haar hoek goed
klein en het schot ging voorlangs. Aan de overzijde kwamen er een paar kleine kansjes via Karin & Leen M maar
de doelvrouw werd niet echt op de proef gesteld.
De beste mogelijkheid voor Lembeke was voor Karin die zich een weg baande richting doel maar vanuit een
scherpe hoek niet kon afwerken. De beste kans van de eerste helft was dan weer voor de bezoekers.
Doelvrouw Ann wierp zich meermaals voor de bal in een rommelige fase. Alweer enkele cruciale reddingen van
onze nieuwbakken goalie waardoor we alsnog met een 0-0 tussenstand konden gaan rusten.
Rozelien kwam in het team in de plaats van Karin en het werd direct duidelijk dat de wedstrijd pas echt zou
ontploffen in de tweede helft. Al na een paar minuten bereikte Julie Wendy met een diepe bal. Onze spitsmuis
legde eigenlijk te snel aan maar een grondscherende bal in het hoekje was voldoende om de 0-1 op het bord te
zetten. Zele schakelde een tandje hoger en probeerde steeds via dezelfde speelster het verschil te maken op de
linkerflank. Caroline had er een vette kluif aan maar deed het goed, tot grote frustratie van de thuisploeg. En
als ze dan toch eens voorbij de verdediging geraakte, deed ook doelvrouw Ann goed haar werk.
Even leek Lembeke stand te houden maar de gelijkmaker hing in de lucht en viel ook na een goed uitgespeelde
kans. Toch was de wedstrijd verre van gespeeld. Leen M stuurde Rozelien het straatje in maar zij zag haar schot
tegen de paal verdwijnen en Ayfer treuzelde te lang in de herneming om opnieuw op voorsprong te komen.
Aan de overzijde werd wel gescoord via een afstandsschot.
Toch zou Lembeke er alles aan doen om alsnog een puntje mee te nemen. Leen M bediende Sofie DP met een
hakje maar opnieuw spatte de bal uiteen op de paal. Het zat duidelijk niet mee en ook in de absolute slotfase
mocht Zele blij zijn dat de voorsprong op het bord bleef toen Leen M en Rozelien een manmeersituatie net niet
konden uitbuiten. Toch wel een teleurstelling voor Lembeke want een gelijkspel wat minstens gerechtvaardigd
geweest. Al was het natuurlijk ook de verdienste van Zele om hun voorsprong correct te verdedigen. Volgend
weekend komt topploeg Eendracht Aalst op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Kelly, Leen VD, Caroline (80' Petra), Julie, Stiene (65' Ayfer), Sofie DP, Karin
(46' Rozelien), Leen M, Joyce, Wendy
Scoorde voor FC Lembeke: Wendy (0-1)
Assist voor FC Lembeke: Julie (0-1)

LEMBEKE - EENDRACHT AALST B
Datum: 16/10/2015
Uitslag 0-5
Na de nipte nederlaag tegen Zele wisten we dat het moeilijk zou worden om de volgende match beter te doen.
We kregen met Eendracht Aalst B namelijk een van de sterkste elftallen op bezoek. Lembeke was echter nog
zonder nederlaag thuis, een statistiek die het graag wou behouden. Het was zalig voetbalweer: niet te warm en
een beetje lichte regen en de partij begon evenwichtiger dan gedacht. Lembeke probeerde mee te voetballen
en hadden de bezoekers wel wat overwicht.
De Lembeekse achterhoede, bestaande uit Sandra, Leen VD, Kyrlyn & Sofie L zorgde ervoor dat de zwart-witte
dames uit Aalst zich niet zomaar een weg richting het Lembeekse doel konden banen. En ook doelvrouw Ann
toonde zich opnieuw meermaals een betrouwbaar sluitstuk. Maar hoe verder in de eerste helft, hoe moeilijker
Lembeke het kreeg. De 0-1 was dan ook onvermijdbaar, al is het uiteraard wel jammer dat deze uit buitenspel
werd gescoord. De thuisploeg verlangde naar de rust en kon met de nipte achterstand wel leven. Helaas
toonde een Aalsterse speelster vlak voor rust een staaltje van haar kunnen door een vrije trap prachtig omheen
de muur te krullen.
Met deze stand zou het moeilijk worden maar Jürgen had nog drie geheime wapens op de bank zitten. Karin &
Caroline werden onmiddellijk in de strijd gegooid en Wendy & Sofie bleven in de kleedkamer. Lembeke startte
vol goeie moed maar kreeg direct het deksel op de neus. Tot groot ongeloof kreeg de thuisploeg opnieuw een
penalty tegen en deze werd vlekkeloos binnen getrapt. Toch wel straf, dit was al de zesde strafschop die
Lembeke tegen kreeg dit seizoen en nog geen enkele keer werd de fout met een gele kaart bestraft. Niet dat de
scheidsrechter deze niet mee had hoor, want Stiene kreeg er even later wel een onder de neus geduwd wegens
protest.
Met 0-3 op het bord was de wedstrijd uiteraard gespeeld. Lembeke liet zich niet afslachten maar kon ook niet
verhinderen dat de voorsprong nog werd uitgediept tot 0-5. Het zat er niet in vanavond, dat was duidelijk.
Volgende week hebben we geen wedstrijd, de week erna staat er opnieuw een thuismatch op het programma.
Dan ontvangen we KVV Schelde, een team dat we reeds in de Hofman Cup ontmoetten.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L (45' Caroline), Kyrlyn, Wendy (46' Karin), Stiene, Sofie DP (60' Julie),
Rozelien, Sandra, Joyce, Leen VD, Ayfer

LEMBEKE - KVV SCHELDE
Datum: 30/10/2015
Uitslag 8-0
Na een wedstrijdvrij weekend stond er een thuiswedstrijd tegen KVV Schelde op het programma. De
tegenstander stond puntenloos laatste en kon in haar eerste seizoen in eerste provinciale nog maar een
doelpuntje scoren. Winnen was dus een must maar aangezien het onderlinge bekerduel in augustus slechts een
nipte 3-2 overwinning opleverde, mocht er van onderschatting geen sprake zijn.
Jürgen koos voor de gelegenheid voor een 3-4-3 opstelling - een vertrouwd beeld van toen we nog enkele
reeksen lager speelden - en de aanvallende opstelling werd onmiddellijk goed benut. Er volgde een ware
aanvalsgolf met een hele reeks aan kansen. Iedereen die in de aanval of het middenveld gepositioneerd stond,
kon wel een keertje op doel trappen. Uiteindelijk werd de ban gebroken in de 18e minuut. Karin bediende
Wendy en met de 1-0 op het bord, ging het plots een stuk vlotter.
Lembeke combineerde goed in alle linies en het team was maar wat blij toen Ayfer de score op aangeven van
Wendy kon verdubbelen. Zeker aangezien het haar eerste doelpunt voor Lembeke was. Naarmate de tweede
helft vorderde, werd ook de score verder uitgedipt. Wendy kon haar tweede van de avond scoren na een assist
van Leen M & ook Karin trof een tweede keer raak na een knappe actie die startte met een inworp van Sofie L.
De bezoekende aanvallers waren in tussentijd geen probleem voor de Lembeekse verdediging & dus beperkte
doelvrouw Ann haar taak in de eerste helft zich tot een vangballetje.
Het spreekt voor zich dat Stiene, Joyce en Leen VD stonden te popelen om in te vallen en dus gooide Jürgen zijn
drie jokers aan de rust al in de strijd. De bezoekers moesten ondertussen met 10 verder en het duurde niet lang
of Lembeke scoorde een vijfde keer. Leen VD mikte een hoekschop naar de eerste paal en Karin werkte in twee
tijden af. Wat daarna volgde was een golf van aanvalsmissers. Lembeke trok massaal naar voor maar de
afwerking was te slap. En ook de bezoekende doelvrouw verdient een pluim want zij gooide zich echt 90
minuten lang voor elke bal.
Maar het overwicht van Lembeke bleef duren. Ook Petra kon op een bepaald moment haar kans gaan. En dus
volgden er in de slotfase nog drie Lembeekse doelpunten. Leen M stuurde Joyce het straatje in en zij legde de
6-0 net naast de paal binnen. Vervolgens mocht Leen M zelf juichen nadat ze de te ver uit het doel gekomen
keepster met een hoge bal verschalkte. En het slotakkoord was nog voor Karin die er op aangeven van Joyce 80 van maakte.
Aan de overzijde kon de spits van de bezoekers zich een keertje doorzetten maar Ann stond pal toen en zo was
KVV Schelde geen eerredder gegund. Het siert de bezoekers dat ze zelfs met een speelster minder 90 minuten
bleven gaan. De sportieve wedstrijd was dan ook een verdienste aan beide kanten.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Petra, Leen M, Sofie L, Caroline, Wendy, Karin, Julie (46' Stiene),
Rozelien (46' Leen VD), Ayfer (46' Joyce)
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Ayfer (2-0), Wendy (3-0), Karin (4-0, 5-0), Joyce (6-0), Leen M (7-0),
Karin (8-0)
Assists voor FC Lembeke: Karin (1-0), Wendy (2-0), Leen M (3-0), Sofie L (4-0), Leen VD (5-0), Leen M (6-0), Karin
(7-0), Joyce (8-0)

ZINGEM - LEMBEKE
Datum: 07/11/2015
Uitslag 4-1
November is de maand van de zaterdagwedstrijden. Die van onze vier matchen moeten we op zaterdag
afwerken. Te beginnen met de verplaatsing naar Zingem. Wegens werk- en andere verplichtingen is het altijd
zoeken naar voldoende speelsters. Maar enkelen maakten een gaatje in hun agenda en Zingem ging akkoord
om de match om 15 uur waardoor we alsnog met een volledig team konden aantreden. Al zag Jürgen wel in
laatste instantie Leen VD afvallen met een spierblessure, waardoor er met Leen M slechts een wisseloptie was.
De wedstrijd werd afgewerkt op een moeilijk bespeelbare grasmat met veel oneffenheden. Beide teams
tastten elkaar wat af in de beginfase en de partij was goed in evenwicht. Lembeke probeerde druk te zetten via
Rozelien op linkerflank maar tot echt grote kansen kwam het niet. Ook de thuisploeg zocht de opening via de
flanken maar ook doelvrouw Ann kreeg weinig werk op te knappen.
De partij kon alle richtingen uit maar het was uiteindelijk Zingem die op voorsprong kwam. Ann redde na een
hoekschop de bal op de lijn maar de scheids zag hem erover. Lembeke probeerde het tij nog te doen keren en
Karin, Rozelien & Joyce kregen elk nog een goeie kans voor de rust maar scoren lukte niet: 1-0 aan de pauze. 45
minuten waren genoeg geweest voor Petra. Zij ging douchen waardoor Leen M haar opwachting maakte.
Rozelien moest hierdoor in de verdediging gaan depaneren.
De bezoekers probeerden Zingem achteruit te duwen en dat leek in de openingfase van de tweede helft ook te
lukken. Leen M trok de bal voor tot in het strafschopgebied en Joyce dwong haar tegenstander tot een
handbal. De penalty was een kolfje naar de hand van Sofie DP die netjes via de paal binnen trapte. Lang kon
Lembeke niet genieten van de gelijkmaker want al snel kon ook Zingem een doelpunt maken. Ann redde in
eerste instantie nog maar kon daarna de 2-1 niet meer vermijden.
Toch wou Lembeke geen vrede nemen met een nederlaag. Leen M werd prachtig aangespeeld met een
splijtende pass maar helaas had de bezoekende doelvrouw een schitterende redding in huis. Geen 2-2 dus en
zoals Murphy het zegt, volgde vervolgens de doodsteek aan de overzijde. Zingem bleef nu voluit de kaart van
de aanval trekken. Lembeke moest een fysiek oneerlijke strijd uitvechten achterin en zag de score in de slotfase
nog overdreven oplopen tot 4-1. Jürgen loofde andermaal de inzet van zijn team dat toch vooral ontgoocheld
was na de wedstrijd.
Volgende week wacht ons de enige novembermatch op vrijdag en het belooft een moeilijke te worden want we
krijgen Mariakerke op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Petra (46' Leen M), Caroline, Karin, Julie, Stiene, Rozelien, Ayfer,
Sofie DP, Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Sofie DP

LEMBEKE - MARIAKERKE
Datum: 13/11/2015
Uitslag 1-6
Op vrijdag de dertiende stond de thuismatch tegen Mariakerke op het programma. Dat zou een harde noot
worden om te kraken want in het bekerduel haalden de Gentenaars het met ruime cijfers. Lembeke zag in
laatste instantie Sofie DP nog ziek uitvallen maar had met Sandra & Kyrlyn wel nog twee wapens op de bank.
Jürgen vroeg concentratie in de aanvangsfase om zo een vroege achterstand te vermijden en zo de
tegenstander aan het twijfelen te brengen. Dat plan lag echter al snel in de vuilbak want Mariakerke scoorde
twee keer in de eerste tien minuten. Al kende het bij een van deze doelpunten wel geluk want een voorzet
waaide aan de verste paal binnen.
Lembeke was zo direct op achtervolgen aangewezen en het was al snel duidelijk dat er niets te rapen zou vallen
tegen het sterke Mariakerke. We konden enkel maar bewondering opbrengen voor hun knappe driehoekjes en
splijtende doorsteekpasses. Maar aan de andere kant hebben we ondertussen wel geleerd om te knokken, ook
als het moeilijk gaat. En dus herpakte het hele team zich en werd er voor elke morzel grond gevochten.
Leen M kreeg zelfs een goeie kans na een mooie dieptepass van Leen DP maar de doelvrouw dook goed in de
voeten. Ook aan de overzijde liet de keepster zich opmerken. Ann is al snel uitgegroeid tot een goed
meevoetballend en betrouwbaar sluitstuk en legde zich meermaals goed in de baan van de bal. Maar
Mariakerke was sterk en wist voor de rust nog tweemaal te scoren.
Aan de pauze bleef Wendy in de kleedkamer en maakte Kyrlyn haar opwachting op de linksback. De thuisploeg
begon vol goede moed en zou al bij al een goede tweede helft spelen. Ook de inbreng van Sandra na een
kwartiertje was hier niet vreemd aan. Onze twee invallers zijn vechters en hun inbreng was zeker een
meerwaarde. Mariakerke kreeg geen vrijgeleide om er een volledige walk-over van de maken en Ann moest
zich maar de helft zoveel keer omdraaien als in de eerste helft.
Bovendien wist Lembeke ook de eer te redden. Niet toevallig Rozelien wist de 6-1 te scoren nadat ze op
aangeven van Leen DP de linkerflank was afgedweild. Een eerredder die Rozelien en met uitbreiding het hele
team had verdiend na een match waarin we onze meerdere moesten erkennen in Mariakerke maar waarbij we
wel 90 minuten lang als een hechte ploeg hebben gestreden.
Volgend weekend wacht ons zo mogelijk een nog zwaardere klus op bezoek bij autoritair leider Olsa Brakel.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Petra (60' Sandra), Leen M, Caroline, Julie, Stiene, Rozelien, Kelly,
Sofie L, Wendy (46' Kyrlyn)
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien
Assist voor FC Lembeke: Leen DP

OLSA BRAKEL - LEMBEKE
Datum: 21/11/2015
Uitslag 9-0
Zoals verwacht was de leider te sterk voor Lembeke. De bezoekers probeerden mee te voetballen maar Brakel
toonde waarom het op de eerste plaats staat met 9-0 als eindstand.
Geen uitgebreid verslag beschikbaar
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Kelly, Stiene, Sofie DP, Rozelien, Karin (79' Gwen), Julie,
Joyce, Kyrlyn
HAMME-ZOGGE - LEMBEKE
Datum: 28/11/2015
Uitslag 3-0
Voor de tweede week op rij moesten we op zaterdagmiddag voetballen. We gingen op bezoek bij HammeZogge dat zich mooi in de eerste helft van het klassement had genesteld. Een moeilijke tegenstander dus (maar
zijn ze dat niet allemaal ;-)) maar we waren nog niet vergeten dat we er vorig seizoen daar onze eerste
overwinning in eerste provinciale hadden geboekt. Door de regenval lag het veld er drassig maar gelukkig wel
bespeelbaar bij.
Jürgen kon geen beroep doen op doelvrouw Ann en ook back-up Leen VD is nog steeds geblesseerd. Wegens
een beperkt aantal beschikbare verdedigers koos Jürgen daarom voor Wendy als doelvrouw in plaats van optie
drie Sandra. Lembeke startte complexloos en tekende in de aanvangsfase voor het meeste balbezit. HammeZogge had zich daar duidelijk niet aan verwacht en kreeg geen greep op de partij. Het probeerde wel voor
dreiging te zorgen maar Wendy stond pal en ook Sandra was paraat om een doelpoging te verijdelen.
Stiene stopte zich voor Lembeke in een glansrol op het middenveld, door letterlijk overal op te duiken en
strooide met goeie passen naar de voorlinie. Leen M kon ei zo na de score openen maar haar alles-of-nietsschot ging hoog over. Even later zorgde opnieuw Stiene voor de opening voor Leen M die de flank kon afgaan.
Ayfer, Joyce & Karin waren goed gepositioneerd maar de thuisploeg kon het gevaar in extremis nog ontzetten.
Het vertrouwen op een goede afloop was duidelijk aanwezig bij Lembeke maar nog voor de pauze gingen de
boeken toe na 2 kopbaldoelpunten op stilstaande fase voor de thuisploeg. Zo stond Hamme-Zogge aan de rust
tegen het spelbeeld in plots op een comfortabele voorsprong.
Joyce & Petra bleven voor de tweede helft in de kleedkamer en zo maakten bankzitters Julie en Rozelien hun
opwachting. Deze laatste kon met haar snelheid een paar keer goed de flank afgaan maar scoren lukte niet.
Bovendien zou Lembeke in een gelijkopgaande tweede helft niet meer herstellen van de achterstand. HammeZogge wist onze gelegenheidsdoelvrouw nog een derde keer te verslaan en dan was de partij echt gespeeld.
Ondertussen was de duisternis ingetreden en moest de wedstrijd afgewerkt worden met de
schemerverlichting, wat het spel opnieuw niet ten goede kwam. De thuisploeg moest niet meer doordrukken
en de bezoekers konden geen vuist meer maken. Ondanks de goeide wil zat er geen eerredder meer in en was
er een algemene teneur van teleurstelling na deze nederlaag.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Caroline, Petra (46' Julie), Stiene, Sofie DP, Leen M, Sandra, Karin, Joyce
(46' Rozelien), Kyrlyn, Ayfer

LEMBEKE - AA GENT D
Datum: 04/12/2015
Uitslag 0-2
De wedstrijd tegen AA Gent was al de laatste van de heenronde. De enige tegenstander waar we nog niet
tegen speelden dit seizoen dus, maar we wisten na enkele onderlinge confrontaties in de vorige jaren wel waar
we ons mochten verwachten: een jong, atletisch team. Dat bleek dit jaar niet anders, met een kern waarvan
alle speelsters op een na tussen de 15 en 17 jaar waren. En zelfs hun oudste speelster, 19 jaar, was jonger dan
onze jongste. Soit, je verstaat wel waar we naartoe willen: jeugdig geweld tegen, euhm, ervaring dus!
De match begon in een opperbeste sfeer dankzij een talrijk opgekomen publiek waaronder enkele collega's van
onze doelvrouw Ann. Het stuwde Lembeke alvast vooruit want in de aanvangsfase was de thuisploeg duidelijk
de betere. Achterin werd alles goed gesloten gehouden terwijl voorin vooral Rozelien zich kon uitleven op de
linkerflank. De dieptepasses kwamen niet altijd even goed omdat ze door de wind werden gedragen maar
Rozelien gaf niet op. Ze kon zich doorzetten en samen met Joyce de doelvrouw omspelen. Deze laatste gaf de
bal in laatste instantie nog terug aan Rozelien waardoor de reuzekans alsnog verloren ging.
Jammer, maar Lembeke bleef drukken en was gretig in de duels. Rozelien en Wendy zagen beiden ten onrechte
een goede actie afgevlagd wegens buitenspel. Bovendien had Lembeke ook een penalty verdiend. Eerst werd
Karin gehaakt in het strafschopgebied maar vooral over het onderuitschoffelen van Rozelien bestond geen
twijfel. De ref dacht er anders over en zo kreeg Lembeke niet wat het verdiende. Ook enkele corners konden de
ban niet breken.
Uiteraard beschikt ook AA Gent over de nodige kwaliteiten wat ook in een aantal kansen voor de bezoekers
resulteerde. Maar zoals gezegd had de verdediging de touwtjes stevig in handen en ook Ann stond autoritair te
keepen. Dat zorgde er dan ook voor dat ook de bezoekers niet konden scoren wat dus in een 0-0 ruststand
resulteerde.
Na de pauze, waarin Kelly haar plaats aan Sandra afstond, zagen we een gelijkaardig spelbeeld. Lembeke streed
met een groot hart en ging op zoek naar de voorsprong. En ook Gent probeerde de ban te breken door de
meewind in een voordeel om te zetten. Kyrlyn & Stiene zorgden voor de aanvallende impulsen en ook Karin &
Wendy gooiden alles in de strijd om een doelpunt te maken. Maar het mocht niet baten. Scoren leek net als
vorige week het probleem. En dan kwam Gent dat profiteerde van een knappe individuele actie om de 0-1 te
scoren.
Aan inzet in Lembeekse rangen is er dit seizoen geen gebrek en dus werd er strijdvaardig vooruit getrokken.
Gent werd teruggeduwd en Lembeke zocht de verlossende opening naar minstens een gelijkspel. Achterin
werd er man op man gespeeld en Lembeke kreeg een goeie kans met een vrije trap net buiten de zestien. Leen
M knalde deze echter tegen de muur. Ook de inbreng van Ayfer, die de plaats Rozelien innam, kon het tij niet
meer keren. En even later was de partij helemaal gespeeld. Het alles-of-niets-spel van Lembeke werd afgestraft
met een tweede tegentreffer maar dat maakte uiteraard geen verschil meer.
Opnieuw was de teleurstelling in de ploeg groot. Na de heenronde kunnen we enkel maar concluderen dat een
aantal teams gewoon te sterk zijn maar dat we het daarnaast ook de middenmoters soms knap lastig hebben
gemaakt. Hopelijk wordt het team voor die inzet ook eens beloond in de terugronde, die volgende week start
met een thuismatch tegen Ophasselt.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Leen M, Caroline, Stiene, Rozelien (80' Ayfer), Kelly (46' Sandra),
Wendy, Kyrlyn, Joyce, Karin

LEMBEKE - OPHASSELT
Datum: 01/12/2015
Uitslag 4-3
Nog voor de winterstop worden de eerste twee wedstrijden van de terugronde afgewerkt. Als eerste kregen
we Ophasselt op bezoek. De heenmatch zat nog in ons geheugen als een slechte herinnering: veel te warm, een
complete off day, een zware blessure voor ons Katrien & een harde 6-2 nederlaag. Maar een iets was ons bij
gebleven: we hadden ondanks de zware cijfers wel het idee dit team aan te kunnen. En dus gingen we vol
goede moed de strijd aan met Ophasselt, dat in de heenronde net als Lembeke 10 punten verzamelde.
Het veld lag er door de regenval zeer zwaar bij en op sommige plaatsen waren zelfs modderstroken ontstaan.
Goed voetbal brengen was dus niet evident. De bezoekers probeerden vooral hun kans te gaan met lange
ballen vooruit en dat rendeerde al snel. De glibberige bal gleed door de handen van onze doelvrouw en het
stond 0-1. Ondanks de nederlaag liet Lembeke de hoofdjes niet hangen. We hadden namelijk niet het idee de
mindere te zijn, integendeel. De thuisploeg trok ten aanval en dat rendeerde. Karin ging achter een verloren
gewaande bal aan langs de achterlijn en legde vervolgens achteruit tot bij Rozelien die van aan de rand van de
zestienmeter raak trof in de verste bovenhoek.
Erop en erover dacht Lembeke en iedereen werkte zich uit de naad. De tweede doelpoging van de bezoekers
resulteerde opnieuw in een doelpunt. Hoewel Petra en Ann zich nog met lijf en leden in de korte hoek wierpen,
vond de bezoekende spits toch nog een gaatje en zette ze haar team zo opnieuw op voorsprong. Met nog
twintig minuten op de klok tot de rust probeerde Lembeke opnieuw op gelijke hoogte te komen. Joyce liet zich
positief opmerken en ook Leen M & Karin kregen nog de nodige kansen maar blauw-wit ging toch met een
achterstand de pauze in.
Jurgen wou z'n team zo weinig mogelijk omgooien en koos voor twee positiewissels aan de rust: Kelly nam de
plaats van Petra in en Wendy kwam Joyce vervangen. Met de nodige peptalk tussen de oren betraden we het
modderveld voor de tweede helft. Lembeke ging resoluut op zoek naar de gelijkmaker en na een kwartiertje
kwam die er ook. Stiene jaagde de bal naar voor en Leen M kon profiteren van een misverstand tussen
verdediging & doelvrouw en het feit dat de bal in de modder bleef steken: 2-2. Het doelpunt gaf vertrouwen
want amper vijf minuten later stond de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. Sofie DP stak de bal mooi diep
en Leen M werkte oog in oog met de doelvrouw af.
De thuisploeg was nu helemaal op kruissnelheid en leek de match in een beslissende pooi te leggen toen Leen
M na een mooie actie op de linkerflank Karin wist te bereiken die de 4-2 op het bord zette. Maar Ophasselt gaf
zich niet gewonnen en trok naar voor, wat Lembeke toch wat bibberende knieën gaf. Zeker toen het op die
manier nog 4-3 kropen de doemscenario's al in de kopkes. Maar de verdediging, met Sandra & Leen DP voorop,
werkten vervolgens alle gevaar weg.
Ondertussen vierde Els V haar rentree na enkele maanden afwezigheid. Ze vatte post in de aanval. Scoren lukte
niet al liet ze zich wel opmerken door al na enkele minuten een gele kaart te pakken. Dat was echter geen
domper op de feestvreugde want even later blies de scheids de wedstrijd af. Deze zege was niet enkel
verdiend, ze deed ook enorm veel deugd! Volgend weekend staat de laatste match van 2015 op het
programma. Dan worden we op het veld van Wachtebeke verwacht.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Petra (46' Kelly), Stiene, Sofie DP, Rozelien, Leen M (75' Els V),
Sandra, Leen DP, Joyce (46' Wendy), Karin
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-1), Leen M (2-2, 3-2), Karin (4-2)
Assists voor FC Lembeke: Karin (1-1), Stiene (2-2), Sofie DP (3-2), Leen M (4-2)

WACHTEBEKE - LEMBEKE
Datum: 18/12/2015
Uitslag 4-2
Een week voor Kerstmis trokken we voor de laatste keer in 2015 de voetbalschoenen aan. Gelukkig bleef het
relatief droog op donderdag en vrijdag want we werden in Wachtebeke verwacht en het terrein daar heeft
meestal wel wat problemen met het slikken van een grote hoeveelheid water. Enkele stroken lagen er wel
drassig bij maar het veld was wel perfect bespeelbaar. Lembeke kon mits winst Wachtebeke op negen punten
zetten. Voor de thuisploeg was winnen dan weer een must om van de voorlaatste plaats weg te raken.
Een wedstrijd tussen beide teams is ondertussen een jarenlange traditie geworden en iedereen besloot er vol
voor te gaan. Het zou uiteindelijk een partij met twee gezichten worden. Lembeke domineerde de eerste helft
met quasi onafgebroken balbezit. En toen Leen M van een mistastend in de Wachtebeekse defensie kon
profiteren om Joyce de 0-1 op een schoteltje te presenteren, leek de match in een beslissende plooi te vallen.
Maar niets was minder waar. Lembeke verzuimde het balbezit in kansen en bijgevolg ook doelpunten te zetten.
En tot overmaat van ramp wist Wachtebeke uit een van de schaarse kansen de gelijkmaker wist te scoren, was
de veer bij de bezoekers gebroken. De tik op slag van rust kwam hard aan en Jürgen had wat oppepwerk in de
kleedkamer.
Wachtebeke had vertrouwen getankt & zou de tweede helft overheersen. Lembeke wist niet meer van welk
hout pijlen te maken en Wachtebeke klom onder meer door een vrije trap die door de doelvrouw van aan de
middenlijn in het doel werd gewerkt op een 3-1 voorsprong.
Even kon Lembeke de indruk wekken het tij te doen keren met een doelpunt van Karin op aangeven van Sofie
DP, maar de hoop werd al snel de kop in gedrukt wanneer de Wachtebeekse spits net als in de heenmatch
gretig neerging in het strafschopgebied en zo een penalty cadeau kreeg. De doelvrouw kon zo zowaar haar
tweede doelpunt van de avond maken en de match was definitief gespeeld.
Lembeke had alles in handen om 2015 in schoonheid te eindigen maar een dramatische tweede helft deed hen
de nek om. Twee weken rust zullen deugd doen om dan vol goede moed aan het seizoenseinde te beginnen.
Op 8 januari ontvangen we topper SCE Aalst.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Stiene, Sofie DP, Rozelien, Leen M, Sandra, Karin, Julie, Leen DP, Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (0-1), Karin (3-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Sofie DP (3-2)

LEMBEKE - SCE AALST
Datum: 08/01/2016
Uitslag 0-2
Nadat we 2015 met een valse noot eindigden, moest er in 2016 dus iets rechtgezet worden. Aan goesting zoals
steeds geen gebrek maar met de tweede uit het klassement als tegenstander waren we er toch niet helemaal
gerust in. Jürgen moest opnieuw puzzelen en koos voor Rozelien als rechtsachter. Leen VD was vrijwilliger als
doelvrouw bij afwezigheid van Ann. De trainer vroeg inzet en waarschuwde voor een ritje richting slachtbank
als we niet onmiddellijk bij de les zouden zijn.
De Lembeekse elf knoopten de wijze raad in hun oren en moesten in de aanvangsfase niet onderdoen voor
topper SCE Aalst. De blauw-witten voetbalden goed mee en kozen zelfs resoluut voor de aanval. Hoewel de
pogingen uit de tweede lijn van Rozelien & Kyrlyn de doelvrouw niet echt veel moeilijkheden bezorgden, gaven
ze de thuisploeg toch het nodige vertrouwen. Er werden regelmatig goede combinaties op de mat gelegd, tot
grote tevredenheid van de coach.
Ook de bezoekers voetbalden uiteraard goed mee. Ze zochten vooral diepgang met lange ballen via de flanken
maar Sofie L, Rozelien, Sandra & Leen DP hielden alles goed dicht. Bovendien stond ook Leen VD
geconcentreerd te keepen. Alles leek erop dat beide ploegen elkaar tot de rust in evenwicht zouden houden
maar daarvoor duurde de eerste helft 10 minuten te lang. Aalst wist een mooie combinatie af te werken &
scoorde even later via een perfecte counter na een hoekschop voor Lembeke.
De achterstand aan de pauze was uiteraard wel ingecalculeerd maar over de manier van voetballen kon
iedereen tevreden zijn. Sofie L gaf haar plaatsje aan Caroline en de opdracht was duidelijk: doorgaan op
hetzelfde elan. En dat lukte ook. Akkoord, Leen VD moest nog een aantal keer haar kunnen tonen maar ook
Lembeke bleef goed meevoetballen. Ayfer (in plaats van Leen M) en Els V (voor Leen VD) kwamen als frisse
krachten nog in en het spelbeeld bleef aangenaam voor de supporters.
Een eerredder was Lembeke niet gegund maar ook Aalst vond de weg niet meer naar het doel en zo eindigde
de partij op 0-2. In matchen als deze is het resultaat voor een team als het onze van ondergeschikt belang. Qua
geleverde prestatie konden we unaniem zijn: we waren tevreden. De teleurstelling van de match tegen
Wachtebeke lijkt doorgespoeld en dat zal nodig zijn want vrijdag worden we op het kunstgrasveld van
Zwijnaarde verwacht. Een bekende tegenstander maar traditioneel een harde noot om te kraken.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sofie L (46' Caroline), Leen DP (75' Els V), Sandra, Rozelien, Julie, Kyrlyn,
Karin, Leen M (55' Ayfer), Joyce, Wendy

ZWIJNAARDE - LEMBEKE
Datum: 15/01/2016
Uitslag 2-2
Dat het rotslecht weer was op de dag van de uitmatch tegen Zwijnaarde is nog een understatement want de
regen viel de hele dag met bakken uit de lucht. Dat onze kern in de aanloop van de match ferm uitdunde en we
met moeite 11 fitte speelsters aan de aftrap konden brengen is ook niet gelogen. En dat we nog nooit een punt
wisten te pakken op kunstrgras is helaas ook een feit. Heel wat vraagtekens voor de match dus maar het plein
bleek plassenvrij, de aanwezige speelsters zouden zich helemaal geven en die nul op kunstgras wilden we maar
wat graag wegvegen tegen rechstreekse concurrent Zwijnaarde.
Veel goede voornemens dus maar na twee minuten deelde de thuisploeg al een serieuze tik uit. Zwijnaarde
trok naar voor en nog voor Lembeke zich kon organiseren, hing de bal al tegen de touwen na een knappe
aanval. Ondanks de achterstand volgde een eerste helft waarbij Lembeke het meeste balbezit had. Jammer
genoeg stropte het vaak bij de laatste pass. Meer gevaar op stilstaande fases waar enkele hoekschoppen door
Leen M voor het pak werden gezwierd en een vrije trap van Leen DP enkel nog door de vingertoppen van de
doelvrouw uit doel werd gehouden.
Zwijnaarde liet het spel aan Lembeke maar was bij de tegenprikken wel steeds gevaarlijk. Gelukkig konden de
bezoekers na een weekje afwezigheid opnieuw rekenen op doelvrouw Ann die opnieuw haar waarde toonde.
Zo gingen beide verkleumde teams 15 minuten warmte gaan opzoeken bij een 0-1 stand.
Na een beetje oplapwerk hier en daar en ook de nodige teamtalk betraden beide teams opnieuw de
kunstgrasmat. Lembeke was vastberaden het tij te keren en startte goed. Leen M vond Karin die oog in oog
voor de doelvrouw de bal tot bij Rozelien kreeg maar zij miskeek zich op haar schot. Dé uitgelezen kans om ook
een blitzstart te maken, al gaf blauw-wit ook na deze opdoffer niet op. Er volgenden nog een paar kansjes
onder anderen via Kyrlyn en Leen M maar een vroeg doelpunt kwam er niet.
En zoals dat tegenwoordig wel vaker gaat, kreeg Lembeke vervolgens het deksel op de neus. Ann wist nog wel
een afstandsschot met de vingertoppen te redden maar toen een hoekshop in het pak bleef hangen en
verdween de bal via Petra in doel. 2-0 en de match leek gespeeld. Maar Lembeke toonde opnieuw mentale
weerbaarheid en wanneer Leen M na een actie op links de bal achteruit speelde tot bij Caroline, trapte zij de 21 heerlijk in de verste hoek binnen. Lembeke ging nu echt op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er ook. In
de voorlaatste minuut zette Katrien, die 10 minuten voor affluiten de moegestreden Petra had vervangen, de
actie op op de linkerflank. Via Karin en Rozelien belandde de bal in de voeten van Ayfer die met een harde knal
de gelijkmaker scoorde.
In een zenuwachtige toegevoegde tijd kon geen van beide teams nog aanspraak maken op de volle buit en
werd het gelijkspel gezien het matchverloop voor Lembeke toch als een gewonnen punt ervaren.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Leen DP, Els V (60' Julie), Sandra, Rozelien, Kyrlyn, Karin, Leen M,
Ayfer, Petra (80' Katrien)
Scoorden voor FC Lembeke: Caroline (2-1), Ayfer (2-2)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (2-1), Rozelien (2-2)

SOTTEGEM - LEMBEKE
Datum: 29/01/2016
Uitslag 2-0
Vorige week vrijdag stonden we samen met Drongen naar een verdronken voetbalveld te kijken. De match
werd afgelast en vervangen door een onderling tornooitje in de zaal. Deze week bleef het gelukkig droog op
vrijdag en kon er op Sottegem wel gevoetbald worden. De thuisploeg stond mooi hoog het klassement en was
dus favoriet. Al waren we natuurlijk nog niet vergeten dat we hen in de heenronde een gelijkspel hadden
aangesmeerd. De kern dunde naar aanloop van de partij wel uit door ziekte van Ayfer en Caroline maar de
aanwezigheid van Petra zorgde er alsnog voor dat we met Rozelien en Kyrlyn op twee bankzitters konden
rekenen.
Sottegem toonde al snel dat het menens was en startte furieus. Het Lembeekse middenveld, bestaande uit
Stiene, Sofie DP & Julie bood echter weerwerk en ook onze verdediging liet niet zomaar begaan. Sottegem had
dan wel het meeste balbezit maar echt doelgevaar kwam daar in de openingsfase niet uit. Lembeke probeerde
wel mee te voetballen maar het was de thuiploeg dat de forcing voerde.
Toch had Lembeke zowaar tegen de gang van het spel op voorsprong kunnen komen. Karin bracht de bal tot bij
Joyce die op haar beurt voorzette. Leen M kon er haar voet tegen zetten maar de poging miste de kracht en de
richting om de doelvrouw te verslaan. Aan de overzijde vond Sottegem ook maar niet de juiste opening. En net
wanneer iedereen zich bij een 0-0 stand aan de rust had neergelegd, waaide het leer toch binnen. Dat mag je
gerust letterlijk nemen. Een hoekschop werd door de wind gedragen en viel in de verste hoek binnen.
Met 1-0 op het bord leek alles nog mogelijk maar dan moesten we proberen ons niveau te overstijgen in de
tweede periode. Rozelien en Kyrlyn kwamen in de ploeg in plaats van Petra en Leen M maar het spelbeeld bleef
grotendeels gelijk. Sottegem dirigeerde & Lembeke klampte aan. De bezoekers konden nooit echt aanspraak
maken op puntjes. Maar Sottegem verzuimde de kansen af te maken. Ofwel vergaten ze te scoren ofwel
vonden ze onze doelvrouw Anne op hun weg.
Maar de zege kwam niet meer in gevaar en net als in de eerste helft wisten ze op vlak van affluiten toch een
tweede keer te scoren. Tussenin had Sandra ook een gele kaart gekregen voor protest. Toch een beetje sneu
gezien de thuisploeg gedurende 90 minuten straffeloos de beslissingen van de scheids in twijfel mocht trekken.
Maar dus een verwachte nederlaag voor Lembeke dat nu van een weekje rust kan genieten en op 12 februari
Zele ontvangt.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els V, Julie, Sandra, Leen VD, Sofie DP, Karin, Leen M (46' Rozelien), Petra (46'
Kyrlyn), Joyce, Stiene

LEMBEKE - ZELE
Datum: 12/02/2016
Uitslag 2-1
Na een weekje rust mochten we opnieuw het veld in tegen Zele. En dat mag gerust letterlijk genomen worden.
Na een wedstrijdvrij weekend kon er ook op maandag en woensdag niet getraind worden wegens hevige
regenval. Gelukkig bleef het op donderdag en vrijdag wel droog en kon de match probleemloos plaatsvinden.
De onverwachte rustpauze had alvast de voetbalhonger aangewakkerd zodat 13 Lembeekse dames zin hadden
in het duel met Zele, dat enkele plaatsen hoger gerangschikt stond.
De thuisploeg begon dan ook vrank en vrij aan de wedstrijd en zag een goede openingsfase beloond met een
snel doelpunt. Na een mooie actie tussen Sofie DP en Karin kwam de bal bij Leen M. Zij legde af voor Rozelien
die van aan de rand van de zestienmeter raak trof. Met de 1-0 op het bord had Lembeke de touwtjes stevig in
handen. Sofie L, Leen M & Karin drongen aan voor een tweede doelpunt en de 2-0 hing in de lucht.
De wedstrijd kantelde echter volledig toen Sandra de bal met de hand raakte in het strafschopgebied en Zele
de elfmeter feilloos omzette. Lembeke kreeg een tik en liet de bezoekers vervolgens beter in de match komen.
Lembeke kon gelukkig rekenen op een alerte doelvrouw Ann om enkele pogingen te pareren waardoor het 1-1
bleef tot aan de rust.
De thuisploeg wilde echter geen vrede nemen met een gelukspel en ging van bij de aanvang van de tweede
wedstrijdhelft op zoek naar een nieuwe voorsprong. Blauw-wit eiste de bal op en kon een aantal keer dreigen.
Zeker wanneer Leen M de bal tussen verdediging en doelvrouw onderschepte en Lembeke maar liefst vier
doelpogingen kon ondernemen, kwam de 2-1 dichtbij maar paal en doelvrouw brachten redding. Opnieuw een
kleine tik voor de thuisploeg die vervolgens op haar verdigiging, met Sandra voorop, kon rekenen om het
gevaar van Zele af te weren.
Naarmate de minuten weg tikten, werd Zele meer achteruitgedrukt en onze doelvrouw beleefde al bij al een
rustigere tweede helft. Maar het tweede Lembeekse doelpunt bleef op zich wachten. Uiteindelijk duurde het
tot tien minuten voor affluiten eer de partij in een beslissende plooi viel. Karin, wie anders, werd
onderuitgehaald aan de rand van het strafschopgebied en Sofie DP trapte de tweede elfmeter van de avond
feilloos binnen.
Jürgen gooide vervolgens nog Kelly & Els V in de strijd om de partij af te maken. Echt doelgevaar kwam er niet
meer aan beide kanten en dus eindigde de wedstrijd in een deugddoende 2-1 overwinning voor Lembeke. Daar
werd achteraf toch even van genoten want volgende week krijgen we met Eendracht Aalst alweer een topper
op ons bord.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Caroline, Sandra, Leen VD, Julie, Sofie DP, Karin (81' Kelly), Rozelien,
Leen M, Sofie L (84' Els V)
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Sofie DP (2-1)
Assist voor FC Lembeke: Leen M (1-0)

EENDRACHT AALST B - LEMBEKE
Datum: 19/02/2016
Uitslag 0-3
Een week na de deugddoende zege tegen Zele maakten we de verplaatsing naar Eendracht Aalst, de nummer
vijf in onze reeks. Vooraf waren er enkele gefronste wenkbrauwen bij het overlopen van het lijstje nietaanwezige speelsters wat voor enkele verschuivingen binnen het team zorgde. Vol goede moed trok Lembeke
echter ten strijde tegen het op papier sterkere Aalst.
Het wedstrijdbegin was niet om over naar huis te schrijven. Lembeke had moeite om echt uitgespeelde kansen
te creëeren terwijl Aalst slordig met de mogelijkheden omsprong. Al zat een geconcentreerde doelvrouw Ann
daar ook zeker voor iets tussen. Aan de overzijde zetten Rozelien en Joyce een mooie actie op, maar de
afwerking ontbrak.
Rozelien zou even later wel een belangrijke doorbraak forceren door een hoekschop af te dwingen. Leen VD
nam deze voor haar rekening, krulde de bal naar de eerste paal en zag het leer via een Aalsters been in doel
verdwijnen. Zo stond Lembeke onverhoopt - en misschien ook wel een beetje onverdiend - op voorsprong.
De bezoekers waren aangeslagen en het draaide vierkant. Zonder al te veel moeite haalde Lembeke de rust
met een 0-1 voorsprong, al was 15 minuten uitblazen wel welgekomen want iedereen had zich al 45 minuten
lang volledig gegeven. In de kleedkamer steeg het vertrouwen in een goede afloop. Leen DP nam de plaats van
Kelly in en Lembeke zou er alles aan doen om de voorsprong vast te houden.
In de tweede helft kwam er dan ook een sterk Lembeke op de grasmat. Via enkele mooie combinaties gingen
de bezoekers op zoek naar een dubbele voorsprong. Kyrlyn kon haar kans gaan vanop afstand en een poging
van Leen VD ging naast. Toch lukte het even later wel toen Joyce goed druk zette op de verdediging & Leen M
de bal in de voeten kreeg op het middenveld. Zonder aarzelen trapte ze vanop 25 meter naar doel, net hard
genoeg zodat de bal voor de inglijdende verdedigster in doel verdween.
Lembeke voetbalde nu echt op wolkjes. In elke linie werd hard gewerkt. Mooi als het kon, efficiënt als het
moest. Aalst zocht steeds meer de oplossing in afstandsschoten maar dat bleek geen succesformule. Met nog
15 minuten op de klok vierde Els DG haar terugkeer na maanden blessureleed en ze kon meteen meejuichen.
Ayfer zette de bal goed voor vanop de linkerflank, Leen M dook in de rug van de verdediging en legde oog in
oog met de doelvrouw de 0-3 eindstand vast.
Dat Lembeke de drie punten mee kon nemen, zorgde voor een lichte euforie bij de bezoekers. Individueel
beschikte de tegenstander over zoveel meer talent maar eens te meer vormde Lembeke een echt team dat
vocht voor elkaar. Van doelvrouw tot diepe spits, een knappe collectieve prestatie tegen deze topploeg! Met
een vrij weekend in het vooruitzicht kunnen we hier alvast twee weken van genieten.

Speelden voor FC Lembeke: Ann, Leen DP, Caroline, Sandra, Leen VD, Julie, Sofie DP, Karin (81' Kelly), Rozelien,
Leen M, Sofie L (84' Els V)
Scoorden voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Leen M (0-2, 0-3)
Assist voor FC Lembeke: Ayfer (0-3)

KVV SCHELDE - LEMBEKE
Datum: 06/03/2016
Uitslag 0-7
Na de onverhoopte zes op zes tegen Zele en Aalst stond de uitwedstrijd tegen KVV Schelde op het programma.
De promovendus stond troosteloos laatste met nul punten. Een derde zege op rij was dus een must. De partij
werd echter op zondagmorgen gespeeld en de geschiedenis leert ons dat ons team en zondagmorgenvoetbal
geen goed huwelijk is. Dat het bovendien flink geregend had 's nachts en een modderveldje op ons te wachten
lag, hielp niet echt.
Statistieken zijn maar cijfers maar toch leek de geschiedenis zich te herhalen. Lembeke wreef nog de laatste
slapers uit de ooghoeken toen de bal al op de stip ging voor de thuisploeg. Gelukkig werd de elfmeter via de
dwarsligger over getrapt en begon blauw-wit de wedstrijd dus niet met een vroege achterstand. Toch was het
een signaal van een moeilijke eerste helft. Schelde speelde complexloos en kon zich regelmatig doorzetten. Al
werd doelvrouw Ann niet tot het uiterste van haar kunnen gedreven, toch kon Lembeke niet gerust zijn.
Over het algemeen gesteld waren de bezoekers wel de beter ploeg en hadden de talrijke kansen via onder
anderen Leen M, Karin, Stiene, Rozelien en Leen DP echt wel in een doelpunt mogen resulteren. Maar het was
meestal net niet goed genoeg en ook de doelvrouw van Schelde verdient een eervolle vermelding met enkele
cruciale reddingen. Zo stond het aan de pauze nog steeds 0-0.
Er sloop echter geen paniek in het team. Jürgen gooide met Julie, Caroline en Leen VD direct de volledige bank
in de strijd nadat Petra, Katrien & Els - vrijwillig, of wat dacht je - hun plaats hadden afgestaan. Ondertussen
was het hard beginnen te hagelen en dat inspireerde Lembeke zowaar tot het beste voetbal van de ochtend. Er
werd mooi gecombineerd en al na twee minuten was het raak nadat Karin een knappe voorzet van Leen VD in
doel werkte.
Hoe slechter de staat van de grasmat werd, hoe beter de kwaliteit van het Lembeekse voetbal. Er werd nu aan
de lopende band gescoord. Rozelien toonde zich zeer bedrijvig met drie assists & Karin en Leen M maakten elk
een hattrick vol: 0-6 op tien minuten van het eindsignaal. In een ware modderpoel bleef Lembeke kans na kans
uitspelen. De doelvrouw van de thuisploeg had meermaals haar handen vol met doelpogingen van alle kanten.
Uiteindelijk kwam er nog een doelpuntje bij via Leen VD die met rechts de 0-7 eindstand tegen de touwen joeg.
Met zeven doelpunten in een wedstrijdhelft konden we met een goed gevoel het weekend afsluiten. En Karin?
Die kreeg al bedanking voor een voet in vijf doelpunten... de vuile modderwas mee naar huis :-) Komende
vrijdag spelen we nog eens thuis en krijgen we Zingem op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Kelly, Petra (46' Leen VD), Katrien (46' Julie), Els DG (46' Caroline), Leen DP,
Stiene, Rozelien, Ayfer, Karin, Leen M
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Leen M (0-2), Karin (0-3), Leen M (0-4), Karin (0-5), Leen M (0-6), Leen
VD (0-7)
Assists voor FC Lembeke: Leen VD (0-1), Rozelien (0-2), Leen M (0-3), Rozelien (0-4, 0-5); Karin (0-6), Karin (0-7)

LEMBEKE - ZINGEM
Datum: 11/03/2016
Uitslag 1-0
Het seizoen valt stilaan in een beslissende plooi en terwijl het bovenin stilaan duidelijk is dat Olsa Brakel met de
titel zal gaan lopen, wist Lembeke zich dankzij een mooie negen op negen in de middenmoot te nestelen.
Hierdoor was blauw-wit zelfs over Zingem gesprongen, onze volgende tegenstander in rij. Het verschil tussen
beide ploegen was voor de start van de match amper een puntje.
Net zoals in het klassement hielden beide ploegen elkaar op de grasmat ook in evenwicht. Het matchbegin was
aftastend aan beide kanten met veel middenveldspel en weinig echt uitgesproken kansen. De Lembeekse
verdediging onder leiding van Leen DP kwam sterk voor de dag en doelvrouw-ad-interim Sandra kreeg weinig
werk op te knappen. Ook haar collega aan de overzijde beleefde een vrij rustige openingsfase.
Halfweg de eerste helft barstte de partij dan toch open met een goede mogelijkheid voor Sofie DP. Zij kopte
een strakke hoekschop van Leen VD maar net naast de tweede paal. En even later was er een mooie kans voor
Joyce maar ook nu geen openingsdoelpunt. Daarnaast kregen oon Leen M & Karin nog de mogelijkheid om de
score te openen maar de nul bleef op het bord. Aan beide kanten trouwens, want ook Zingem wist Sandra niet
te verslaan.
En zo gingen we, net als afgelopen zondag, de rust in met 0-0 op het bord. Lembeke tekende in de eerste helft
voor het meeste balbezit & de gevaarlijkste kansen maar Zingem kwam fris uit de kleedkamer en dus was het
oppassen geblazen. De partij blijf gesloten al mocht de thuisploeg wel blij zijn dat Sandra zich niet liet verrassen
op enkele pogingen van de bezoekers.
De wedstrijd zou geen doelpuntenfestijn worden maar een goal kon uiteraard volstaan voor de drie punten. En
dat gebeurde ook. Na een mooie dubbele een-twee met Karin knalde Leen M het leer in de winkelhaak. Zingem
probeerde nog wel om de bordjes in evenwicht te brengen, en Lembeke mocht tevreden zijn dat een grote
kans in de armen van Sandra werd getrapt, maar scoren lukte de bezoekers niet meer.
En zo haalde de thuisploeg het nipt met 1-0 wat een onverhoopte 12 op 12 met zich mee bracht. Bovendien
kregen we in deze vier wedstrijden slechts een doelpunt tegen, een strafschop tegen Zele. Zelf vonden we 13
keer de weg naar het doel. Een knappe prestatie voor een team dat in het tweede jaar op het hoogste
provinciale niveau toch duidelijk enkele stappen voorwaarts heeft gezet. Daar werd eentje op gedronken na de
match! De volgende weken wachten ons nog enkele uitdagingen want dan krijgen we nog een resem toppers
voorgeschoteld, te beginnen met een uitmatch op Mariakerke komende vrijdag.
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Leen DP, Petra (46' Stiene), Leen VD, Caroline, Julie (75' Els DG), Sofie DP,
Karin, Leen M, Joyce, Wendy (30' Rozelien)
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (1-0)
Assist voor FC Lembeke: Karin (1-0)

MARIAKERKE - LEMBEKE
Datum: 18/03/2016
Uitslag 5-2
Met 12 op 12 op de tabellen wacht er ons nog een stevig slot van de competitie met alleen maar ploegen die
(heel wat) hoger geklasseerd staan. De eerste tegenstander van deze aartsmoeilijke reeks was Mariakerke. De
wedstrijd in de beker (9-2 verlies) en heenmatch in de competitie (1-6 nederlaag) voorspelden niet veel goeds
maar de zegereeks had bij Lembeke toch ook voor wat meer geloof in eigen kunnen gezorgd.
Na een sfeervolle opwarming & bombastische veldbetreding ging de partij van start. Mariakerke had zich
duidelijk voorgenomen om voor een vroege voorsprong te gaan en dat lukte ook. Na vier minuten stond het al
1-0. De thuisploeg nam geen gas terug en na een halfuur stond er al 3-0 op het scorebord. Nochtans voetbalde
Lembeke wel goed mee. Getuige daarvan een mooie actie over links via Kyrlyn & Leen M en een gelijkaardige
fase op rechts met Rozelien en Joyce. Maar Mariakeke was efficiënt en Lembeke was dat niet. Al was er ook
een dosis pech mee gemoeid toen Joyce een prima center van Rozelien op de dwarsligger trapte.
Hoewel Lembeke niet het gevoel had overklast te worden, stond er toch een keiharde 4-0 op het bord aan de
pauze. Een nederlaag was wel ingecalculeerd maar een afstraffing, daar wilden de bezoekers echter geen vrede
mee nemen. Jürgen gooide Karin & Leen DP als extra troeven in de strijd en dat loonde. Sofie DP, die al de hele
wedstrijd alomtegenwoordig was op het middenveld, bediende Karin die overhoeks binnen trapte.
4-1, een voorbode voor een gelijkopgaande tweede helft. Lembeke bleef gebruik maken van de biljartgladde
kunstgrasmat en voetbalde enkele vloeiende combinaties bijeen. En ook Mariakerke creëerde enkele goede
kansen. Het spel ging vlot op en neer en was een aangenaam kijkstuk voor de talrijk opgekomen toeschouwers.
Wendy kwam nog in het team in plaats van Leen M en even later mocht Lembeke zowaar een beetje dromen.
Rozelien en Joyce hadden elkaar al een paar keer gevonden zonder succes maar nu kon Joyce het wel knap
afmaken. En met een 4-2 kreeg Lembeke zelfs nog enkele kansen op 4-3. Maar de spanning kwam nooit meer
echt terug in de match en uiteindelijk was het slotakkoord voor de thuisploeg die de 5-2 wist te scoren.
Geen stunt voor Lembeke dat goed meevoetbalde maar Mariakerke verdiend de drie punten zag pakken.
Zaterdag viel trouwens de beslissing bovenin het klassement. Olsa Brakel stond vanaf dag een aan de leiding en
kroonde zich verdiend tot kampioen in onze reeks. Van harte proficiat aan de meisjes uit Brakel!
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD, Sandra (46' Karin), Kelly, Els V (46' Leen DP), Caroline, Julie, Kyrlyn, Sofie
DP, Leen M (69' Wendy), Joyce, Rozelien
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (4-1), Joyce (4-2)
Assists voor FC Lembeke: Sofie DP (4-1), Joyce (4-2)

LEMBEKE - DRONGEN
Datum: 28/03/2016
Uitslag 0-2
In het paasweekend stond de inhaalwedstrijd tegen Drongen op de kalender. De partij werd op paasmaandag
gespeeld en omdat velen de volgende dag moesten werken, werd de aftrap vervroegd naar 19.30 uur. Het KMI
had stormweer voorspeld maar gelukkig was de wind tegen dan al wat gaan liggen zodat er toch deftig
gevoetbald kon worden.
Lembeke warmde op in feestdag-stemming en Jürgen had de nodige moeite zijn troepen in concentratie te
krijgen. Toch was er van bij de aftrap veel discipline in het elftal. De verdediging werd direct op de proef gesteld
maar streed voor elke bal. Dat Drongen al vroeg op voorsprong kon komen, was dus geen kwestie van laksheid
in de openingsfase. De bezoekers profileerden zich in de heenmatch al als een goed voetballend geheel en
profiteerden daar al snel van door de 0-1 net naast de paal binnen te trappen.
Er zou in Lembeekse rangen dus opnieuw geknokt moeten worden. En laat net dat hetgene zijn wat de dit
seizoen - in tegenstelling tot vorig jaar - hebben geleerd. Waar vroeger de kopjes bij een vroege tegengoal naar
beneden gingen en we onvermijdelijk naar de slachtbank werden geleid, boog de verdediging bij momenten
maar ze brak niet. Bovendien kon er ook af en toe een tegenprik uitgedeeld worden. Wendy werd meermaals
het straatje in gestuurd & ook Karin, Leen M & Joyce probeerden een opening te forceren. Maar Drongen bleef
de betere ploeg en kon nog voor de rust een tweede keer scoren.
Blauw-wit had al heel wat energie verspeeld en er waren aan de rust kandidaten genoeg om hun plaats af te
staan. Uiteindelijk mochten Wendy & Els V moegetreden douchen zodat Ayfer & Kelly als frisse kracht in het
team kwamen. Opnieuw was het vooral de Lembeekse verdediging die zich in de kijker wist te spelen. Want
Drongen probeerde de voorsprong verder uit te diepen maar de thuisploeg was stug. Zeker doelvrouw Ann had
in de tweede helft een groot aandeel in de steeds groeiende frustratie bij de bezoekers.
Gelijkopgaand aan de eerste helft moest Lembeke het ook nu van zeldzamel tegenprikken hebben. Maar een
stunt zat er eerlijk gezegd nooit in. Mede daardoor was het bijzonder jammer dat wedstrijd al van het in het
begin ontsiert werd door de Drongense entourage. De tweede helft was een continue getouwtrek tussen de
dug-out van de bezoekers en de scheidsrechter, wat het tempo helemaal uit de wedstrijd haalde.
In de slotfase was er nog een klein beetje hoop voor Lembeke toen de bezoekende doelvrouw de bal neerlegde
en vervolgens weer opraapte maar Leen VD trapte de onrechtstreekse vrije trap over het doel. En zo eindigde
de partij op een logische 0-2 overwinning voor Drongen.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els V (46' Kelly), Petra (70' Els DG), Leen DP, Leen VD, Caroline, Karin, Stiene,
Leen M, Wendy (46' Ayfer), Joyce

LEMBEKE - OLSA BRAKEL
Datum: 01/04/2016
Uitslag 0-7
Vier dagen na de match tegen Drongen op Paasmaandag werden we opnieuw in Lembeke verwacht voor de
tweede van drie thuismatchen op rij. Tegenstander Brakel is met voorsprong het beste team in onze reeks. Vijf
speeldagen voor het einde kroonden de geel-zwarten zich al tot kampioen en in het Paasweekend deden ze
daar nog eens de beker bovenop. Reden genoeg voor de thuisploeg om hun tegenstander voor de wedstrijd te
feliciteren met de nodige bubbles.
Na de gelukwensen en de minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen op Brussels Airport, werd de
wedstrijd afgetrapt. Brakel toonde van bij de aftrap dat bovenstaande successen geen toevalstreffer waren. De
bezoekers voetbalden vlot en zuiver en degradeerden Lembeke tot een bijrol. Het balbezit werd al snel
omgezet in een aantal doelpunten en ondanks veel goede wil bij blauw-wit stond het nog voor halfweg reeds 06.
Toch was er ook een donkere kant voor Brakel: op slag van rust zagen zij hun kapitein zonder duel ineen zakken
en even later werd ze van het veld gedragen. Wendy & Sofie L hadden hard gewerkt op de rechterflank en
werden tijdens de pauze gewisseld door Joyce en Caroline. Deze frisse krachten zorgden mede voor een iets
betere tweede helft voor de thuisploeg. De bezoekers misten hun kapitein, kwamen op weg naar doel een
sterke doelvrouw Ann tegen en bovenal: wonnen niet meer alle duels.
Lembeke kon zowaar een aantal kansjes creëren. De beste was voor Rozelien die de bal na een goede actie op
de lat zag belanden. Uiteindelijk kon Brakel toch nog een keertje scoren maar verder dan 0-7 kwamen ze niet
meer, ook niet toen Kelly kort voor tijd geblesseerd het veld verliet en Lembeke met tien verder moest. En zo
bereikte de thuisploeg onverhoopt wat voor de wedstrijd was vooropgesteld: beter doen dan de 9-0 nederlaag
in Brakel.
Een terecht resultaat na een zeer faire wedstrijd. Brakel wacht er binnen twee weken nog een spannend slot
met een eindronde voor promotie. Voor Lembeke loopt het seizoen met nog twee wedstrijden ten einde.
Vrijdag staat de laatste thuismatch van het seizoen op het programma en komt Hamme-Zogge naar het
Meetjesland afgezakt.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Kelly, Leen DP, Sofie L (46' Caroline), Sandra, Leen VD, Julie, Leen M, Rozelien,
Ayfer, Wendy (46' Joyce)

LEMBEKE - HAMME-ZOGGE
Datum: 08/04/2016
Uitslag 2-3
Voor de derde opeenvolgende thuismatch & tevens de voorlaatste competitiewedstrijd van het seizoen, kregen
we het bezoek van Hamme-Zogge. Het team stond op de achtste plaats in het klassement maar Lembeke
voelde zich - hoewel de heenmatch op een droge 3-0 eindigde - niet kansloos. Zeker niet toen bleek dat de
bezoekers slechts met 10 naar Lembeke waren afgezakt.
Lembeke domineerde het volledige wedstrijdbegin met attractief voetbal en ten volle gebruikmakend van de
"man-meer-situatie". Dit overwicht werd al snel beloond met een doelpunt want Rozelien schilderde een
hoekschop met succes op het hoofd van Sofie DP. De thuisploeg bleef ten volle in de aanval trekken en Joyce
trof het doelhout terwijl Wendy de herneming net niet kon binnentrappen. Even later werd de score toch
verdubbeld. Joyce gaf de bal mooi mee in de loop van Leen M en zij verschalkte de doelvrouw in de korte hoek.
Met de dubbele voorsprong op het bord en het veldoverwicht leek het dan ook een mooie avond te worden. Al
zat het Lembeke ook niet helemaal mee. Leen M tikte een strakke voorzet van Wendy net naast & zowel Joyce
als Wendy troffen elk nog eens het doelhout. Hamme-Zogge begon steeds meer in eigen kunnen te geloven en
trok met felle duels ten strijd. Lembeke liet zich intimideren en van het goede wedstrijdbegin was plots niets
meer te merken. Hamme-Zogge kwam met twee doelpunten op slag van rust helemaal terug in de partij.
De kleedkamer vulde zich met frustratie maar ook met goede wil om er - ondanks de gespannen sfeer op en
naast het veld - het beste van te maken. Toch zou Lembeke in de tweede helft niet meer het niveau van de
aanvangsfase halen. Na 10 minuten moest Leen M na een zoveelste overtreding het veld geblesseerd verlaten.
Lembeke was volledig weggezakt en mocht doelvrouw Ann danken voor de veelvuldige reddingen. De glansrol
van de tweede helft was zeker voor haar weggelegd.
Helaas slaagden de bezoekers er met een gelukje alsnog in een derde doelpunt te scoren. Na een scrimmage
verdween de bal in doel. Lembeke reageerde nog met een hoekschop waarbij doelvrouw Ann zelfs mee trok
naar voor. Ei zo na kon ze de bal zelfs binnenkoppen aan de tweede paal maar het was, net als de rest van de
avond, een net-niet-verhaal. En zo eindigden we de laatste thuismatch van het jaar met een valse noot.
Komend weekend staat het echte slotakkoord op het programma met een verplaatsing naar AA Gent.

Speelden voor FC Lembeke: Ann, Julie, Els DG, Sofie L (70' Ayfer), Caroline, Stiene (46' Leen VD), Sofie DP, Leen
M (55' Els V), Rozelien, Joyce, Wendy
Scoorden voor FC Lembeke: Sofie DP (1-0), Leen M (2-0)
Assists voor FC Lembeke: Rozelien (1-0), Joyce (2-0)

AA GENT D - LEMBEKE
Datum: 16/04/2016
Uitslag 2-4
Hoewel het weer het nog niet laat vermoeden, komt de zomer eraan. In voetbaltermen staat dat gelijk aan
zomerstop en dus stond de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Ons team zette in het tweede
jaar in de hoogste provinciale reeks een stap vooruit & wilde dit graag bekronen met een goede prestatie tegen
AA Gent D, dat drie plaatsen hoger geklasseerd stond. De Buffalo's spelen op een nieuw complex met een mooi
kunstgrasveld. De partij begon met een indrukwekkende minuut stilte voor een plots verlies in het kamp van de
tegenstander.
Van bij het eerste fluitsignaal nam Lembeke de partij in handen. Er werd in alle linies druk gezet & de
biljartvlakke grasmat werd goed benut. Na minder dan tien minuten werden de bezoekers hiervoor al beloond.
Na een vlotte actie via Leen VD, Sofie DP & Leen M wandelde Karin zich een weg richting doel en trapte ze de 01 van dichtbij binnen. AA Gent probeerde hun technische baggage aan te spreken om het tij de doen keren
maar had moeite met het stoorwerk van de bezoekers. Iedereen verrichte de taken die verwacht werden en
Lembeke haalde schijnbaar moeiteloos de rust met een 0-1 voorsprong.
Lembeke voerde tijdens de rust een driedubbele wissel door maar dat veranderde weinig aan het spelbeeld.
Bovendien kon een vroeg doelpunt opnieuw de nodige rust in de ploeg brengen. Invaller Rozelien ging goed de
flank af, legde vervolgens terug tot bij Caroline en die trapte mooi beheerst de 0-2 binnen. Toch was deze
dubbele voorsprong niet geruststellend en AA Gent kwam dicht bij de aansluitingstreffer. Wanneer de Gentse
doelvrouw even later echter een terugspeelbal in de handen nam, kreeg Lembeke de uitgelezen kans om de
Buffalo's de genadestoot te geven. Sofie gaf de bal een klein tikje en Leen M knalde het leer droog onder de
deklat binnen.
Met 0-3 op het bord leek de overwinning binnen voor Lembeke maar Gent gaf niet op & wanneer Els DG even
later de bal met de arm beroerde in het strafschopgebied en de thuisploeg de elfmeter feilloos omzette, sloop
er even wat onzekerheid in de ploeg. Maar Lembeke bleef uitstekend in de organisatie en knokte zich met
werkkracht en teamspirit een weg naar een mooie zege. Deze werd uiteindelijk veilig gesteld door Sofie DP. Zij
mocht na een charge op Karin ook een penalty nemen en trapte deze proper binnen in het zijnet.
Met 1-4 op het bord enkele minuten voor affluiten kon het niet meer mislopen. AA Gent wist wel nog een
mooie aanval af te ronden maar verder dan 2-4 kwam de thuisploeg niet meer. En zo kon Lembeke het seizoen
afsluiten met een mooie overwinning.
We beëindigen het seizoen zo op een gedeelde tiende plaats met 29 punten. We scoorden 52 goals en kregen
er 85 binnen. Dat is op alle gebied een verbetering met vorig seizoen toen we voorlaatste eindigden met 15
punten, 35 keer scoorden en 102 tegengoals slikten. Zo kunnen we tevreden genieten van enkele maanden
zomerrust met wat tornooitjes tussendoor en zijn we eind juli opnieuw van de partij voor een nieuw seizoen in
de hoogste provinciale afdeling. Een grote dank u wel gaat uit naar onze trainer, délégés en trouwe supporters!

Speelden voor FC Lembeke: Ann, Els V, Sandra (46' Els DG), Petra (46' Caroline), Leen VD, Julie, Sofie DP, Karin,
Leen M, Wendy (46' Rozelien), Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Karin (0-1), Caroline (0-2), Leen M (0-3), Sofie DP (1-4)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Rozelien (0-2), Sofie DP (0-3)

KLASSEMENT
Ploeg
Olsa Brakel
SCE Aalst A
Drongen A
Sottegem A
Eendracht Aalst B
Mariakerke
Hamme-Zogge
AA Gent D
Zingem
Ophasselt
Lembeke
KFCE Zele
Wachtebeke
Zwijnaarde
KVV Schelde

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

Winst
27
22
22
20
18
18
15
10
10
9
9
6
5
4
0

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

Verlies
1
5
6
6
9
10
10
12
16
17
17
17
21
20
28

Punten
81
67
66
62
55
54
48
36
32
29
29
23
17
16
0

DOELPUNTEN
Naam

#

Leen M

17

Karin

15

Sofie DP

10

Wendy

6

Joyce

6

Rozelien

4

Leen VD

4

Kyrlyn
Gwen
Owngoal
Ayfer
Caroline

2
2
2
2
2

Thuis
Waarschoot (beker),
Gentbrugge (beker),
Sottegem, KVV Schelde,
Ophasselt, Zingem,
Hamme-Zogge
KVV Schelde, Ophasselt
Waarschoot (beker),
Zwijnaarde, Sottegem,
Zele, Hamme-Zogge
Gentbrugge (beker), KVV
Schelde
Waarschoot (beker),
Wachtebeke, KVV Schelde
Gentbrugge (beker),
Mariakerke, Ophasselt,
Zele
Gentbrugge (beker),
Wachtebeke
/
/
/
KVV Schelde
/

Uit
Eendracht Aalst, KVV Schelde, AA
Gent
KVV Schelde (beker), Mariakerke
(beker), Maaschelen (oefen),
Ophasselt, Wachtebeke, KVV
Schelde, Mariakerke, AA Gent
KVV Schelde (beker), Mariakerke
(beker), Zingem, AA Gent
Zele
Drongen, Wachtebeke,
Mariakerke
/
Eendracht Aalst, KVV Schelde
Maasmechelen (oefen)
Ophasselt, Drongen
Zwijnaarde, Sottegem
Zwijnaarde
Zwijnaarde, AA Gent

ASSISTS
Naam

#

Thuis

Rozelien

15

Gentbrugge (beker),
Wachtebeke, Sottegem,
Hamme-Zogge

Leen M

13

Gentbrugge (beker), KVV
Schelde, Ophasselt, Zele

Karin

8

Leen VD

6

Ayfer

4

Joyce

4

Sofie DP

4

Ophasselt

Stiene
Sofie L
Kelly
Liesbeth
Julie
Wendy
Leen DP

2
2
1
1
1
1
1

Ophasselt
Sottegem, KVV Schelde
/
/
/
KVV Schelde
Mariakerke

Sottegem, KVV Schelde,
Ophasselt, Zingem
Waarschoot (beker),
Zwijnaarde, Sottegem, KVV
Schelde
Waarschoot (beker),
Gentbrugge (beker)
Gentbrugge (beker), KVV
Schelde, Hamme-Zogge

Uit
Mariakerke (beker),
Maasmechelen (oefen),
Zwijnaarde, KVV Schelde,
Mariakerke, AA Gent
KVV Schelde (beker), Ophasselt,
Wachtebeke, Zwijnaarde, KVV
Schelde, AA Gent
Mariakerke (beker), KVV Schelde
KVV Schelde (beker), KVV Schelde
Eendracht Aalst
Maasmechelen (oefen)
Wachtebeke, Mariakerke, AA
Gent
Drongen
/
Maasmechelen (oefen)
Ophasselt
Zele
/
/

