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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Lembeke – Zele
Datum: Vrijdag 29/07/2015
Eindstand: 1-4
Het is bijna niet te geloven maar we gaan ons vijfde jaar in provinciale in. En dus hebben we ondertussen ook al
wat ervaring met het eerste luik van het seizoen, namelijk de Hofman Cup. Over de eerste wedstrijd van deze
editie, een thuismatch tegen Zele, konden we kort zijn: we waren allesbehalve klaar. Pijntjes en kleine
blessures, last-minute afzeggingen en aanwezigen rechtstreeks van vakantie op het voetbalveld. Gelukkig kent
onze trainer zijn team ondertussen door en door en bestempelde hij deze opdracht, net zoals de overige
bekermatchen, als voorbereiding. Terug in het ritme geraken en de conditie opkrikken waren de twee meest
benadrukte opdrachten vooraf.
In een experimenteel elftal na Karin plaats in het doel. Daarnaast was er ook de vuurdoop voor Cindy als
verdediger. Ook voor Zele was het even aftasten al moeten we eerlijk zijn dat ze gedurende 90 minuten de
betere ploeg waren. Het was een wonder dat Lembeke nog lang kon standhouden zonder tegendoelpunt. Al
zeker gezien de grote hoeveelheid aan hoekschoppen die werden toegestaan.
Nog voor de rust moet Kelly met een lichte blessure het veld verlaten. Gwen zou in de plaats van Cindy het
laatste halfuur volmaken. De eindstand bedroeg uiteindelijk 1-4, waarbij Joyce de Lembeekse eer redde. Ze
profiteerde van een foutje achterin en werkte koelbloedig af. Daarnaast vermelden we nog dat de thuisploeg
alle vijf de afsluitende elfmeters tegen de touwen trapte, terwijl doelvrouw Karin er slechts drie binnen kreeg.
Volgende week wacht een soortgelijke opdracht, op zaterdagmiddag tegen Kluisbergen.
Speelden voor FC Lembeke:
Karin, Cindy DC (60' Gwen), Wendy, Kelly (40' Katrien), Sofie DP, Rozelien, Leen M, Sandra, Els DG, Leen DP,
Joyce
Scoorde voor FC Lembeke:
Joyce (1-4)

Kluisbergen - Lembeke
Datum: Zaterdag 06/08/2015
Eindstand: 3-4
De tweede confrontatie in de Hofman Cup vond plaats op zaterdagmiddag. De tegenstander, Kluisbergen,
eindigde vorig seizoen rond de vijfde plaats in tweede provinciale. Zaterdagnamiddag is niet ons favoriet
tijdstip voor een voetbalmatch en dat was te zien aan de beschikbare speelsters. Op woensdag hadden we nog
maar acht gegadigden. Gelukkig werd er her en der geschoven en konden we uiteindelijk zowaar over drie
wissels beschikken. Doelvrouw Ann was nog steeds niet beschikbaar en dus trok Karin voor de tweede week op
rij de handschoenen aan.
Ondanks het warme weer startten de bezoekers prima met veel balbezit en enkele goede doelkansen. Reeds na
8 minuten kon Lembeke een eerste keer juichen. Leen M stuurde Wendy het straatje en zij verrasste de
thuisdoelvrouw met een schot in de korte hoek. Lembeke kreeg vertrouwen door de voorsprong op het bord
en verdubbelde de score op het kwartier. Wendy bediende de vrijstaande Leen M die een gekraakt schot
alsnog in doel zag verdwijnen.
Wie na deze goede start een walk in the park voor Lembeke verwachtte, had zich echter vergist. De thuisploeg
maakte van de drankpauze gebruik om zich te herpositioneren en scoorde voor de rust nog twee keer. Dat had
zelfs drie keer kunnen zijn wanneer Sandra de bal in het eigen doelpunt devieerde maar de scheidsrechter had
reeds gefloten wegens buitenspel. Het was een intense partij en de rust was dan ook welgekomen.
Jurgen voerde een dubbele wissel door en bracht Caroline en Julie in de plaats van Petra en Kelly. De wedstrijd
was goed in evenwicht en er volgden heel wat kansen aan beide kanten. Uiteindelijk kwam Lembeke opnieuw
op voorsprong nadat Sofie DP een hoekschop van Rozelien hard tegen de netten kopte.
Wat even later volgde was echter een staaltje slapstick. Lembeke kreeg de bal voor eigen doel niet weg en een
speelster van Kluisbergen duwde het leerl met beide handen over de doellijn. De arbiter had niets gezien en
kende het doelpunt toe. De speelsters en supporters van de thuisploeg gebaarden zich van niets en Lembeke
was in alle staten. Hoewel het resultaat in de Hofman Cup van ondergeschikt belang is, toch wilden de blauwwitten op deze manier geen puntenverlies lijden. En dus duurde het slechts drie minuten eer de bezoekers
opnieuw op voorsprong stonden. Joyce behield goed het overzicht en liet Leen M het zevende doelpunt van de
middag scoren.
Na een bibberende slotfase kon Lembeke opgelucht adem halen en was de eerste overwinning van deze
nieuwe voetbaljaargang een feit. De penalty-reeks werd afgewerkt door 5 nieuwe gezichten en die bleken net
iets minder efficiënt dan vorige week. Volgende opdracht: thuiswedstrijd tegen SCE Aalst volgende week
vrijdag.
Speelden voor FC Lembeke: Karin, Petra (45' Caroline), Wendy (75' Katrien), Kelly (45' Julie), Sofie DP, Rozelien,
Leen M, Sandra, Els DG, Leen DP, Joyce
Scoorden voor FC Lembeke: Wendy (0-1), Leen M (0-2), Sofie DP (2-3), Leen M (3-4)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1), Wendy (0-2), Rozelien (2-3), Joyce (3-4)

Lembeke - SCE Aalst
Datum: Vrijdag 12/08/2015
Eindstand: 0-5
Wegens afwezigheid van uw reporter geen uitgebreid verslag van deze partij; enkel een paar feiten op een rij:
- de derde match van de Hofman Cup eindigde op een 0-5 overwinning voor SCE Aalst
- Lembeke knokte wel maar de bezoekers waren duidelijk de betere ploeg
- Petra en Cindy DC kregen uitgebreid lof voor hun verdedigende prestaties
- Na Karin was het nu de beurt aan Sandra om doelvrouw Ann te vervangen
- Nieuwkomer Kendra maakte een kwartier voor affluiten haar debuut
- De volgende morgen vertrok de quasi voltallige ploeg met de fiets naar Gent voor een memorabele
trainingsstage
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Sofie L, Cindy, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Karin, Julie, Leen DP, Joyce.
(Kendra, Rozelien, Gwen, Els DG)
WACHTBEKE – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 19 augustus 2016
Eindstand: 3-6
Een weekje na alweer een memorabel teamweekend in Gent stond de laaste Hofman Cup-wedstrijd, ofwel
voorbereidingsmatch, op het programma. We werden op het veld van Wachtebeke verwacht. Er viel vanalles
uit de lucht tijdens de opwarming: regendruppels, barbecuekruiden van de spelersvoorstelling van het eerste
elftal van de thuisploeg,... maar geen scheidsrechter. De thuisploeg had geen oplossing voor dit probleem en
dus zag délégé Marc zich genoodzaakt de match te leiden.
De partij begon dus met flink wat vertraging en dat had duidelijk gevolgen voor de Lembeekse concentratie. De
bezoekers startten bijzonder flauw en keken na twee minuten al tegen een achterstand aan. Lembeke kon
echter snel aansluiting vinden toen Leen M bij haar eerste actie onderuit gehaald werd in de zestienmeter en
Sofie DP de bordjes opnieuw in evenwicht bracht. Blauw-wit kwam gaande weg meer in de partij en wanneer
Karin even later veel ruimte kreeg voor doel, stond het zowaar op voorsprong.
Het werd een wedstrijd met veel kansen en druk aan beide zijden en ook Wachtebeke kreeg vervolgens een
strafschop die voor een 2-2 tussenstand zorgde. De wedstrijd verdiende zeker geen schoonheidsprijs maar
spannend was het wel. Kort na de gelijkmaker kon Leen M zich langs de flank doorzetten. Joyce was mooi
meegevolgd en tikte de 2-3 tegen de netten. Wachtebeke kreeg ook nog enkele goede kansen maar het
ontbrak hen aan de afwerking. Lembeke daarentegen kon vlak voor rust wel nog een keer scoren. Leen M werd
aangespeeld door Kelly en rondde een ren over de helft van het veld netjes af.
Met 2-4 op het bord mochten de bezoekers, gezien de lamlendige start, zeker tevreden zijn. Leen M en Kelly
bleven in de pauze in de kleedkamer en Jurgen schudde zijn elftal grondig door elkaar om zo nog enkele laatste
zaken uit te proberen voor de competitiestart volgende week. De wedstrijd bleef mooi over en weer gaan maar
de zege zou Lembeke niet meer ontsnappen. Met dank aan Rozelien die na een mindere eerste helft de tweede
helemaal naar zich toe trok en met twee knappe doelpunten de 3-6 eindstand vastlegde. Eerst rondde ze een
knappe actie van Karin af en vervolgens scoorde ze na een mooi een-tweetje met onze nieuwekomer Kendra.
Na vier voorbereidingswedstrijden, waarvan twee gewonnen, start volgend weekend het echte werk. Onze
eerste competitieopdracht is een verplaatsing naar Zele komende zaterdag.
Scoorden voor FC Lembeke:
Sofie DP (1-1), Karin (1-2), Joyce (2-3), Leen M (2-4), Rozelien (3-5, 3-6)
Assists voor FC Lembeke:
Leen M (2-3), Kelly (2-4), Karin (3-5), Kendra (3-6)

ZELE – LEMBEKE
Datum: Zaterdag 27 augustus 2016
Ruststand: 0-0
Eindstand: 2-0
Na een intense voorbereiding en enkele pittige duels in de Hofman Cup was het tijd voor de competitiestart. De
eerste match was er, net als in de beker eentje tegen Zele. De Zeelse vrouwen spelen hun wedstrijden altijd op
zaterdag en dus was er traditiegetrouw geen overschot aan speelsters. Meer nog, enkele last-minute
wijzigingen en afzeggingen zorgden ervoor dat we op zaterdagmiddag zelf nog gedepanneerd moesten worden
door Gael, die normaalgezien bij de U17 uitkomt, Leen VD die nog niet kon trainen wegens blessure, en
Liesbeth die al meer dan een jaar geen wedstrijd had gespeeld.
Liesbeth startte op de bank, de andere elf werden in de basis gedropt. Een regenbui vlak voor de opwarming
ten spijt was het snikheet en de match startte dan ook gezapig. Er kwam veel middenveldspel aan de pas, Zele
kon af en toe dreigen maar Lembeke hield goed gelijke tred. Voor Leen VD was de match echter van korte
duur. Na een kwartiertje speelde haar blessure opnieuw op en tijdens de broodnodige drankpauze maakte
Liesbeth dus haar opwachting.
Zele kon een paar keer dreigen maar onze doelvrouw & verdediging onder impuls van een sterke Gael gaven
niets weg. Een logische 0-0 was dan ook de ruststand. Ondertussen was Wendy ook nog gearriveerd, zij zou na
10 minuten een moegestreden Liesbeth komen vervangen. De zon was ondertussen achter de wolken
verdwenen wat voor een aangename temperatuursdaling zorgde. Het sein voor Zele om een tandje bij te
steken. Lembeke werd nu voornamelijk tot verdedigen gedwongen en de thuisploeg kon enkele mooie kansen
creëren. Maar de afwerking stokte en dus leken de bezoekers ondanks de moeilijke omstandigheden nog een
puntje te kunnen meegraaien.
Helaas waren de laatste 10 minuten er teveel aan. Het gebrek aan wissels in de hitte begon te wegen en toen
de thuisploeg een vrije trap tegen de netten werkte, kreeg blauw-wit een ferme tik. De hoop op een gelijkspel
was er nog wel maar een goede actie van Rozelien werd net voor de neus van Joyce ontzet. In de daarop
volgende tegenaanval wist Zele te scoren, al was dat wel - zelfs volgens de Zeelse dames - kilometers
buitenspel. De ref deed echter alsof z'n neus bloedde en het laatste beetje hoop op een puntje was daarmee
ook de kop in gedrukt.
Zele ging al bij al verdiend met de zege lopen al bleven wij opnieuw met een wrange nasmaak zitten. Waar de
scheids vorige week gewoon niet kwam opdagen werden we deze week, net als tegen Kruishoutem in de
beker, met een fameuze scheidsrechterlijke dwaling geconfronteerd. Nu wacht ons een weekje rust en daarna
krijgen we Zingem op bezoek.
Speelden voor FC Lembeke:
Ann, Caroline, Petra, Rozelien, Leen M, Katrien, Sandra, Leen DP, Joyce, Gael, Leen VD (23' Liesbeth (50'
Wendy))

LEMBEKE - ZINGEM
Datum: Vrijdag 9 september 2016
Eindstand: 0-13
Sinds het begin van deze website, ondertussen al meer dan 10 jaar geleden, schrijft uw webmaster wekelijks
een verslagje van de laatste wedstrijd. Een engagement dat ik vandaag, na de zwaarste nederlaag van ons team
sinds de opstart van dit medium, niet uit de weg wil gaan. Maar hoe begin je daaraan?
Was het de verdienste van de tegenstander? Zeker wel! Waar we vorig seizoen nog gelijke tred hielden tegen
dit team - en onze thuiswedstrijd zelfs wisten te winnen - brachten de rood-witten nu een voetbal op de mat
waar wij geen antwoord op hadden. Snelle en zuivere balcirculaties, veel beweging & diepgang en een
uitstekende afwerking.
Had Lembeke dan geen enkele kans gecreëerd? Absoluut niet. Meerdere speelsters hadden de mogelijkheid de
thuisploeg op z'n minst een eerredder te bezorgen. We denken onder andere aan de kans van Wendy over
rechts in de eerste helft of de goede doorbraken van Joyce & Rozelien in de tweede. Maar wat een redding had
de doelvrouw telkens in huis! Geen toeval blijkt nu, vorig seizoen stond ze nog acht wedstrijden in het doel bij
OHL in de Superliga, het allerhoogste niveau in ons land. "Out of our league" noemen we zoiets en dus geen
schande dat de nul op het bord bleef.
Is eerste provinciale net als de Zingemse doelvrouw dan ook niet te hoog gegrepen voor ons team? Wel,
daarover zijn de meningen verdeeld. Ons eerste seizoen was moeilijk en ook vorig jaar kregen we af en toe
tegen onze tanden. Maar afgelopen seizoen kenden we ook enkele hoogtepunten met goeie matchen en
deugddoende overwinningen. Dus waarom zou dat dit jaar niet opnieuw kunnen?
Feit is dat een resultaat als dat van afgelopen vrijdag pijn doet. Er staat dan wel geen scorebord naast ons plein,
de cijfers kennen we maar al te goed. Wat de rest van het seizoen zal brengen, weten we uiteraard nog nog
niet. Het wordt sowieso geen wandeling in het park; een korte blik op de kalender toont ons dat de volgende
opdrachten Drongen, Bosdam Beveren en Meetjesland zijn. Stuk voor stuk kleppers die het ons lastig zullen
maken.
Maar bij het begin van ons provinciaal avontuur, nu vijf jaar geleden, maakten we onszelf de belofte elke match
het beste van onszelf te geven, onze groep & sfeer te behouden en te zien waar we zouden stranden. En dat is
exact wat we zullen doen. Met ons team, dat onlangs tot onze grote vreugde werd uitgebreid met enkele jonge
springers, week na week "het balletje laten rondgaan", "kopkes omhoog" en zien waar we na 90 minuten
eindigen. Een nieuwe week, een nieuwe match, een nieuwe kans!
Naar vrije interpretatie van de webmaster
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sandra, Caroline, Els DG, Cindy DC (75' Kendra), Leen DP, Sofie DP, Leen M,
Rozelien, Joyce, Wendy (75' Katrien)

Drongen - Lembeke
Datum: Vrijdag 16 september 2016
Eindstand: 9-1
Na de mokerslag tegen Zingem bleef ons team niet bij de pakken zitten. De maandagtraining was drukbevolkt
en op vrijdag was de voetbalgoesting alweer terug. Er stond een uitmatch tegen Drongen op het programma en
dus wisten we dat de kans zeer klein zou zijn dat we de nederlaag van vorige week met onze eerste puntjes van
het seizoen zouden kunnen wegspoelen. Drongen heeft een sterk elftal en zal vermoedelijk hoog in de
rangschikking eindigen. Maar we waren we het wel eens: we zouden ons niet voor de tweede week op rij naar
de slachtbank laten leiden.
De Lembeekse dames startten geconcentreerd aan de partij en hoewel de thuisploeg er al snel 1-0 van wist te
maken, toch ging de wedstrijd goed op en neer. Lembeke probeerde mee te voetballen, legde enkele mooie
combinaties op de mat en wist er zowaar eentje van af te werken: Sofie DP zag diepgang en lanceerde Leen M.
Zij legde de bal tot bij Joyce die aflegde voor Rozelien en zij scoorde via de paal het eerste Lembeekse
competitiedoelpunt van het seizoen.
Ook de 1-1 bleef niet lang op het bord want even later kon Drongen er 2-1 van maken. Maar Lembeke bleef
met het hoofd omhoog strijden. De verdediging werd onder druk gezet maar deed het meer dan behoorlijk. En
hoewel de eerste helft net iets te lang duurde en de thuisploeg in de slotfase nog twee keer kon scoren,
konden we na 45 minuten toch met een beter gevoel het veld af stappen.
In de kleedkamer kwamen een heel aantal kwaaltjes naar boven waardoor Petra, Leen M & Joyce in de
kleedkamer bleven en bankzitters Els DG, Sofie L en Wendy hun opwachting maakten. Het wedstrijdbeeld was
echter gelijkopgaand aan de eerste helft: twee vroege doelpunten van de thuisploeg in de openingsfase en
opnieuw een slotoffensief met enkele doelpunten in de laatste minuten. Tussendoor probeerde Lembeke het
de thuisploeg echter lastig te maken. Rozelien zag nog een mooie krulbal in het zijnet verdwijnen waardoor een
tweede eerredder er niet in zat. En hoeweel de score dus opnieuw hoger opliep dan we hadden gehoopt, toch
stapten we met een beter gevoel het veld af.
Volgende week staat de thuismatch tegen Bosdam Beveren op het programma. Alweer een klepper die met 8-1
wist te winnen van Zele, waartegen wij 2-0 verloren.
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien
Assist voor FC Lembeke: Joyce

LEMBEKE – BOSDAM BEVEREN
Datum: Vrijdag 23 september 2016
Eindstand: 0-12
Na twee zware nederlagen stond de thuismatch tegen promovendus Bosdam Beveren op het programma. Het
Waaslandse team voetbalde zich een steile weg richting eerste provinciale en had zowel in de Hofman Cup als
in de competitie al enkele mooie resultaten neergezet. We kwamen opnieuw tegen een jonge ploeg te staan,
met een heel aantal speelsters uit de jeugd. We zouden proberen ons enthousiasme er tegenover te zetten en
wilden vooral een nieuwe nederlaag met zware cijfers vermijden.
Lembeke startte vrij goed en kreeg zelfs de eerste goeie kans van de wedstrijd maar Leen M kon haar schot met
links niet goed kadreren. En even latern kreeg de thuisploeg opnieuw een mogelijkheid om te scoren maar ook
Leen VD kreeg haar poging niet binnen de palen. Aan de overzijde had onze verdediging ondertussen ook
kennis gemaakt met de spitsen van de tegenpartij maar Lembeke hield toch mooi 20 minuten lang de nul op
het bord, tot grote frustratie van de bezoekers.
Het verschil in voetballend vermogen was echter duidelijk en uiteindelijk scoorden de bezoekers verdiend de 01. Na dit openingsdoelpunt had Bosdam Beveren vertrouwen getankt & Lembeke kwam tekort. Bovendien zag
de thuisploeg doelvrouw Anne nog uitvallen met een handblessure waardoor Sandra in doel plaats nam &
Caroline haar opwachting maakte in de verdediging. De score liep op en met 0-5 op het bord werd er gerust.
We hadden al veel gegeven maar konden er ook niet omheen dat we opnieuw het onderspit zouden moeten
delven. Bovendien hadden de zware nederlagen ons vertrouwen in eigen kunnen de afgelopen weken een
ferme knauw gegeven. De tweede helft was dus een maat voor niets waarbij Bosdam Beveren steeds verder uit
liep. We zagen Petra nog uitvallen met krampen en merkten anderzijds het competitiedebuut van nieuwkomer
Kendra op. Bovendien kon Gwen voor het eerst in jaren, door blessures en twee zwangerschappen, een
volledige match volmaken. Maar verder vielen er vooral Waaslandse doelpunten te noteren, 12 stuks in totaal.
Gelukkig haalde trainer Jürgen toch nog zijn beloofde traktatie boven en dronken we na de match ondanks het
resultaat met z'n allen een glaasje champagne. Moet kunnen toch?
Speelden voor FC Lembeke: Ann (25' Caroline), Petra (55' Kendra), Wendy, Kelly (46' Leen DP), Sofie DP, Gwen,
Leen M, Sandra, Els DG, Julie & Leen VD

MEETJESLAND - LEMBEKE

Datum: Vrijdag 30 september 2016
Eindstand: 6-1
Het is tot nu toe nog geen al te leuk seizoen geweest voor ons team. En het zag ernaar uit dat we daar tegen
Meetjesland weinig verandering in zouden brengen. Het team stond tweede en was bovendien vol ambitite
aan de competitie gestart. Lembeke koesterde dan ook weinig hoop op puntjes maar dat wilde niet zeggen dat
we ons naar de slachtbank zouden laten leiden. We namen ons voor om met een goed gevoel van de grasmat
te kunnen stappen & niet opnieuw een dozijn goals om de oren te krijgen.
Na anderhalve minuut kregen we echter al een fameuze opdoffer te verwerken. Interim-doelvrouw Leen VD
bezeerde zich bij een uittrap en kon niet meer verder. De thuisploeg kende geen genade en knalde de 1-0 in
het lege doel. Sandra nam de handschoenen over en Julie kwam in het team. Meetjesland beschikt over enkele
goede speelsters, hun speelster-trainster op kop, maar Lembeke voetbalde goed mee en kon zowaar snel
gelijkmaken. Leen M bediende Karin en zij trapte het leer netjes in het hoekje binnen.
Met 1-1 op het borde was de partij vervolgens een tijdje in evenwicht met kansjes aan beide kanten. Maar in
de slotfase van de eerste helft brak toch min of meer de veer bij Lembeke met drie tegendoelpunten op vrij
korte termijn, waaronder een afgeweken bal. Toch stapte blauw-wit niet met een slecht gevoel de kleedkamer
binnen. We hadden goed meegevoetbald en voelden ons, op een drietal sterkhouders bij de thuisploeg na,
zeker niet de mindere.
Petra bleef traditiegetrouw in de kleedkamer aan de pauze en hierdoor kwam Els DG in de ploeg. Meetjesland
ging op zoek naar een ruimere overwinning maar de Lembeekse dames verkochten hun vel duur. En na tien
minuutjes in de tweede helft, kwam Wendy nog als laatste wissel in het team. Zij voelde zich in haar sas op de
linkerflank en kon zowaar een paar kleine kansjes afdwingen. Maar net als de vorige weken, lukt scoren ons
moeilijk.
Meetjeland mocht wel nog twee keer juichen, wat de eindstand op 6-1 bracht. Opnieuw een nederlaag dus
maar we proberen week na week de positieve punten mee te nemen en aan de mindere te werken. En hopelijk
liggen er binnenkort eens een of meerdere puntjes op ons pad.
Speelden voor FC Lembeke: Leen VD (2' Julie), Sofie L, Caroline, Petra (45' Els DG), Sofie DP, Rozelien, Leen M,
Sandra, Karin, Leen DP, Joyse (55' Wendy)
Scoorde voor FC Lembeke: Karin
Assist voor FC Lembeke: Leen M

LEMBEKE – EENDRACHT AALST B

Datum: Zaterdag 8 oktober 2016
Eindstand: 0-6
Op vrijdagavond 7 oktober stond de wedstrijd tegen Eendracht Aalst B op het programma, net op hetzelfde
moment als de WK-kwalificatiewedstrijd van onze Rode Duivels tegen Bosnië. En nu heeft onze voetbalbond er
niet beter op gevonden dan dat er dan niet gevoetbald mag worden. 't Is te zeggen, niet door eerste elftallen &
geen oefenwedstrijden, reserven en jeugd mogen wel - begrijpe wie gebrijpen kan. En dus werd onze match op
maandagavond, 4 dagen voor de wedstrijd, plots verlegd naar zaterdagmiddag. Kort overleg leerde dat we het
wel geregeld zouden krijgen, al speelden we wel met het idee om Aalst te vragen of ze eventueel ook wat later
op de dag wilden spelen. Kwestie van iets meer ademruimte in ons gezinsleven.
Zover kwam het echter niet want Aalst belde al snel met de mededeling dat het voor hen onmogelijk was om
op zaterdag te spelen & of we de wedstrijd niet wilden verleggen naar maandag of woensdag. We toonden ons
bereid om de partij te verleggen naar maandag, en even later naar toch naar woensdag omdat hen dat beter
uit kwam. "Lembeekse goodwill all over the place". Tegen dan was het al vrijdag, maar goed, het was geregeld.
Althans, dat dachten we. Op zaterdagmiddag, zo ergens tussen 12 en 12.30u, kreeg het hele team een smsje
met het bericht dat de match niet verplaatst kon worden en we dus om 15.30u aan de aftrap verwacht werden.
Het spreekt voor zich dat zo'n smsje een tweetal uur voor het verzameltijdstip niet in goede aarde viel. Een
deel van de speelsters kon zich logischerwijze niet meer vrijmaken en dus was het krabben om aan een elftal te
geraken. Ondertussen stelden we ons ook de vraag "wat met Aalst?" Zij hadden te kennen gegeven niet op
zaterdag te kunnen spelen maar meldden ons ook niet dat ze forfait zouden geven.
En wat bleek? Zij daagden gewoon op. En ze hadden zelfs nog wisselspeeslters. Uiteindelijk kwam Lembeke aan
een elftal, met Gael, die al een match met de U17 in de benen had & nieuwkomer Kendra. Met Rozelien die
amper had kunnen opwarmen en Sofie L die moest werken maar na een uurtje gewisseld kon worden door
Petra die later toekwam. Uiteindelijk stond het 0-4 aan de rust en was de eindstand 0-6. Een uitgebreider
verslag moet ik u echter schuldig blijven want uw verslaggeefster kon zich op zo'n korte termijn helaas niet
meer beschikbaar stellen.
Een spijtige gang van zaken want we hadden Aalst wel graag op volle sterkte bekampt. En de volgende keer dat
de vraag komt om een wedstrijd te verleggen, zullen we alvast twee keer nadenken. Want niet kunnen op
zaterdag is toch wel heel relatief gebleken...
Speelden voor FC Lembeke:
Sandra, Sofie L (65' Petra), Caroline, Wendy, Kelly, Rozelien, Katrien, Gael, Kendra, Karin, Els DG

AA GENT D – LEMBEKE
Datum: Zaterdag 15 oktober 2016
Eindstand: 4-0
De verplaatsing naar AA Gent stond op zaterdagavond geprogrammeerd. We werden op het mooie Neptunuscomplex verwacht waar het voorprogramma zowaar uit een beloften-bekerduel tussen AA Gent Ladies &
Anderlecht bestond. En op het B-terrein zagen we bij aankomst enkele schattige meisjes de maat nemen van
hun tegenstander, een team bestaande uit allemaal jongens. De toekomst van het vrouwenvoetbal ziet er mooi
uit, dat doet ons - oude rotten - zowaar plezier.
Maar goed, we waren dus naar Neptunus afgezakt om zelf een partijtje voetbal te spelen. De tegenstander is
ondertussen een bekende, we doorlopen al jaren min of meer dezelfde reeksen. Gent bezit sowieso over het
meeste talent maar in het verleden wisten we met onze teamspirit toch regelmatig punten te pakken in de
onderlinge duels. Zo wonnnen we vorig seizoen op de afsluitende speeldag nog van hen. Ondanks de pijnlijke
nul die nog steeds achteraan onze statistieken prijkt dit seizoen, achtten we ons dus niet helemaal kansloos
vooraf.
Van een vertrouwenscrisis was in Lembeekse rangen in de aanvangsfase alvast niets te merken. De bezoekers
voetbalden goed mee en staken regelmatig de neus aan het venster. De partij zat echter goed op slot en het
was moeilijk een gat te vinden in de Gentse defensie. Maar hetzelfde gold aan de overkant. De thuisploeg
probeerde wel een opening te forceren maar ook de Lembeekse verdediging kraakte niet.
De partij was gesloten maar ging vrij gelijk op. En met de rust in zicht leek het erop dat Lembeke voor het eerst
deze compeititie eens niet met een achterstand de pauze in zou gaan. Maar dat was buiten de arbiter
gerekend. Hoewel de bal zeer duidelijk de achterlijn had overschreden, mocht Gent toch verder voetballen en
uiteraard vloeide daar een doelpunt uit voort. Akkoord dat de scheidsrechter, die er in onze reeks alleen voor
staat, niet alles kan zien maar na het volleybaldoelpunt tegen Kluisbergen en de metersoffsidegoal tegen Zele
begint het aantal blunders op cruciale momenten wel tegen te steken.
Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en dus 1-0 op het scorebord aan de pauze. Lembeke had al veel
krachten verspeeld en Jürgen keek nog even de kat uit de boom om invallers Els DG & Kendra hun opwachting
te laten maken in de tweede helft.
Ondanks veel goede wil om de situatie alsnog om te buigen, was het vet van de soep. De openingsgoal had de
thuisploeg vertrouwen gegeven en die voetbalden in de tweede helft een stuk beter dan de bezoekers. Na
amper vijf minuten lag de match met de 2-0 in een definitieve plooi. Blauw-wit werd nu steeds meer tot
verdedigen gedwongen en de 3-0 van Gent was een absoluut pareltje.
Lembeke ging nog op zoek naar de eerredder maar die kwam er niet en het leek een verdiende 3-0 nederlaag
te gaan leiden. Maar in de absolute slotseconden dikte de score zowaar nog tot 4-0 aan. Toch wat jammer
want zo keken we alweer tegen een overdreven nederlaag aan. Jammer dat er met inzet geen prijzen te
verdienen zijn. Komende week wacht ons een quasi-onmogelijke opdracht tegen SCE Aalst, een van de toppers
in de reeks.
Speelden voor FC Lembeke: Sandra, Kelly, Leen VD, Caroline, Sofie L (60' Els DG), Julie, Sofie DP, Karin (75'
Kendra), Leen M, Joyce, Rozelien

LEMBEKE – SCE AALST A
Datum: vrijdag 21 oktober 2016
Eindstand: 1-4
We geraken er maar niet af, van die verdomde nul. En het zag er niet naar uit dat we daar daar tegen SCE Aalst
verandering in zouden kunnen brengen. Het team eindigde vorig seizoen op de tweede plaats en is ook dit jaar
goed gestart. Bovendien kenden we alweer pech nog voor de partij begonnen was. Zowel Sofie DP als Petra
blesseerden zich tijdens de opwarming. Puydt gaf al snel aan dat starten geen optie was en ook Petra zag het
somber in, al wou zij wel een poging wagen. Na vijf minuten voetbal was het echter al over en uit voor Pejken
waardoor Sandra rechtstreeks van de late shift op haar werk in de ploeg werd gedropt.
Een chaotisch matchbegin dus en de aanvangsfase was voor de bezoekers met een snel doelpunt nadat de bal
achteruitgespeeld werd en een speelster van aan de rand van de zestien mocht uithalen. Alweer een vroege
achterstand maar we hadden ons voorgenomen: geen afstraffing en dus beet iedereen zich vast in elke bal, in
elk duel. Zo kreeg Aalst geen vrijgeleide naar doel en kon ook Lembeke af en toe prikken. Rozelien en Leen VD
probeerden de opening via links te forceren en Rozelien kon daaruit 2 keer haar kans gaan.
Na 25 minuten ging ook Leen VD na de kant. Dat was al tien minuten meer dan oorspronkelijk de bedoeling
was, zodat ze niet zou hervallen in het blessureleed dat haar al heel het seizoen teistert. Cindy kwam in de
ploeg waardoor Rozelien een rijtje op kon schuiven. Lembeke bleef aardig meevoetballen maar Aalst was wel
duidelijk te betere ploeg. En wanneer een speelster van de bezoekers kon oprukken & de bal heerlijk mooi
binnentrapte, had doelvrouw Ann geen verhaal.
Ondanks nog enkele Lembeekse doelpogingen, waaronder een afstanddschot van Leen DP, kon de thuisploeg
niet scoren. Maar dankzij het collectieve stoorwerk van het voltallige Lembeekse team, vond ook Aalst voor de
rust niet meer de weg naar doel.
De pauze was welgekomen want de elf speelsters wisten dat ze sowieso nog 45 minuten aan de bak zouden
moeten. Na 15 minuten trapte Lembeke de tweede helft op gang. Aalst ging duidelijk op zoek naar een derde
doelpunt maar vond meer dan eens Julie op haar weg, die een fantastische wedstrijd speelde. En ook
doelvrouw Ann en haar verdediging verdienen een pluim voor de niet-aflatende werklust.
Aan de overzijde probeerden Rozelien en Joyce, geruggesteund door Leen M, de opening te forceren voor het
derde Lembeekse doelpunt van dit seizoen. En toen Joyce onderuitgehaald werd aan de rand van de zestien
meter, kreeg de thuisploeg daar ook een mooie kans toe. Leen DP ging achter de bal staan en krulde de bal
heerlijk voor doel. Vervolgens werd de bal nog geraakt door een teen van LM en de voet van een Aalsterse
verdedigster, waarna de bezoekende doelvrouw enkel nog tevergeefs kon grabbelen en er zowaar 1-2 op het
bord kwam.
Zo kwam er opnieuw wat spanning in de wedstrijd al bleef Aalst wel de controle houden. Het leek erop dat
Lembeke de 1-2, wat op zich een mooi resultaat zou zijn, zou kunnen vasthouden maar daarvoor duurde de
partij net 10 minuten te lang. Na een afgeweken bal & mooie actie in de slotfase eindigden we uiteindelijk op
1-4. Jammer van de twee late tegengoals maar chapeau voor alle speelsters die voor elke bal vochten en ook
enkele mooie acties op de mat wisten te leggen.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Petra (5' Sandra), Wendy, Caroline, Rozelien, Leen M, Els DG, Julie, Leen DP,
Joyce, Leen VD (25' Cindy)
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M
Assist voor FC Lembeke: Leen DP

WILSKRACHT IDEGEM – LEMBEKE
Datum: Zaterdag 29 oktober 2016
Eindstand: 6-5
Aan het begin van de herfstvakantie stond er zowaar een zaterdagavondwedstrijd op de kalender. Dat bleek
geen goede combinatie te zijn want met Kelly, Wendy, Sandra & Els DG misten we maar liefst 4 speelsters
omdat ze al op weekend vertrokken waren. Daarnaast waren ook de blessures die Sofie DP & Petra opliepen in
de opwarming vorige week een ferme streep door onze rekening. Gelukkig konden we opnieuw op Gael
rekenen om ons team te komen versterken. Zo konden we toch met 11 aan de aftrap verschijnen. Katrien nam,
ondanks de slechte herinnering aan vorig seizoen, plaats op de bank.
Idegem toonde zich in de aanvangsfase als een stevig team met veel druk naar voor en enkele gevaarlijke
afstandsschoten. Maar het was Lembeke die best uit de startblokken schoot. Er lagen mogelijkheden en blauwwit stond na een kwartiertje zowaar 0-2 voor. Leen M stak de bal goed tussendoor en Joyce & Rozelien prikten
het leer tweemaal knap tegen de touwen. Na slechts drie doelpunten uit alle vorige wedstrijden samen, een
serieuze boost.
Maar Idegem bleek niet aangeslagen en zette de 0-2 achterstand om tot een 3-2 voorsprong met dwingend
voetbal en vooral krachtige afstandsschoten. Ook Lembeke van haar kant toonde echter mentale veerkracht.
Sofie L was sterker dan haar rechtstreekse tegenstander en knalde de 3-3 oog in oog met de Idegemse
doelvrouw heerlijk mooi binnen. Maar nog voor de rust was Lembeke alweer op achtervolgen aangewezen
want amper twee minuten later stond het 4-3 in het voordeel van de thuisploeg.
Na deze doelpuntrijke eerste helft was Lembeke overtuigd: "hier liggen mogelijkheden" en dus kwam blauwwit vol goeie moed de kleedkamer uit. Er volgden kansen aan beide kanten maar het eerste kwartier werd er
niet gescoord. Daarna kwam de match echter in een beslissende plooi toen de thuisploeg tweemaal op korte
termijn raak trof. Met 6-3 op het bord leek de partij gespeeld, maar Lembeke gaf niet op.
Leen VD werd 20 minuten voor affluiten door Katrien gewisseld. De bezoekers probeerden nog een versnelling
hoger te schakelen en dat lukte. Joyce bekroonde een ijzersterke partij met twee knappe doelpunten, eerst na
goed stoorwerk van Sofie L & vervolgens na een knappe assist van Rozelien. En Lembeke had zelfs de kans om
er nog een puntje uit te halen maar de Idegemse doelvrouw redde een knal van Rozlien met haar gezicht (en
was daar even niet goed van).
Had de wedstrijd vijf minuten langer geduurd, had een eerste puntje erin gezeten maar toen de arbiter misschien wel de beste die we dit seizoen al gehad hebben, het mag ook eens gezegd worden - affloot, stond er
6-5 op het bord. Zo bleven we alweer met lege handen achter maar niemand die gelooft dat we met deze inzet
en teamspirit de puntenloze rode lantaarn zullen blijven...
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Cindy, Caroline, Gael, Leen VD (70' Katrien), Rozelien, Leen M, Julie,
Joyce, Leen DP
Scoorden voor FC Lembeke: Rozelien (0-1), Joyce (0-2), Sofie L (3-3), Joyce (6-4, 6-5)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (0-1, 0-2, 3-3), Sofie L (6-4), Rozelien (6-5)

LEMBEKE – WACHTEBEKE
Datum: Vrijdag 4 november
Eindstand: 3-0
Na een harde wedstrijd tegen Idegem stond de thuismatch tegen Wachtebeke gepland. Een wedstrijd waar we
eerlijk gezegd wel naar uitkijken want met amper 3 puntjes leek dit een van de weinige wedstrijden te worden
dit seizoen waarin we eventueel puntjes zouden kunnen pakken. We trommelden wat supporters op en
probeerde onze zenuwen de baas te worden zodat we eindelijk die verdomde nul van het bord zouden kunnen
vegen.
Ook voor de bezoekers stond er natuurlijk heel wat op het spel want ook zij wilden deze zespuntenmatch
natuurlijk graag winnen. Het resulteerde in een zenuwachtige wedstrijd waarbij de beste kansen duidelijk voor
Lembeke waren. Eerst kon Rozelien zich doorzetten op links maar haar schot wer gered. En even later volgende
Leen VD hetzelfde parcours maar ook zij zag haar poging tot twee maal toe gekeerd.
Het was uiteindelijk niet toevallig onze spits-in-vorm Joyce die de score wist te openen. Leen M speelde de bal
achteruit en Joyce werkte beheerst af. Maar ook met de 1-0 op het bord ging geen van beide ploegen relaxter
voetballen. Doelvrouw Ann werd enkel met enkele vangballetjes op de proef gesteld & Lembeke kreeg vooral
een karrenvracht aan inworpen op de rechterkant te verwerken.
Met een krappe voorsprong gingen beide ploegen de rust in. Krap, maar toch een voorsprong, en dat voor het
eerst deze competitie. We hadden er vertrouwen in, dit moésten we afmaken. Maar Wachtebeke gaf zich niet
gewonnen. Ze kwamen gemotiveerd uit de kleedkamer en namen de openingsfase van de tweede helft voor
hun rekening. Maar onze verdediging, onder leiding van sluitstuk Sandra, gaf geen krimp. En wanneer Lembeke
vanonder de druk uit raakte, trof het een tweede keer raak. Caroline verroverde de bal op rechts en stuurde
Wendy het straatje in. Deze werkte zeer beheerst af.
Het tweede knappe doelpunt van de wedstrijd zorgde voor iets meer rust in Lembeekse rangen en de partij
ging op slot. Wachtebeke probeerde nog wel maar de thuisploeg, waar ook Sofie L en Els DG hun opwachting
maakten, stond als een blok. Tien minuten voor affluiten werd Joyce onderuit gehaald in het strafschopgebied.
Een klus voor Leen M die de bal wel in het hoekje trapte maar net binnen het bereik van de doelvrouw,
waardoor de 2-0 op het bord bleef.
Toch behield Lembeke de controle en Leen M zette haar missertje vlak voor affluiten nog recht door op
aangeven van Rozelien de 3-0 eindstand met een boogbal vast te leggen. Het hoeft geen uitleg dat deze
overwinning meer dan deugd deed. Eindelijk loon naar werken voor het hele team dat ondanks alles nooit de
moed en strijdlust verloor!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sandra, Gael, Caroline, Leen VD, Julie, Leen DP (70' Els DG), Leen M, Rozelien,
Joyce, Wendy (65' Sofie L)
Scoorden voor FC Lembeke: Joyce (1-0), Wendy (2-0), Leen M (3-0)
Assists voor FC Lembeke: Leen M (1-0), Caroline (2-0), Rozelien (3-0)

ZWIJNAARDE – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 11 november
Eindstand: 5-0
Eindelijk! Na de klinkende 3-0 overwinning was de nul van het bord geveegd. En daar waren we met z'n allen
blij om. Bovendien kregen we ook dit weekend een "haalbare" tegenstander. Zwijnaarde vormt samen met ons
en Wachtebeke namelijk het hekkensluitende trio. De eerste overwinning van het seizoen had ons alvast
vertrouwen gegeven om niet enkel de nul weg te vegen maar ook tegen Zwijnaarde iets te proberen rapen.
Was het de slechte kunstgrasmat die ons al jaren niet ligt of was het toch een té gerust gevoel? Wie zal het
zeggen. Feit is dat we na twee minuten al op achtervolgen aangewezen waren. De thuisploeg was goed bij de
les en nog voor de bezoekers hun elftal georganiseerd kregen, stond het al 1-0 na een aanval op de
rechterflank.
Daar had Lembeke zich niet aan verwacht en het duurde dan ook even eer er opnieuw rust in het team kwam.
Zwijnaarde daarentegen, startte complexloos en probeerde de score te verdubbelen. Dat lukte echter niet en
gaandeweg kwam Lembeke beter in de match. Rozelien kon zich een aantal keer doorzetten op de linkerflank
en ook Wendy probeerde een opening te forceren. Achteraan zat alles ondertussen mooi op slot.
Een gelijkmaker zou niet onverdiend geweest zijn en op slag van rust kwam deze er ook bijna. Leen VD
schilderde een vrije trap richting kruising maar het leer raakte de dwarslat en botste terug het speelveld in.
Leen M kreeg de bal in de voeten en ging haar kans maar een verdedigster stond net goed gepositioneerd om
het gevaar te keren. En ook de tweede rebound, dit keer van de voet van Joyce, werd gered.
Geen 1-1 dus maar met 1-0 aan de rust was de partij nog niet gespeeld. Jürgen gooide met Caroline en Leen DP
twee frisse krachten in het team te nadele van Cindy en Leen M. Maar al gauw bleek dat Zwijnaarde de drie
punten zou thuishouden. Lembeke had moeite druk te ontwikkelen en de thuisploeg bouwde haar voorsprong
stelselmatig uit. De zeldzame tegenrprikken van Lembeke haalden niets uit want scoren lukte niet.
De kopjes gingen naar beneden en harde 5-0 cijfers waren ons deel. Toch stof om over na te denken hoe we
deze haalbare wedstrijd zo uit handen konden geven. Op naar volgende week!
Speelden voor FC Lembeke:
Ann, Cindy (46' Caroline), Wendy, Sofie DP, Rozelien (75' Kendra), Leen M (46' Leen DP), Sandra, Els DG, Julie,
Joyce, Leen VD

LEMBEKE – HAMME-ZOGGE
Datum: Vrijdag 18 november 2016
Eindstand: 1-4
Na de onverwachte zware nederlaag tegen Zwijnaarde, kregen we Hamme-Zogge op bezoek. Dat is het team
waar we onze allereerste zege in eerste provinciale tegen boekten, maar sindsdien ook niet meer van konden
winnen. Deze match staat altijd met stip aangeduid in de agenda van Caroline want het is een rechtstreeks duel
met haar collega.
Het was echter snel duidelijk dat het komende maandag niet zo prettig zou worden op het werk want al na een
halfuur had Carolines collega al driemaal de weg naar de netten gevonden. Niet dat Lembeke zo slecht voor de
dag kwamt maar van efficiëntie kon de thuisploeg alvast nog iets leren van de bezoekers.
Lembeke probeerde het tij wel te doen keren en Joyce scoorde op aangeven van Leen M de 1-3 maar die werd
al snel uitgewist door - alweer - een doelpunt van dezelfde Hamse speelster.
De 1-4 aan de rust was ook de einduitslag, in de tweede helft werd niet meer gescoord.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy, Sofie L, Cindy (70' Kendra), Caroline, Kelly (46' Els DG), Leen VD, Rozelien,
Leen M, Joyce, Sandra (84' Gwen), Leen DP
Scoorde voor FC Lembeke: Joyce (1-3)
Assist voor FC Lembeke: Leen M (1-3)
SOTTEGEM – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 25 november
Eindstand: 6-0
Geen matchverslag beschikbaar
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Wendy, Rozelien, Sandra, Els DG, Julie, Leen DP, Joyce (46'
Kendra), Leen VD
LEMBEKE – MARIAKERKE
Datum: Vrijdag 2 december 2016
Eindstand: 1-5
Tegenstander Mariakerke legt dit seizoen wisselende resultaten op de mat en dat levert hen tot nu toe dan ook
een plaats in het midden van het klassement op. Lembeke kon met Katrien, Caroline en Wendy op drie
bankzitters rekenen. Mariakerke nam de partij direct in handen in de eerste helft en scoorde na een tiental
minuutjes de 0-1. Vervolgens gingen de bezoekers op zoek naar een dubbele voorsprong. Lembeke had het
moeilijk maar kraakte niet en zo bleeft de 0-1 tot aan e rust op het bord.
Na de pauze kwam het tweede Mariakerkse doelpunt er dan toch en wanneer Julie de bal ongelukkig in eigen
doel werkte, leek het boeken toe. Maar Rozelien had nog iets in petto en na een foute tussenkomst van de
bezoekende doelvrouw maakte ze er met een mooie lobbal 1-3 van. Meer dan de eerredder zat er echter niet
in. Mariakerke scoorde nog tweemaal en won verdiend met 1-5 tegen een verdienstelijk Lembeke.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L (40' Caroline), Cindy (73' Katrien), Julie, Joyce, Kendra (73' Wendy),
Sofie DP, Rozelien, Leen VD, Sandra, Leen DP
Scoorde voor FC Lembeke: Rozelien (1-3)

LEMBEKE – ZELE
Datum: Vrijdag 9 december 2016
Eindstand: 4-6
In de heenronde moesten we maar nipt de duimen leggen tegen Zele. Bovendien raakten we toen amper aan
11 fitte speelsters. We achtten ons dus zeker niet kansloos tegen dit team en konden zelfs op voorsprong
komen nadat Karin de bal over de doellijn werkte met dank aan Wendy en de doelvrouw. De vreugde was
echter van korte duur want Zele scoorde vrijwel meteen de gelijkmaker.
De toon voor een knotsgekke partij was gezet. Wendy kon nog twee keer scoren en bracht de score op 3-1
maar nog voor de rust kon ook Zele nogmaals juichen. Met 3-2 op het bord gingen beide ploegen de rust in.
Na de pauze was de doelpuntenkermis nog niet voorbij. Wendy scoorde haar derde van de avond en met 4-2
op het bord kon Lembeke beginnen dromen van een tweede overwinning dit seizoen. Zele was echter lichtjes
de betere ploeg en toonde zich mentaal bijzonder sterk. Stelselmatig bogen ze de 4-2 achterstand om naar een
4-2 voorsprong.
In de slotfase zette Jürgn nog alles op alles met een man-tegen-man-verdediging maar het mocht niet baten.
Zele profiteerde optimaal en zette even later de 4-6 eindstand vast. Toch een teleurstelling voor een zeer
verdienstelijk Lembeke
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Wendy, Sofie DP, Sandra, Karin (46' Rozelien), Julie, Leen DP
(80' Gwen), Joyce, Leen VD
Scoorde voor FC Lembeke: Karin (1-0), Wendy (2-1, 3-1, 4-2)
Assist voor FC Lembeke: Wendy (1-0), Karin (2-1), Leen VD (3-1), Sofie DP (4-2)
ZINGEM – LEMBEKE
Datum: Zaterdag 7 januari 2017
Eindstand: 4-0
De eerste wedstrijd na de winterstop was er eentje in extreem winterse omstandigheden. Het vroor en had her
en der ook gesneeuwd. 13 dappere Lembeekse speelsters trokken samen met trainer Jürgen, délégé Els en een
handvol supporters - met warmhoudertje - op zaterdagnamiddag naar Zingem in afwachting of er wel gespeeld
zou kunnen worden.
Het veld lag hard en glad maar de arbiter zag er geen graten in: voetballen maar. Het werd uiteindelijk een
wedstrijd die er nooit echt een zou zijn, met val- en glijpartijen en verre van goed voetbal. Twee dagen later
kon het voltallig team zich amper nog bewegen van de spierpijn.
Zingem won, met 4-0 en dat was verdiend. En Lembeke? Dat bleef met een kater achter. Niet zozeer omwille
van de nederlaag maar wel wegens het uitvallen van Karin met een gecompliceerde polsbreuk. Onze nummer
15, die na enige tijd afwezigheid opnieuw haar opwachting maakte, maakte hard kennis met de Zingemse
grond en trok in een ruk van het voetbalveld naar de operatietafel. Ze werd dezelfde avond nog geopereerd en
er wacht haar nu een revalidatie die ons doet terugdenken aan die van Katrien begin vorig seizoen. Spoedig
herstel Karin!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Cindy (70' Gwen), Kelly, Sofie DP, Rozelien, Sandra, Karin (53' Karin),
Els DG, Julie, Leen VD

BOSDAM BEVEREN – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 20 januari 2017
Eindstand: 4-0
Nadat de wedstrijd tegen Drongen afgelopen vrijdag werd afgelast, was onze tweede wedstrijd van 2017 een
verplaatsing naar Bosdam Beveren. Het veld lag hard maar bespeelbaar. Door het afvallen van Sofie DP, niet
genoeg hersteld van een val op training woensdag, kon Jürgen maar op een wissselspeelster rekenen. Petra
nam plaats naast de trainer en zou zo haar wederoptreden maken na maanden blessureleed.
Bosdam Beveren staat als promovendus mooi bovenin het klassement en had bovendien de heenmatch met 012 gewonnen. Met een tiener en twee twintigers & voor de rest dertigers, veertigers en zelfs en vijftiger in de
basiself waren de bezoekers bovendien duidelijk een heel pak ouder - of is het meer ervaren - dan de
tegenstander. De thuisploeg had dus wel zin in een hapklaar brokje maar dat was buiten Okra Lembeke
gerekend. Blauw-wit beet zich vast en knokte van de eerste tot de laatste minuut. Bovendien speelde
doelvrouw Ann een beresterke wedstrijd. En zo was er met 2-0 aan de rust nog verre van sprake van dubbele
cijfers.
Ook na de pauze plooide Lembeke zich dubbel, tot frustratie van de thuisploeg. Ook nu konden ze "slechts"
twee keer scoren en zo moesten ze uiteindelijk vrede nemen met een 4-0 overwinning. Petra maakte de laatste
20 minuten vol en trainer Jürgen kon achteraf enkel maar vol lof zijn over zijn 12 dapperen die het de
tegenstander bijzonder moeilijk maakten. Hopelijk kunnen we de komende weken dezelfde mentaliteit op de
mat leggen, maar dan graag met een wisseltje extra op de bank.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Wendy, Kendra, Rozelien, Gwen, Katrien (70' Petra), Els DG,
Julie, Leen DP

LEMBEKE – MEETJESLAND
Datum: Vrijdag 27 januari 2017
Eindstand: 0-2
Het is tot nu toe al een moelijk seizoen geweest voor Lembeke maar in de terugronde slaagde blauw-wit er tot
nu toe elke keer in beter te doen dan in de heenwedstrijd. En dat was dus ook het plan wanneer co-leider en
buur Meetjesland op bezoek kwam. In de heenmatch werd het 6-1 en sindsdien had het Eekloose team zo goed
als alle wedstrijden gewonnen wat hen dus, samen met Drongen, de leiderspositie had opgeleverd.
Lembeke startte met Leen M, terugkerend na ziekte, in de basis en met Rozelien voor de tweede week op rij
linksachter. In tegenstelling tot vorige week tegen Bosdam Beveren, had Jürgen met Sandra, Kendra en Leen
VD wel rijkelijk gezelschap op de bank.
Lembeke startte complexloos, koos resoluut voor balbezit en de aanval. Een foutje achterin bij Meetjesland kon
net niet afgestraft worden en ook de kapitein van de bezoekers moest een aantal keer de meubelen redden
zodat Lembeke de score niet zou kunnen openen. Een hoopvolle start die, zoals wel vaker die seizoen, niet
beloond werd, zelfs integendeel. De eerste aanval van Meetjesland resulteerde in een bal in de kluts die in de
juiste voeten viel en werd binnengetikt.
Een opdoffer voor Lembeke dat het lang niet slecht deed. De waardeverhoudingen op het veld waren in ieder
geval in schril contrast met die uit het klassement. Meetjesland kreeg vervolgens wel wat meer overwicht maar
Lembeke haalde uiteindelijk zonder al te veel moeite de rust zonder bijkomende tegendoelpunten. En een
tweetal missers van de doelvrouw, brachten Lembeke zelfs nog dicht bij de gelijkmaker.
Leen M was ondertussen al terug naar de kant en ook Joyce bleef na de pauze in de kleedkamer. Leen VD had
de plaats van Leen M ingenomen en Sandra kwam zowaar als spits in de ploeg. Scoren lukte haar echter niet,
terwijl Meetjesland op stilstaande fase wel de 2-0 kon binnenwerken. Lembeke had al veel krachten verspeeld
en de bezoekers kregen meer kansen. Maar de afwerking stond niet op scherp en dus bleven ze op twee
doelpunten steken.
Met de inbreng van Kendra keerde Sandra naar haar vertrouwde verdedigende positie terug. Rozelien mocht
het laatste kwartier als rechtsvoor volmaken en kon ei zo na nog een opening forceren. Ze ging een aantal keer
goed de flank af, maar een doelpuntje zat er niet meer in. Een verdiende overwinning voor Meetjesland, een
verdienstelijke partij voor Lembeke.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Kelly, Els DG (70' Kendra), Rozelien, Julie, Leen DP, Sofie DP, Leen M
(30' Leen VD), Joyce (46' Sandra), Wendy

EENDRACHT AALST B – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 3 februari 2016
Eindstand: 2-0
Na de deugddoende partij tegen leider Meetjesland waren we gebrand op een goede prestatie tegen
Eendracht Aalst. Vorig seizoen pakten we er immers met een heuse stunt uit en gingen we er winnen met 0-3.
Bovendien waren er deze week ook ruim voldoende speelsters beschikbaar en kreeg Jürgen Leen DP, Rozelien
en Cindy naast zich op de bank.
Het was een mooie voetbalavond en de thuisploeg had slechts 10 speelsters ter beschikking. Alles was
bijgevolg aanwezig om er een mooie avond van de te maken en nog eens puntjes te pakken. Lembeke kreeg al
gauw een grote kans toen Leen M een uittrap van de doelvrouw onderschepte maar Joyce en even later ook
Gwen konden niet scoren.
Aalst moest zich even organiseren maar kwam vervolgens meer in de wedstrijd. Aan Lembeekse zijde werd er
maar zwak geduelleerd, de thuisploeg begon steeds meer in eigen kansen te geloven en toen ze de 1-0
scoorden steeg dat geloof alleen maar. Lembeke zakte steeds verder weg, van teamspirit en duelkracht was
ondertussen amper nog sprake. En bovendien moest Kelly nog voor de rust geblesseerd het veld verlaten.
We konden niet tevreden zijn maar waren vastbesloten om in de tweede helft voor een kentering te zorgen.
Maar daar kwam niet veel van in huis. Ann loste al in de aanvangsfase een bal en de 2-0 op het bord was het
signaal voor de thuisploeg om zich nog 45 minuten te pletter te lopen.
Lembeke slaagde er maar niet in het juiste ritme te vinden en presteerde in alle linies ondermaats. Een
afstandsschot tegen de deklat van Leen DP gaf nog even hoop maar uiteindelijk kon blauw-wit geen vuist meer
maken. Het bleef 2-0 na een afschuwelijk slechte partij. Even in de spiegel kijken en dan volle moed vooruit
naar de volgende confrontatie, vrijdag tegen AA Gent.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Kelly (40' Leen DP), Kendra, Gwen, Leen M, Sandra, Els DG, Julie (46'
Rozelien), Joyce, Leen VD (70' Cindy)

LEMBEKE – AA GENT D
Datum: Vrijdag 10 februari 2016
Eindstand: 1-3
De wedstrijd tegen Aalst was er eentje om snel te vergeten. Gelukkig kregen we een week later de kans om ons
te herpakken. Het zou echter geen evidente zaak worden om onze moraal - en die van onze trainer - een beetje
op te krikken.Tegenstander AA Gent D is namelijk aan een opmars bezig in de competitie en wij konden maar
over een zeer beperkte kern beschikken. Zo waren onze doelvrouw & de drie potentiële reservekeepsters niet
beschikbaar, waardoor Gwen zich moest opofferen om de handschoenen aan te trekken. Bovendien hadden
we ook de steun van jeugdspeelster Gael nodig om aan een elftal te geraken, met ancien Katrien als back-up
nog op de bank.
We begonnen dan ook zonder al te veel vertrouwen aan de match, maar wel met een goede inzet. Bovendien
bleek het voor beide teams moeilijk om op de hard bevroren grasmat te voetballen. En dus ging de partij best
gelijk op. Gent toonde zich een tikkeltje beter maar moest toch lang zoeken naar de juiste opening. Ze kregen
enkele kansjes maar de afwerking liet het wat afweten, tot Gwen zich uiteindelijk toch moest omdraaien.
Aan inzet in Lembeekse rangen echter geen gebrek en onder impuls van een sterke Gael & Rozelien probeerde
de thuisploeg ook een goaltje te maken. Uiteindelijk scoorde Gent drie keer maar in de slotfase was er ook de
eerredder voor blauw-wit. Met een mooie diepe bal bereikte Gael Sofie DP en zij verschalkte de bezoekende
doelvrouw met een knap schot net onder de deklat.
Geen overwinning om ons vertrouwen op te krikken maar toch een mooie collectieve prestatie van de
aanwezige speelsters. Volgende week wacht ons een moeilijke opdracht, dan worden we op het veld van SCE
Aalst verwacht.
Speelden voor FC Lembeke:
Gwen, Leen DP, Cindy, Caroline, Petra (60' Katrien), Els DG, Kendra, Sofie DP, Rozelien, Leen M, Gael
Scoorde voor FC Lembeke: Sofie DP
Assist voor FC Lembeke: Gael
SCE AALST A – LEMBEKE
Datum: Zaterdag 18 februari 2017
Eindstand: 9-0
We kunnen heel kort zijn: een wedstrijd die er nooit een was eindigde op op een 9-0 pandoering. Geen
matchverslag beschikbaar wegens afwezigheid webmaster. Op naar de volgende!
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Cindy (46' Kendra), Caroline, Petra, Wendy (80' Leen M), Rozelien,
Gwen, Sandra, Julie, Joyce
LEMBEKE – DRONGEN A
Datum: Vrijdag 24 februari 2016
Eindstand: 0-8
Drongen mengt zich stevig in de titelstrijd en dat was op het veld goed te merken. Lembeke toonde wel
weerwerk maar kon niet voorkomen dat de bezoekers stelselmatig de score konden uitdiepen. Geen verder
verslag beschikbaar wegens afwezigheid webmaster.
Speelden voor FC Lembeke: Wendy (46' Ann), Els DG (63' Kelly), Cindy, Caroline, Kendra, Sofie DP, Rozelien,
Gwen (63' Petra), Leen DP, Joyce, Sandra

LEMBEKE – WILSKRACHT IDEGEM
Datum: Vrijdag 3 maart 2017
Eindstand: 1-4
Een van de meest spectaculaire wedstrijden van dit seizoen, was te verplaatsing naar Wilskracht Idegem. We
konden er maar liefst 5 keer scoren maar gingen toch met 6-5 de boot in. We onthielden vooral de fysieke
kracht en de gevaarlijke afstandsschoten van de thuisploeg doen en zouden dit meenemen in de
terugwedstrijd.
De bezoekers startten furieus en het was meteen duidelijk dat ze hun ultieme wapen, de doelpoginen van
buiten de grote baklijn, opnieuw zouden aanspreken om het ons moeilijk te maken. Het duurde dan ook niet
lang eer Idegem zo een eerste keer wist te scoren. De Lembeekse verdediging had het moeilijk en dezelfde
speelster scoorde op korte tijd 3 knappe doelpunten.
Toch liet de thuisploeg de kopjes niet zakken en vooral via Rozelien op de linkerflank probeerde Lembeke
gevaarlijk te zijn. Maar de doelvrouw bleek een uitstekende voetbalster te zijn en werd door haar ploeggenotes
uitstekend in het spel betrokken. Idegem speelde vooral op de buitenspelval maar kort voor rust werden ze
daarop toch gepakt. Sofie DP stuurde Leen M op het juiste moment het straatje in en zij scoorde de 1-3 in de
korte hoek.
In onze hoofden zagen we de partij al keren maar de vreugde was van korte duur. Enkele minuten later ging
het vierde Idegemse doelpunt tegen de touwen. Vanop afstand, u raadt het al. Toch een mentale tik, zo vlak
voor het einde van de eerste periode en dus gingen we met een 1-4 achterstand de rust in.
Petra en Sandra bleven na de pauze in de kleedkamer waardoor Els DG en Kelly hun opwachting maakten. We
waren vastbesloten er nog het beste van te maken en te proberen de kloof te verkleinen. Gedurende de
tweede helft waren er dan ook een aantal goeie kansen voor de thuisploeg. Leen M doorzag een slechte
terugspeelbal naar de doelvrouw maar trapte net naast. Wendy kon aanleggen maar kraakte haar schot en ook
Rozelien kon oog in oog met de doelvrouw niet afwerken.
Maar ook aan de overzijde werd niet meer gescoord. Een knappe prestatie voor heel de verdediging maar toch
een extra pluim op de hoed van doelvrouw Ann, die zich weer sterk toonde in de een-tegen-een situaties &
invallers Kelly en Els. Vooral Els beet zich vast in haar tegenstander en gaf haar geen ruimte. Dat zorgde voor
frustraties bij de bezoekers en dus de nul in de tweede helft.
Al kunnen we niet ontkennen dat we ook nu teleurgesteld waren puntenloos achter te blijven. Volgende week
trekken we op verplaatsing naar Wachtebeke en de week erna komt Zwijnaarde op bezoek. Het hoeft geen
uitleg dat we hopen in een van deze matchen nog eens een puntje te pakken.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Joyce (68' Kendra), Caroline, Petra (46' Els DG), Wendy, Sofie DP, Rozelien,
Julie, Leen M, Leen DP, Sandra (46' Kelly)
Scoorde voor FC Lembeke: Leen M (3-1)
Assist voor FC Lembeke: Sofie DP (3-1)

WACHTEBEKE – LEMBEKE
Datum: Vrijdag 10 maart 2017
Eindstand: 4-3
Het was een zachte avond in Wachtebeke en ondanks de vele regen van de afgelopen weken, lag het veld er
netjes bij. Er heerste wel wat spanning voor het onderlinge duel want beide teams hebben er een zwaar
seizoen opzitten. Lembeke wist dat het vanavond nog een van de weinige kansen zou hebben om punten te
pakken en had de statistieken - winst in het bekertreffen & in de heenmatch - mee. Maar Wachtebeke zat dan
weer in een positieve flow met twee overwinningen en een gelijkspel in de laatste wedstrijden.
Het zal dan ook niet verbazen dat de partij zenuwachtig van start ging. Er ging druk uit van beide kanten en op
het middenveld werden onmiddellijk enkele stevige duels uitgevochten. Het was uiteindelijk Wachtebeke dat
de score wist te openen. Na Lembeeks balverlies in het middenveld bouwden ze de aanval via de rechterflank
op en doelvrouw Ann was kansloos.
Maar de Lembeekse kopjes gingen niet naar beneden en toen Rozelien enkele hoekschoppen mocht trappen,
vond ze Leen DP aan de tweede paal die het leer over de doellijn kreeg. Er volgden nog enkele kansjes aan
beide zijden maar uiteindelijk bleef de 1-1 tot aan de pauze op het bord.
Na de onderbreking was er nog steeds geloof in de drie punten aan Lembeekse zijde. Concentratieverlies bij de
aftrap, resulteerde echter onmiddellijk in tweede doelpunt voor Wachtebeke waardoor de bezoekers opnieuw
op achtervolgen aangewezen waren. Het was toch een mentale tik maar eenmaal daarvan hersteld, kon
Lembeke de bordjes opnieuw in evenwicht brengen. Het was Leen M die de bal voor doel bracht en Joyce kon
zo de 2-2 scoren.
Voor de tweede keer stond alles in evenwicht maar geen van beide ploegen wilde zich tevreden stellen met
een gelijkspel. En wanneer Wachtebeke een derde keer wist te scoren met een mooi afstandsschot, leek de
buit binnen. Maar Lembeke vocht een derde keer terug. De gretig ingevallen Kendra zette de bal strak voor
doel en dwong de thuisploeg tot een owngoal.
Met nog een kleine tien minuten op de klok leek het dan toch een puntendeling te worden. Maar een late
hoekschop werd Lembeke toch fataal. Deze werd mooi binnengekopt en even later weerklonk het laatste
fluitsignaal. De hele ploeg had 90 minuten lang geknokt maar opnieuw bleven we puntenloos achter. En zo
kijken we opnieuw een beetje meer uit naar het einde van dit ellendige seizoen.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Caroline, Wendy, Kelly, Rozelien, Leen M, Els DG, Julie (70' Kendra),
Leen DP, Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Leen DP (1-1), Joyce (2-2), owngoal (3-3)
Assist voor FC Lembeke: Rozelien (1-1), Leen M (2-2), Kendra (3-3)
LEMBEKE – ZWIJNAARDE
Vrijdag 17 maart 2017
Eindstand: 0-3
Geen matchverslag beschikbaar
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L, Petra (46’ Caroline), Kelly, Kendra, Sofie DP, Rozelien, Gwen (46’
Wendy), Leen M (46’ Joyce), Julie, Els DG

HAMME ZOGGE – LEMBEKE
Zaterdag 25 maart 2017
Eindstand 0-1
Nadat we tegen Wachtebeke en Zwijnaarde puntenloos achtergebleven waren, moesten we op bezoek bij
Hamme-Zogge. De match werd op zaterdagmiddag 13 uur afgewerkt en dus was het wel even zoeken om aan
een elftal te geraken. Ook de thuisploeg had gaan overschot, zij konden zelfs geen enkele reservespeelster op
de bank plaatsen. Al bij de opwarming werd duidelijk dat het niet evident zou worden om mooi voetbal te
brengen. De wind waaide hard over het terrein en zou zeker een rol spelen.
Dat bleek ook. Alles werd door de hevige zijwind op de rechterflank gedrukt & flankwissels waren verre van
evident. Het spel lag dus vaak stil wegens inworpen. Goed voetbal bleek dus bijzonder moeilijk en het werd
absoluut geen mooi kijkstuk. De thuisploeg had de zijwind licht in het voordeel en stak als eerste de neus aan
het venster maar keepster Ann behoedde haar team voor een achterstand. Gaandeweg vond Lembeke ook
meer de weg naar het doel maar ook daar kon niet gescoord worden. Zo gingen we met een 0-0 ruststand op
het bord de pauze in.
We geloofden zeker nog in onze kansen. Te meer omdat de wind nu in ons voordeel zou waaien. Rozelien
kwam Sofie L vervangen en zorgde voor een frisse "wind" op rechterflank. Het was echter niet evident om de
passes niet teveel kracht te geven. Na enkele goeie Lembeekse aanvallen groeide het geloof in een goede
afloop. En gezien het wedstrijdverloop was het niet toevallig dat de verlossing er kwam op een stilstaande fase.
Rozelien vond Julie op corner aan de eerste paal. Zij verlengde de bal die pardoes in de voeten van Sandra viel.
En als een koelbloedige, volleerde spits aarzelde dan ook niet de 0-1 binnen te trappen.
Lembeke had vervolgens de partij in handen met nog enkele kansen om de score te verdubbelen. Maar de
afwerking stokte en zo bleef het bibberen tot het eind. Hamme-Zogge probeerde nog wel maar de drie punten
waren uiteindelijk felbevochten maar verdiend voor Lembeke. En zo is de cirkel wellicht rond. Drie jaar geleden
wonnen we onze allereerste match in eerste provinciale op dit veld, nu zal het wellicht onze allerlaatste
geweest zijn.
Zo vlak voor het einde van dit moeilijke seizoen nog eens winnen deed het hele team deugd. Bovendien
kunnen we er twee weken van genieten want komend weekend is er geen wedstrijd. De week erna krijgen we
leider Sottegem op bezoek. Een quasi onmogelijke opdracht aangezien ze zich mits winst tegen ons kampioen
van de reeks kunnen kronen.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Sofie L (46' Rozelien), Caroline, Kelly, Kendra, Sofie DP, Leen M (77' Gwen),
Sandra (77' Wendy), Els DG, Julie, Joyce
Scoorde voor FC Lembeke: Sandra
Assist voor FC Lembeke: Julie

LEMBEKE – SOTTEGEM
Vrijdag 7 april 2017
Eindstand 0-13
Geen wedstrijdverslag beschikbaar
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Gaël, Kelly, Kendra, Sofie DP (75’ Katrien), Rozelien, Leen M, Sandra (62’ Els
DG), Julie, Leen DP, Joyce

MARIAKERKE – LEMBEKE
Vrijdag 14 april 2017
Eindstand: 11-0
Geen wedstrijdverslag beschikbaar.
Speelden voor FC Lembeke: Ann, Caroline, Petra, Wendy, Kelly, Rozelien, Gwen, Leen M, Sandra, Els DG, Leen
DP, Kendra, Katrien, Julie

KLASSEMENT
Ploeg
SOTTEGEM A
KVE.DRONGEN A
MEETJESLAND
BOSDAM BEVEREN
ZINGEM A
SCE AALST A
DAMES.E.AALST B
K.FC.EENDR.ZELE
WILSKR.IDEGEM
EXC.MARIAKERKE
K.AA.GENT D
HAMME-ZOGGE
WACHTEBEKE
HT.ZWIJNAARDE
LEMBEKE

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

Winst
23
22
20
19
17
15
15
13
11
11
9
6
4
3
2

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

Verlies
1
5
4
6
10
10
12
10
13
14
17
17
23
22
26

Punten
73
67
64
60
52
48
46
44
37
36
29
23
13
12
6

DOELPUNTEN
Naam

#

Joyce

8

Leen M

6

Wendy

5

Thuis
Zele (beker), Wachtebeke,
Hamme-Zogge
SCE Aalst, Wachtebeke,
Idegem
Wachtebeke, Zele

Rozelien

4

/

Sofie DP

3

AA Gent D

Karin

3

Zele

Sofie L
Leen DP
Sandra
Owngoal

1
1
1
1

/
/
/
/

Uit
Wachtebeke (beker), Idegem,
Wachtebeke
Kluisbergen, Wachtebeke (beker)
Kluisbergen
Wachtebeke (beker), Drongen,
Idegem
Kluisbergen, Wachtebeke (beker)
Wachtebeke (beker),
Meetjesland
Idegem
Wachtebeke
Hamme-Zogge
Wachtebeke

ASSISTS
Thuis
Wachtebeke, HammeZogge

Naam

#

Leen M

9

Rozelien

4

Wachtebeke

Joyce
Wendy
Karin
Sofie DP

2
2
2
2

/
Zele
Zele
Zele, Idegem

Kendra

2

/

Kelly
Leen DP
Sofie L
Caroline
Leen VD
Gael
Julie

1
1
1
1
1
1
1

/
SCE Aalst
/
Wachtebeke
Zele
AA Gent D
/

Uit
Kluisbergen, Wachtebeke (beker),
Meetjeland, Idegem, Wachtebeke
Kluisbergen, Idegem,
Wachtebeke
Kluisbergen, Drongen
Kluisbergen
Wachtebeke (beker)
/
Wachtebeke (beker),
Wachtebeke
Wachtebeke (beker)
/
Idegem
/
/
/
Hamme-Zogge

