Seizoen 2017-2018
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
FC Latem 0 - 8 FC Lembeke
De eerste wedstrijd van de nieuwe voetbaljaargang was een oefenpartij tegen derdeprovincialer FC
Latem. Lembeke startte furieus met vier doelpunten in het eerste kwartier. Joyce (2) en Sofie DP
wisten enkele knappe collectieve aanvallen af te ronden terwijl Kendra haar eerste van het seizoen
scoorde op hoekschop. Latem onderging de wet van de sterkste. Al kwamen ze gaandeweg wel beter
in de partij, ze konden doelvrouw Ann op geen enkel moment echt bedreigen. Aangezien Sofie DP
even voor halfweg nog een vijfde doelpunt scoorde, stond de forfaitscore al aan de rust op het bord.
Aan de pauze kwam Cindy Ayfer vervangen en ging de wedstrijd op hetzelfde elan door. De meisjes
van Latem streden voor wat ze waard waren maar Lembeke had meer kwaliteit in huis. En dankzij de
tweede van Kendra, de derde van Sofie DP en een doelpunt van Karin eindigde een aangename en
faire oefenpartij op een deugddoende 0-8 overwinning.
Scoreverloop: 3′ 0-1 Joyce (Karin), 9′ 0-2 Sofie DP (Joyce), 12′ 0-3 Joyce (Rozelien), 17′ 0-4 Kendra
(Joyce), 35′ Sofie DP 0-5 (Leen M), 59′ 0-6 Sofie DP (Rozelien), 62′ 0-7 Kendra, 76′ 0-8 Karin (Sofie DP)
FC Lembeke 15 - 0 VC Nazareth-Eke
Naar aanleiding van ons jaarlijks trainingweekend in Lozer bij Kruishoutem, organiseerde VK
Lindenhoek voor ons een oefenwedstrijd tijdens hun voetbalhappening op zaterdagmiddag.
Tegenstanders was VC Nazareth-Eke dat na een jaar van trainingen en oefenwedstrijden volgend
seizoen met twee teams in derde provinciale zal starten. Met 21 beschikbare speelsters kon Jürgen
op doelvrouw Ann na de volledige ploeg aan de rust wisselen. Ondanks twee verschillende teams
werd het zowel in de eerste helft (ruststand 9-0) als de tweede helft (eindstand 15-0) een potje
eenrichtingsvoetbal. Het Lembeekse overwicht was met 15 goals & een clean sheet voor onze
doelvrouw te groot om echt van een wedstrijd te spreken. Maar dat het een gezellige middag was en
we er een bijzonder warm welkom kregen, staat buiten kijf.
Scoreverloop: 5′ 1-0 Leen M, 19′ 2-0 Leen M, 21′ 3-0 Karin (Petra) , 29′ 4-0 Leen M, 30′ 5-0 Leen M
(Julie), 33′ 6-0 Karin (Leen M), 35′ 7-0 Ayfer (Wendy), 41′ 8-0 Leen M (Gwen), 45′ 9-0 Karin (Sandra),
46′ 10-0 Joyce (Rozelien), 48′ 11-0 Sofie DP (Elena), 51′ 12-0 Elena (Rozelien), 77′ 13-0 Karin (Justine),
86′ 14-0 Karin (Justine), 88′ 15-0 Justine (Leen DP)
Sint-Joris 1 - 16 FC Lembeke
Een week na het deugddoende trainingsweekend stond onze laatste oefenmatch op het programma.
We speelden tegen Sint-Joris, een niet-onbekende West-Vlaamse tegenstander die voortvloeide uit
ex-reeksgenoot Maria-Aalter. In de voorbije wedstrijden tegen derdeprovincialers ging het supervlot
en dat was ook nu tegen de nummer 9 in tweede vorig jaar niet anders. In het eerste halfuur bood de
thuisploeg weerwerk maar gaandeweg trok Lembeke het laken volledig naar zich toe. Blauw-wit
scoorde in totaal 16 doelpunten; Sint-Joris wist enkel een eerredder te scoren. Vanaf volgend
weekend start deel twee van onze voorbereiding: vier bekermatchen tegen ijzersterke
eersteprovincialers.
Scoreverloop: 4′ 0-1 Leen M (Joyce), 17′ 0-2 Elena (Wendy), 35′ 0-3 Joyce (Leen M), 38′ 0-4 Wendy
(Sofie DP), 42′ 0-5 Leen M (Wendy), 44′ 0-6 Joyce (Sofie DP), 47′ 0-7 Karin, 53′ 0-8 Wendy (Karin), 55′
0-9 Karin (Elena), 61′ 0-10 Karin (Justine), 62′ 0-11 Karin (Leen M), 65′ 0-12 Leen M (Karin), 78′ 1-12
owngoal, 80′ 1-13 Julie (Leen M), 81′ 1-14 Sofie DP (Leen M), 82′ 1-15 Karin (Joyce), 84′ 1-16 Leen M
(Sofie DP)

FC Lembeke 0 - 6 AA Gent D
Penalty’s: 4 - 4
De eerste van vier loodzware bekerwedstrijden was een thuismatch tegen AA Gent D. Het was tevens
de eerste kennismaken met onze nieuwe, tijdelijke accommodatie. We starten de beker zonder
ambities maar zin deze wedstrijden als laatste rechte lijn in voorbereiding naar de competitie. De
bezoekers startten als favoriet maar Lembeke voetbalde in de openingsfase goed mee en maakte het
de buffalo’s, met verschillende jeugdinternationals in de rangen, en half uur knap lastig. Maar dat
vergde krachten en dankzij een knappe collectieve actie een schitterende vrije trap ging Gent toch
met een 0-2 voorsprong rusten. Beide trainers hadden er ondertussen voor gekozen drie verdedigers
tegen evenveel spitsen te zetten en daar had Lembeke het in de tweede helft moeilijk mee, met drie
snelle tegengoals tot gevolg. Trainer Jürgen stuurde bij wat voor meer rust in het team zorgde. Gent
scoorde nog een keer terwijl Kendra in de slotfase nog een goeie kans op de eerredder niet kon
kadreren. In de penaltyreeks ging het wel goed gelijk op; beide teams scoorden vier elfmeters.
FC Meetjesland 12 - 1 FC Lembeke
Penalty’s: 4 - 1
Ook in de tweede Hofman Cup-wedstrijd kregen we te maken met een sterkere
tegenstander. Hoewel Gent vorige week een beter voetballend elftal had, liep de score deze week
toch sneller op. Meetjesland maakte gretig gebruik van hun aanvallende flanken en Lembeke kwam
telkens een stap te laat. Het harde verdict was 8-0 aan de rust. Ook in de tweede periode wisten de
Meetjeslandse dames nog vier keer te scoren. Lembeke vocht en werkte maar moest haar meerdere
erkennen in de thuisploeg. We onthouden de positieve punten: goeie collectieve inzet, een geslaagd
officieel debuut van nieuwkomer Nikki en de eerredder na nonchalance in de thuisverdediging van
Ayfer. Volgende week klepper drie van vier: Zingem A.
FC Lembeke 0 - 2 SK Zingem A
Penalty’s: 4 - 5
Voor de derde Hofman Cup wedstrijd kwam de A-ploeg van Zingem op bezoek. Hoewel we vorig
seizoen in de competitie nog voetballes kregen van dit team, ging de wedstrijd nu goed gelijkop.
Zingem kreeg enkele kansjes maar het waren eigenlijk Leen M en Karin die de grootste
mogelijkheden kregen om Lembeke op voorsprong te brengen. De ruststand was nog 0-0 maar in de
tweede helft slaagde Zingem er toch in de score te openen. Ook Lembeke kende nog enkele
mogelijkheden maar de partij eindige op 0-2. Geen winst maar wel een deugddoende partij.
KSCE Mariakerke 11 - 2 FC Lembeke
Penalty’s: 4 - 5
Voor de laatste Hofman Cup match konden we wegens ziekte geen beroep doen op onze doelvrouw
Ann. Sandra trok de handschoenen aan en Lembeke maakte een goede beurt in het wedstrijdbegin.
Jürgen had zijn team voor een tactische uitdaging gezet maar deze werd vakkundig uitgevoerd.
Lembeke voerde de druk op maar pakte na 10 minuten een stom tegendoelpunt en werd
onmiddellijk erna koud gepakt op de tegenaanval. Een overwinning zat er zeker niet in, daarvoor
slikten we teveel (onnodige) tegendoelpunten. Hoewel de score het niet laat vermoeden, voetbalde
Lembeke wel goed mee en de inzet werd beloond ook met twee doelpunten: een beauty van Leen M
vanop 25 meter en een goal na goed stoorwerk van Karin. Volgende week vatten we de competitie
aan met een verplaatsing naar Temse.

KSV Temse 2 - 4 FC Lembeke
Vol spanning hadden we uitgekeken naar de eerste competitiewedstrijd in tweede provinciale. We
hopen dit jaar meer op ons niveau te kunnen spelen en wilden dan ook graag snel een eerste
overwinning boeken. Lembeke startte goed en kon na twee minuten de score openen via Karin. Dat
gaf vertrouwen en Lembeke had de match helemaal in handen met nog twee doelpunten van Sandra
en Karin in het eerste halfuur. Daarna kwam de thuisploeg meer opzetten en kon Temse ook de 1-3
ruststand vastleggen. Blauw-wit zou het niveau van de aanvangsfase – mede door een aantal
gedwongen wissels en verschuivingen – niet meer halen maar de overwinning kwam niet meer in
gedrang. Op het uur lukte Julie het vierde Lembeekse doelpunt en een doelpunt van Temse in de
slotfase legden de 1-4 eindstand vast.
Scoreverloop: 2′ 0-1 Karin (Sofie DP), 14′ 0-2 Sandra, 26′ 0-3 Karin (Joyce), 42′ 1-3, 60′ 1-4 Julie
(Ayfer), 91′ 2-4
FC Lembeke 4 - 1 FC Sint-Pauwels
De zege tegen Temse had deugd gedaan en dus wilden we ook graag ook onze eerste thuismatch in
competitie met winst afsluiten. Lembeke nam het heft in handen en creëerde enkele kansjes. De
scherpte voor doel ontbrak in eerste instantie maar uiteindelijk bleef de bal in het strafschopgebied
hangen waarna Kendra alsnog de 1-0 kon scoren. Een nipte voorsprong aan de rust, ondanks het
overwicht. In de tweede helft zorgde invaller Justine al onmiddellijk voor een hoogtepunt met een
heerlijk doelpunt op aangeven van Ayfer. Niet veel later konden de bezoekers de aansluitingstreffer
scoren. Dat zorgde echter niet voor paniek in Lembeekse rangen & door collectief stoorwerk scoorde
Sint-Pauwels even later een owngoal. Kendra bekroonde in het slot van de wedstrijd haar sterke
partij met een mooi doelpunt op aangeven van Sofie DP waardoor de 4-1 eindstand op het bord
stond.
Scoreverloop: 24′ 1-0 Kendra (Ayfer), 52′ 2-0 Justine (Ayfer), 63′ 2-1, 69′ 3-1 owngoal, 72′ Kendra
(Sofie DP)
SK Wachtebeke 0 - 3 FC Lembeke
Na twee deugddoende overwinningen werden we op Wachtebeke verwacht voor de eerste topper
van het jaar. Duels in het verleden werden steeds op het scherpst van de snee uitgevochten en dat
was nu niet anders. Wachtebeke begon best aan de wedstrijd met meest balbezit en ook meer
dreiging. Lembeke had moeite het juiste ritme te vinden maar toonde zich wel efficiënt door na een
halfuur het eerste doelpunt van de avond te scoren. Na een fout op Joyce verstuurde Sandra de bal
richting Leen M die Wendy aan de tweede paal vond en de 0-1 in het dak van het doel knalde. Een
doelpunt – ietwat tegen het spel in – dat de wedstrijd wel meer in evenwicht bracht. Beide ploegen
voetbalden goed en met 0-1 aan de pauze kon het nog alle kanten uit. Maar in de tweede helft trok
Lembeke het laken volledig naar zich toe. Eerst gaf Joyce Leen M een doelpunt op een dienblaadje en
op het uur scoorde Wendy haar tweede van de avond na een mooie collectieve actie, opnieuw op
aangeven van Joyce. Met de 0-3 op het bord konden de bezoekers de partij rustig uitvoetballen.
Wachtbeke, dat zeker een verdienstelijke partij speelde, ging nog op zoek naar een eerredder maar
doelvrouw Ann gaf geen krimp en hield haar netten schoon.
Scoreverloop: 29′ 0-1 Wendy (Leen M), 48′ 0-2 Leen M (Joyce), 60′ Wendy (Joyce)
SCE Aalst C 4 - 0 FC Lembeke
Na drie overwinningen op rij wachtte ons een moeilijke verplaatsing naar SCE Aalst. De wedstrijd op
zaterdagavond zorgde zoals gewoonlijk voor een beperkte beschikbaarheid en dus kregen
nieuwkomers Nikki en Elena opnieuw hun kans wat wedstrijdervaring op te doen. De partij ging vrij
gelijkopgaand maar de thuisploeg ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Lembeke voetbalde goed
mee maar Aalst was net dat tikkeltje beter en – mede door twee doelpunten in het slot van de partij
– behouden ze met een 4-0 overwinning het maximum van de punten.

FC Lembeke 1 - 3 Bosdam Beveren B
Na vier speeldagen was er twee weken geen competitie en dus gingen we graag in op de uitnodiging
van Bosdam Beveren B voor een onderling duel op ons veld. Jürgen posteerde de 11 eerste
speelsters die aanwezig waren in de basis wat voor een experimenteel elftal zorgde. Daarna kregen
alle aanwezige speelsters ongeveer evenveel speelminuten. De partij was vooral bedoeld om onze
nieuwkomers verder met het wedstrijdaspect vertrouwd te maken. Het resultaat was dus voor beide
ploegen van ondergeschikt belang. Uiteindelijk wisten de bezoekers de winst binnen te halen na
twee doelpunten in de eerste en een in de tweede helft. Voor Lembeke scoorde Joyce de eerredder
met een mooie lob over de doelvrouw nadat ze goed vrij gespeeld werd door Justine. Een fijne en
leerrijke partij voor iedereen!
SV Sottegem B 0 - 1 FC Lembeke
Na twee competitievrije weken werden we op vrijdagavond op Sottegem verwacht. We maken deze
verplaatsing al jaren en stonden ook nu traditiegetrouw collectief in de file. Uiteindelijk was er nog
een halfuurtje over om op te warmen en was onze trainer net op tijd voor het eerste fluitsignaal.
Opvallend was de rol voor Joyce en Ayfer die afwisselden qua positie en ook voor newbie Elena was
een basisplaats weggelegd. Beide teams waren aan elkaar gewaagd met veel duels en spankracht
maar weinig echte kansen. De 0-0 aan de rust hoefde dus niet te verbazen. Het grote veld zorgde
ervoor dat de linies ver uit elkaar lagen dus een doelpuntenkermis zou het niet worden. Wanneer
Ayfer kort na de rust op aangeven van Wendy de doelvrouw verschalkte, nam Lembeke dus een
grote optie op de overwinning. Sottegem probeerde nog aan te sluiten maar doelvrouw Ann moest
maar één keer echt redding brengen. In de slotfase lieten Lisa en Liesbeth nog een gesmaakte
invalbeurt optekenen, al zou Liesbeth er wel een lichte hersenschudding aan overhouden.
Uiteindelijk haalden we met z’n allen de drie punten binnen na een echte uitputtingsslag. Geen
schoonheidsprijs maar wel een mooie collectieve prestatie.
Scoreverloop: 55′ 0-1 Ayfer (Wendy)
FC Lembeke 7 - 0 SK Zingem B
Op de zesde speeldag kregen we met SK Zingem B de laatste in de stand op bezoek. De thuisploeg
nam het heft onmiddellijk in handen maar ondanks enkele goed kansen duurde het een halfuur eer
er gescoord werd. Uiteindelijk kon Sofie DP de ban breken met een mooie doorsteekpass naar Ayfer
die de bal knap binnen legde. De 1-0 voorsprong aan de rust was verdiend. In de tweede helft duwde
Lembeke, met drie frisse krachten in het team, het gaspedaal nog verder in. Op vijf minuten tijd ging
het van 1-0 naar 4-0 met afstandsschoten van Justine en Leen DP en een omhaal van Leen M. Zingem
probeerde wel maar doelvrouw Ann kende een rustige avond. De verdediging hield alles goed dicht,
het middelveld verdeelde het spel en de drie spitsen Leen M, Wendy & Joyce scoorden vervolgens
elk nog een doelpunt. Lembeke profiteerde optimaal van de ruimte en boekte met mooi
combinatievoetbal een knappe 7-0 overwinning.
Scoreverloop: 27′ 1-0 Ayfer (Sofie DP), 53′ 2-0 Justine (Leen M), 55′ 3-0 Leen DP (Leen M), 57′ 4-0
Leen M (Kendra), 69′ 5-0 Wendy (Joyce), 83′ 6-0 Leen M (Justine), 87′ 7-0 Joyce (Wendy)
KFAC Waarschoot 3 - 2 FC Lembeke
Al van bij aankomst in Waarschoot was het duidelijk dat het een lastige avond zou worden. Het
speelveld was hier en daar herschapen tot een fikse modderpoel. Waar we vorige week nog mooi
combinatievoetbal op de mat konden leggen, zou het nu ploeteren worden. De thuisploeg
‘ploeterde’ het best in de aanvangsfase en Lembeke had het moeilijk met de dreiging, vooral via hun
rechterflank. Maar gelukkig voor het bezoekende elftal stond het vizier niet op scherp. Gaandeweg
kwam Lembeke beter in de partij en toen Karin Leen M langs de flank lanceerde, namen Joyce &
Sofie DP goed positie voor doel. Joyce kreeg de bal in de voeten en aarzelde niet de 0-1 binnen te
leggen. Lembeke groeide en kreeg nog twee gelijkaardige kansen voor de rust maar kon deze niet
verzilveren. Waarschoot wist anderzijds wel te profiteren van een bal die bleef hangen in het
strafschopgebied en zette met een kopbaldoelpunt de bordjes opnieuw in evenwicht. Na de pauze

werd de spanning nog opgedreven. Lembeke wist al snel de 1-2 te scoren nadat goed stoorwerk van
Kendra door Leen M werd afgewerkt. En ook Joyce kreeg nog een mooie mogelijkheid om te scoren.
Maar voor Waarschoot was de partij nog niet gespeeld. Vol inzet en overgave knokten ze zich een
weg naar de 2-2. Een gelijkspel was gerechtvaardigd geweest maar met een echte kanonsbal knalde
de Waarschootse spits alsnog de winning goal tegen de touwen in de absolute slotfase, waardoor
een zinderende topper helaas in een 2-3 nederlaag eindigde.
Scoreverloop: 0-1 Joyce (Leen M), 1-1, 1-2 Leen M (Kendra), 2-2, 3-2
FC Lembeke 2 - 2 SV Destelbergen
Na de nederlaag op Waarschoot wilden we graag iets rechtzetten. De wedstrijd begon dan ook prima
toen Sofie DP een hoekschop al vroeg tegen te touwen wist te werken. Lembeke had balbezit en
beukte maar het duurde tot diep in de eerste helft tot Leen M de 2-0 op het bord kon zetten. Door
uitvallen van Kelly moest trainer Jürgen het elftal aan de rust wat door elkaar schudden en dat deed
Lembeke duidelijk geen deugd. Destelbergen kwam beter in de wedstrijd en scoorde al snel de
aansluitingstreffer. De bezoekers geloofden nu volop in hun kansen en brachten de bordjes weer in
evenwicht. De thuisploeg probeerde wel maar kwam niet meer in de wedstrijd en kon geen vuist
meer maken waardoor de punten gedeeld werden.
HT Zwijnaarde 0 - 0 FC Lembeke
De partij op het kunstgrasveld van Zwijnaarde eindigde zoals hij begon. Geen van beide teams
slaagde erin te scoren en dus werden de punten gedeeld. De thuisploeg had de beter kansen maar
doelvrouw Ann werd ook niet echt op de proef gesteld. Lembeke kwam in de eerste helft maar niet
in het juiste ritme en bleef achter de feiten aanlopen. De tweede helft verliep meer evenwichtig en
blauw-wit ging het in het laatste kwartier wel meer doordrukken. Een Lembeeks doelpunt hing in de
slotfase nog in de lucht maar kwam er niet. En gezien het wedstrijdverloop zouden de drie punten,
ondanks een beter slot van de partij, niet echt verdiend geweest zijn.
AA Gent E 4 - 1 FC Lembeke
De laatste wedstrijd voor de winterstop werd op het kunstgrasveld van AA Gent gespeeld. Bij
aankomst werd er nog volop sneeuw geruimd maar tegen de wedstrijdaanvang was alles netjes weg.
De arbiter had er echter geen zin in maar de thuisploeg trommelde snel iemand op zodat de
wedstrijd met een kwartiertje vertraging toch van start kon gaan. Lembeke kwam vrij snel op
voorsprong via Karin op aangeven van Julie maar zag nog voor de rust de bordjes in evenwicht gaan.
Vooral na de rust duwde Gent door en waren ze de betere ploeg met een 4-1 nederlaag tot gevolg.
FC Lembeke 0 - 4 Svelta Melsele B
De eerste wedstrijd na de winterstop was tevens de laatste van de terugronde. Met leider Melsele
kregen we onmiddellijk een klepper voorgeschoteld, niet ideaal aangezien we de voorbije weken
amper hadden kunnen trainen door het slechte weer. Over de bespeelbaarheid van het veld werd
ook nu meer dan een kwartier gediscussieerd maar uiteindelijk mocht de partij toch van start gaan.
Melsele nam meteen het heft in handen en had op de linkerflank een wapen uit hun nationaal elftal
meegebracht. Met twee knappe acties en een lucky goal stond de thuisploeg onder haar impuls al
snel 0-3 in het krijt. Maar Lembeke kreeg een boost van de stem van Captain Els langs de zijlijn en
domineerde de rest van de partij, met enkele goeie kansen. Maar het vertrouwen ontbreekt en
ondanks de vele kansen en hoekschoppen lukte scoren niet. Doelvrouw Ann moest zich wel nog een
keertje omdraaien wat in een 0-4 eindstand resulteerde al was deze score wel overdreven te
noemen.
FC Lembeke 2 - 1 KSV Temse
Na een rustige week waarin we gewoon konden trainen en er ook over de bespeelbaarheid van het
veld geen discussie was, ging Lembeke op zoek naar de drie punten tegen Temse. Met deze
thuiswedstrijd begon ook de terugronde en het was hoog tijd om nog eens een overwinning te

boeken. Lembeke speelde een sterke eerste helft met veel balbezit en enkele grote kansen. Maar de
afwerking verliep wat stroef, enkel Leen M wist op aangeven van Wendy de netten te doen trillen.
Aan de overzijde moet Ann een keer echt aan de bank, maar met haar vingertippen duwde ze het
leer net in corner zodat het toch 1-0 bleef tot aan de rust. Na de pauze kwam Lembeke maar niet in
het spel van de eerste helft en Temse duwde door. Maar ook de bezoekende ploeg had moeite met
afwerking, al kwam Ann ook opnieuw twee keer goed tussenbeide. Maar de 1-1 hing in de lucht en
viel ook, zij het op een ongelukkige manier in de kluts. Vreemd genoeg deed dit tegendoelpunt de
motor opnieuw aanslaan bij blauw-wit. De druk naar voor werd opgevoerd en beloond door een
tweede doelpunt van Leen M na een knappe doorsteekpass van Kelly. Dit keer gaf de thuisploeg de
voorsprong niet meer uit handen en werden de drie punten felbevochten binnen gehaald.
FC Sint-Pauwels 5 - 2 FC Lembeke
Voor de verplaatsing naar Sint-Pauwels was er van onze ruime kern niet veel te merken. Slechts 12
aanwezige speelsters zouden de klus moeten klaren met daarbij een vuurdoop voor Kendra in doel.
Lembeke begon bijzonder zenuwachtig aan de partij en keek al snel tegen een 1-0 achterstand aan, al
kon Leen M de bordjes even rap weer in evenwicht brengen. Sint-Pauwels rook bloed en profiteerde
optimaal van de aarzeling bij de bezoekers en stond na een half uur al 3-1 voor. Lembeke probeerde
aan te klampen en er volgden wel nog enkele goeie kansen, maar in de zone van de waarheid, stokte
de machine. En dus stak de bezoekende ploeg de koppen tijdens de pauze bij elkaar en werd er na
rust vol goeie moed opnieuw gestart. De goeie intenties kregen echter direct een fameuze knauw
wanneer de bezoekende spits na overduidelijk handspel toch de 4-1 mocht scoren. Met 3 goals in het
krijt was de partij gespeeld. De bezoekers zakten achteruit maar Lembeke wist het balbezit slechts in
het absolute slot via Ayfer te verzilveren. Ook de thuisploeg slaagde er – ondanks een in de wedstrijd
groeiende doelvrouw Kendra – nog een keer in te scoren. Zo eindigde een wedstrijd om snel te
vergeten op 5-2.
FC Lembeke 2 - 2 SK Wachtebeke
De clash tussen Lembeke en Wachtebeke was er traditiegetrouw weer een op het scherpst van de
snee. Pittige duels, veel plankracht en details die uiteindelijk het resultaat zouden bepalen. Zo kwam
Wachtebeke op een dubbele voorsprong via een owngoal en een nogal lichte penalty. Lembeke
scoorde ook twee keer via Wendy en Leen M. De thuisploeg kon nog meest aanspraak maken op de
drie punten met afgekeurde doelpunten van Wendy (1e helft) en Leen M (2e helft) en een torenhoog
gemiste kans in het absolute slot van de partij, maar de punten werden dus gedeeld.
FC Lembeke 2 - 1 SV Sottegem B
Na een afgelaste partij tegen SCE Aalst en twee wedstrijdvrije weekends trokken we met een beetje
gebrek aan wedstrijdritme en op een beenhard veld ten strijde tegen Sottegem. Het was voor beide
teams moeilijk voetballen op de bevroren ondergrond. Lembeke kreeg de beste kans om de score te
openen maar de poging van Wendy ging net naast de paal. Ook de Lembeekse verdediging gaf amper
ruimte weg waardoor de 0-0 aan de pauze nog steeds op het bord stond. Gwen kwam na de rust
Karin vervangen en deed dat met verve want na een tiental minuutjes zette ze Leen M op weg naar
de 1-0. Lembeke drukte door na het doelpunt en scoorde nog een keer toen Leen M op aangeven
van Leen DP het verre uitkomen van de doelvrouw bestrafte met een tweede doelpunt. Sottegem
probeerde de wedstrijd nog te doen keren en slaagde er toch een keer in onze keepster Ann te
verslaan maar de thuisploeg hield stand en kon alleen maar tevreden zijn met deze felbevochten 2-1
zege.

SK Zingem B 0 - 2 FC Lembeke
Na een hele week met temperaturen onder het vriespunt en een fikse sneeuwbui op vrijdag, was het
bang afwachten of we op zaterdagmiddag niet voor niets de verplaatsing naar Zingem zouden
moeten maken. Maar de zon kwam er net op tijd door en dus konden beide teams aantreden op een
hobbelige, maar verder prima bespeelbare grasmat. Zingem stond laatste in het klassement en dus
moest Lembeke opletten zich niet te laten verrassen. Wendy nam de plaats van de afwezige Ann in in
doel en zou zich met een clean sheet prima van haar taak vergewissen. Verder was het een wedstrijd
om snel te vergeten met rommelig voetbal en een karrenvracht aan inworpen. Lembeke trok
uiteindelijk verdiend aan het langste eind met twee doelpunten in de tweede helft via Leen M en
Sofie L. Justine zorgde voor beide assists.
FC Lembeke 3 - 2 KFAC Waarschoot
Een burenduel brengt altijd wat extra spanning met zich mee en dat was deze keer voor de
thuismatch tegen Waarschoot niet anders. De trainer dreef de motivatie in de aanloop naar de partij
nog wat op en dat miste zijn effect niet. Lembeke startte goed en kon na vijf minuten al een eerste
keer scoren toen Karin een foutje van de doelvrouw afstrafte en onbaatzuchtig Sofie DP de 1-0 liet
scoren. Waarschoot was echter ook gemotiveerd en had de situatie halfweg de eerste helft al
ongedaan gemaakt met twee knappe doelpunten: 1-2. Aan suspense geen gebrek want wanneer
Leen M door Karin afgezonderd werd, hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. De thuisploeg
speelde een prima partij en werkte als een hecht team. Een beauty van Wendy na een crossbal van
Leen M zorgde er zelfs voor de ze met een 3-2 voorsprong de rust in hingen. De tweede helft was er
een van een totaal ander kaliber. Waarschoot probeerde het tij te keren dreigde vooral via
hoekschoppen en een zeer knappe vrije trap die net over zoefde. Lembeke probeerde dan weer de
rust en controle te behouden en af en toe tegen te prikken. De best uitgespeelde kansen waren nog
voor de thuisploeg maar scoren lukte niet meer. En zo bleven de puntjes na een intense partij en
indrukwekkend teamwork verdiend in Lembeke.
SV Destelbergen 2 - 4 FC Lembeke
Na drie deugddoende overwinningen op rij moesten we op bezoek bij Destelbergen, een team dat
haar thuismatchen op zondagvoormiddag afwerkt. Het afwijkende speeluur, gecombineerd met
vriestemperaturen en een ijzige wind, haalde ons toch wat uit onze comfortzone. Maar na een
opwarming vol schoenenwissels, bleek Lembeke er klaar voor met een offensief richting doel met de
wind in de rug. Al snel volgden de eerste kansen met ei zo na een doelpunt op corner & een wegens
off side afgekeurd doelpunt van Leen M. Totaal tegen het wedstrijdbeeld in was het Destelbergen die
de score opende. Een vrije trap werd toegekend en terwijl Sofie L en de Destelbergse speelster nog
bezig waren hun in elkaar gehaakte schoenen los te maken en Ann in doel positie nam om haar muur
op te stellen, mocht de thuisploeg vrij haar hang gaan en de 1-0 in het quasi lege doel trappen. Maar
niet getreurd, Lembeke was niet van slag en speelde op hetzelfde niveau verder met een
karrenvracht aan doelkansen. Nog in de eerste helft scoorde blauw-wit drie keer via Sofie DP op
hoekschop en Leen M & Karin na knappe combinaties. En ook het afstandsschot van Justine dat de
lat scheerde, had beter verdiend. 3-1 aan de rust en een rustige ochtend voor onze verdediging. Na
de pauze kwam daar echter verandering in. De thuisploeg had nu de wind in het voordeel en dat
drukte Lembeke achteruit. Maar onze defensie werkte hard en gaf amper ruimte weg. En wanneer
de thuisploeg er toch door raakte, bleek hun vizier niet goed afgesteld. Op een kwartier voor het
einde gunde de scheidsrechter beide teams een licht toegekende penalty; Destelbergen scoorde,
Lembeke miste: 3-2 en zo werd het nog even spannend. Petra & Elena waren ondertussen ingevallen
en konden in de absolute slotfase meevieren toen Karin met een mooie solo de verdiende
overwinning veilig stelde. 2-4 en 12 op 12, leuke statistieken om het weekend mee af te sluiten.

FC Lembeke 2 - 2 HT Zwijnaarde
Wegens dubbele boeking met de vrijdagreserven moesten we ook de partij tegen Zwijnaarde op
zaterdagavond afwerken. Bovendien trad onze tegenstander in het blauw aan waardoor wij op onze
rode “zakken” aangewezen waren als tenue. Net als vorige week uit onze comfort zone dus, maar het
mooie voetbalweer maakte veel goed. De partij ging gelijkopgaand en hoewel de eerste kansen voor
Lembeke waren, was het Zwijnaarde dat met een snelle uitbraak wist te scoren. Leen M hing de
bordjes met een knappe vrije trap in de winkelhaak echter opnieuw in evenwicht. De kansen volgden
elkaar op en Zwijnaarde scoorde een tweede keer. En ook nu was het Leen M die na een korte
hoekschop het leer op aangeven van Karin in de verste bovenhoek trapte. Zwijnaarde kreeg nog een
bijzonder lichte penalty maar deze werd over getrapt en zo werden de punten net als in de
heenwedstrijd gedeeld.
FC Lembeke 1 - 3 AA Gent E
De wedstrijdvoorbereiding voor de partij tegen AA Gent was er een met hindernissen. Het einde van
de vakantie zorgde voor enkele afwezige vakantiegangers. Bovendien waren er ook vrij veel
afzeggingen wegens ziekte of blessure. Uiteindelijk waren we net met 11 om aan de wedstrijd te
beginnen dankzij Ayfer, die nog niet voldoende hersteld was van ziekte voor haar plaatsje in de
aanval maar wel de vacature in doel wou invullen, en met Nikki en Lisa als nieuwkomers in de basis.
Gelukkig mochten we met Wendy en Katrien nog twee wissels verwachten tegen de tweede helft.
Niets te verliezen tegen Gent dat gewoontegetrouw weer beroep deed op versterking uit de D-kern
en dus kon blauw-wit complexloos aan de partij beginnen. De wedstrijd ging vrij gelijk op. Gent had
misschien iets meer kansen maar doelvrouw Ayfer stond pal. En wanneer Lembeke eruit kwam was
het bij Gent alle hens aan denk. Vooral Karin was een ware gesel voor de Gentse defensie. Geen
wonder dat net zij de wedstrijd openbrak met een mooie actie waardoor Joyce de 1-0 kon scoren. Op
het uur kwam Gent dan toch langzij met een grondscherend afstandsschot. Aan vechtlucht bij
Lembeke geen gebrek en Kendra en Karin kregen nog een goeie poging om Lembeke opnieuw op
voorsprong te trappen. Maar het was uiteindelijk toch Gent dat met twee doelpunten in de slotfase
de drie punten wist mee te nemen.
Svelta Melsele B 3 - 0 FC Lembeke
Voor de verplaatsing naar Melsele, de tweede in de ranking, hadden we opnieuw met enkele last
minute afvallers te kampen. Gelukkig kon Cindy zich nog vrij maken waardoor we alsnog een
wisselspeelster konden meenemen. Melsele begon best aan de partij terwijl Lembeke het op het
grote A-plein lastig had en amper kansen wist te creëren. Maar de thuisploeg kon het veldoverwicht
moeilijk omzetten in echte doelkansen. Uiteindelijk hield Lembeke bijna de hele eerste helft de
rangen goed dicht maar vlak voor rust scoorde thuisploeg dan toch twee keer. Na de pauze werd het
Lembeekse elftal lichtjes herschikt en dat rendeerde beter. Er volgden enkele goeie combinaties met
kansen voor Karin en Leen DP. Een eerredder zou zeker verdiend geweest zijn, maar uiteindelijk was
het enkel nog Melsele die de netten kon laten trillen en verdiend met 0-3 kon winnen. Volgende
week staat er op woensdag een inhaalmatch tegen kampioen SCE Aalst op het programma en sluiten
we op vrijdag het seizoen af met een oefenpartij tegen SK Wenduine.
KSK Wenduine 2 - 5 FC Lembeke
Om het seizoen af te sluiten, speelden we nog een laatste oefenwedstrijd op het veld van Wenduine.
Een prachtige locatie te midden de duinen, een wedstrijd met doorlopende wissels en dus voldoende
speelgelegenheid voor iedereen en een faire partij leverden ondanks het druilerige weer een leuke
avond op. Lembeke haalde het uiteindelijk met 2-5. Karin scoorde twee doelpunten, Leen M een.
Daarnaast was er ook het allereerste doelpunt voor Lisa V en een goaltje van Liesbeth die ons
wegens speelsterstekort na lange tijd nog eens kwam vervoegen. Na de match werden we ook nog
getrakteerd door de thuisploeg, iets wat we enorm apprecieerden! Een leuke fin-de-saison!
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