
Seizoen 2007 - 2008 

 

1. klassement 
  

GS W V G DS P 

1. VK Hamme 26 26 0 0 142-17 78 

2. FC Merelbeke 26 22 3 1 103-30 67 

3. Idegem 26 19 5 2 110-39 59 

4. Bellem 26 17 8 1 82-30 52 

5. Grotenberge 26 15 7 4 102-49 49 

6. O. Brakel 26 15 7 4 90-51 49 

7. Gentbrugge 26 11 12 3 82-80 36 

8. Adegem 26 11 14 1 68-68 34 

9. Drongen 26 10 14 2 96-72 32 

10. Kruishoutem 26 6 16 4 31-73 22 

11. RC Lebbeke 26 5 19 2 33-92 17 

12. Waasland 26 4 18 4 25-118 16 

13. Winnik 26 4 21 1 28-132 13 

14. HT Zwijnaarde 26 2 23 1 12-153 7 

 

 

2. uitslagen 

31/08/2007 20u00 E.Winnik Waasland 4-1 

07/09/2007 / / / / 

14/09/2007 20u30 Grotenberge E.Winnik 14-0 

21/09/2007 20u00 E.Winnik Drongen 0-8 

28/09/2007 20u15 Merelbeke E.Winnik 3-0 

05/10/2007 20u00 E.Winnik Idegem 0-2 

12/10/2007 / / / / 

19/10/2007 20u00 E.Winnik Zwijnaarde 3-1 

26/10/2007 20u00 Brakel E.Winnik 8-1 

02/11/2007 20u00 E.Winnik Kruishoutem 3-3 

09/11/2007 20u00 Adegem E.Winnik 3-1 

16/11/2007 20u00 E.Winnik Gentbrugge 0-7 



23/11/2007 20u15 Bellem E.Winnik 4-2 

30/11/2007 20u00 E.Winnik Hamme 0-9 

07/12/2007 20u00 Lebbeke E.Winnik 2-1 

14/12/2007 19u30 Waasland E.Winnik 1-0 

04/01/2008 / / / / 

11/01/2008 19u30 E.Winnik Grotenberge 0-4 

19/01/2008 13u00 Drongen E.Winnik 6-2 

25/01/2008 19u30 E.Winnik Merelbeke 0-4 

10/02/2008 10u30 Idegem E.Winnik 11-1 

15/02/2008 / / / / 

23/02/2008 15u00 Zwijnaarde E.Winnik 0-1 

29/02/2008 19u30 E.Winnik Brakel 1-5 

07/03/2008 19u00 Kruishoutem E.Winnik 2-0 

14/03/2008 19u30 E.Winnik Adegem 1-3 

30/03/2008 12u00 Gentbrugge E.Winnik 12-2 

04/04/2008 19u30 E.Winnik Lebbeke 3-2 

11/04/2008 19u30 E.Winnik Bellem 0-9 

04/04/2008 19u30 Hamme E.Winnik 8-2 

3. topscoordsters 

17 Lieselot Longé  
7  Jolien Straetmans 

5  Lien De Doncker 

3  Lobke D'Hondt 

1  Emily Van Vreckem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. verslagen 
 
Hamme- Winnik: 8-2 
 

Hamme was onze laatste match van het seizoen. Een onmogelijke karwei om de kampioen van onze 

reeks, die dit jaar nog niet verloren zijn, te kloppen. 

Toch waren we er allemaal klaar voor. De ene met meer zenuwen dan de andere. We wouden dit 

seizoen in schoonheid afsluiten en op deze manier onze trainer bedanken voor wat hij dit jaar voor ons 

gedaan heeft. 

Onze ploegopstelling: in de goal Annelore, in de verdediging: sarah, stien, femke d'hondt, in het 

middenveld en flank: Lobke, Eline en Emily,ilse en tessie en in de spits: Lieselot en Jolien.  

De match begon. 

We vreesden voor de directe afslachting van Hamme, maar die bleef uit. Iedereen deed zijn taak. 

Annelore pakte een paar moeilijke ballen, onze verdedigsters zorgden ervoor dat de Hamme ladies zo 

weinig mogelijk naar de goal konden sjotten, onze middenvelders speelden de bal goed naar voren. 

Uiteindelijk werd ons werk beloond met een mooie assist van Jolien, waardoor Lieselot gelanceerd 

werd. 0-1! 

We bleven druk zetten en konden via handspel een penalty afsnoepen. 

Lieselot mocht hem trappen en ze scoorde de 0-2. 

Iedereen was verrast met deze voorsprong, zelfs in onze dromen konden we dit niet geloven. De 

eerste helft verliep heel goed en de Hamme Ladies begonnen zich op te winden en op elkaar en ook op 

ons te roepen. 

Tijdens de rust wisten we dat we nog niet gewonnen waren, Hamme zou hun zeker niet laten 

vernederen! 

We begonnen de tweede helft al slenterend, we sprongen slordig met de bal om en onze reacties 

kwamen ook vaak te laat. Hamme profiteerde en kon zo de 2-1 maken. 0ok de 2-2 kwam door ons. 

We konden zelf geen kansen meer creeëren. We begonnen ons op te winden, net zoals Hamme in de 

eerste helft hierdoor werd het nog 8-2 voor Hamme. 

Leen kreeg nog een bal op haar hoofd en bloedde aan haar mond en Emily moest naar het ziekenhuis 

gevoerd worden met pijn aan haar voet. 

De tweede helft was kortom: STOM! 

Teleurgesteld gingen we naar de kleedkamer. 

Onze laatste match van het seizoen was gespeeld. 

We mochten zowel blij, als niet blij zijn. Maar verbetering zit er zeker in! 

Bedankt voor dit toffe seizoen! 

 

Lieselot Longé 

 

Winnik-Adegem: 1-3 

 
Het is al een tijdje geleden dat er nog eens een verslagje werd geschreven. Dus hoogtijd om jullie wat 

op de hoogte te brengen! 

Zoals jullie misschien al weten zijn we een aantal weken terug tegen Zwijnaarde gewonnen met het 

kleinste verschil, hierdoor staan we niet meer op een gedeelde laatste plaats. Vorige week kwamen we 

tegen Kruishoutem te staan. Een match die toch wel kon gewonnen worden door ons. Maar helaas 

verloren we met 2-0.  

De match tegen Adegem moest volgens ook op opgaan, aangezien het de vorige keer maar 1-3 was. 

Toch hadden we wat schrik gekregen omdat Adegem vorige week met een monsterscore tegen 

Waasland was gewonnen. 

Onze trainer besloot met drie spitsen te spelen ( Lieselot, Tessie en Jolien), op de flanken Lien en 

Emily, in het middenveld Lobke, Mädchen, in de verdediging femke P, femke d' en Ilse en in de goal 

Annelore. 

De eerste helft verliep vlot.  

We kregen geen goalen binnen, maar we konden er ook geen maken. De bezoekers kregen enkele 

kansjes en ook wij konden enkele kansen creeëren.  

Helaas kwamen we altijd een stapje te kort. 

De spits van de tegenpartij maakte het femke P, femke D' en Ilse tamelijk moeilijk, maar onze 

verdedigsters hielden stand! 

De ruststand was 0-0. 



Vol moed kwamen we terug op het veld.  

Maar de tweede minuut werd er al een penalty gefloten( die er geen was volgens de scheidsrechter na 

de match) enzo kwamen we onverdiend op achterstand. 

We waren wat geschrokken omdat het er allemaal zo goed uitzag. 

Een tiental minuutjes later werd het 2-0. 

Finito winst! 

Maar toen kwam Lien aan de bal en van buiten de 16 meter scoorde ze! 

2-1. 

Nog 1 goal en we hadden toch nog een puntje. 

Helaas kon de spits van Adegem met veel geluk nog een goaltje maken.  

De eindstand werd dus 1-3. 

Nadien trakteerden Bossie en Jimmy ons op een heerlijke spaghetti, waardoor we ons verlies snel te 

boven kwamen.  

 

verslag door Lieselot 

 

Winnik-Grotenberge:0-4 

 
Deze match zijn we zeer geconcentreerd begonnen. Er werden amper fouten gemaakt en het 

passenspel verliep goed. Onze verdedigsters (femke,femke,stien)lieten geen speelsters van 

Grotenberge passeren. 

Zoals je wel al gewoon bent maakten we ook deze keer geen grote fouten op andere speelsters. 

Ookal wouden die van Grotenberge van wel. Na twintig minuten kwam grotenberge opzetten. 

Maar toen ze net buiten het penaltygebied kwamen liet die speelster haar opzettelijk vallen toch 

was niemand van winnik eraangekomen. Ze kregen dus een onterechte vrije trap en die ging 

binnen! 0-1. We waren wel wat op onze tenen getrapt, want wij spelen liever eerlijk. Maar we 

lieten ons niet doen en vochten voor elke bal! Hierdoor was de ruststand maar 0-1! Na de rust 

wouden we het weer even goed doen, maar toch leken we wat in slaap gevallen. Grotenberge 

profiteerde en het werd 0-2. Grotenberge kwam meer opzetten en rond het penaltygebied lieten 

ze hun altijd met een oerkreet vallen. Gelukkig zonder gevolgen voor ons of het was oorlog:p! het 

werd nog 0-3. toen zijn er enkele wissels gebeurt(evelien voor sarah) en op het veld zelf ( evelien 

en lieselot) die van plaats moesten veranderen. Dit was toch wel even wennen, maar ons voetbal 

kwam weer op gang. Spijtig genoeg kwam er nog een ongelukkige gele kaart voor Evelien die 

graag haar frustratie toont:p en een tegengoal:'(. 

De eindstand werd dus 0-4. Een stuk beter dan de 14-0 op grotenberge! 

Ik vind dat we tevreden mogen zijn over deze match! 

gespeeld:(annelore,stien,femke,femke,ilse,madchen,sandra,lieselot,emily,evelien,sarah, tessie)  

Chapeau meisjes!:d 

 

Lieselot 

Waasland - Winnik: 1-0 
 

De laatste match voor de winterstop en het beloofd een spannende match te worden , tegen waasland 

waar we de vorige keer 4-1 tegen gewonnen zijn. Deze keer mocht het helaas zo niet aflopen. We 

zaten al vol spanning te hopen op onze overwinning. Vol overtuiging (zo als op elke match)  

WINNIK : TJAK ,, TJAK !  

En we waren klaar om te beginnen. In het begin verliep onze balcontrole goed maar dan begon het 

minder te gaan vooraan zijn een paar kansen geweest maar ik vrees dat onze spitsen harder moeten 

zijn ! ma  

Dan klonk het fluitsignaal van de ref. 3 keer : halftime. We gaan naar de kleedkamers met een 

gemengd gevoel. Daar vertelt Stijn (trainer) dat het beter moet, we moeten harder zijn. Met de 

woorden van Stijn in ons hoofd vertrekken we weer , het veld op. We hoopten op een betere tweede 

helft zo als altijd maar die was niet zo als verwacht. Op een bepaald moment bleven we hangen op de 

zelfde plaats aan onze goal, dat moest veranderen maar het duurde een tijdje voor de bal van de goal 

weg raakte. Even stuntelen in de verdedigen werd afgestraft met een goal. Voor iedereen een grote 

teleurstelling. De laatste 10 minuten werd er nog hevig gevochten om er toch nog een gelijkstand van 

te maken, maar da mocht niet zijn. 

 

Verslag door Femke d'Hondt 



Bellem-Winnik: 4-2 

 
Speelsters: 

Annelore, Femke d', Stien, Ilse, Sandra, Lobke, Lien, Emily, Jolien, Mädchen, Lieselot, Elke, Tessie 

 

Verslag: 

Gisteren maakten we onze ‘trip’ naar Bellem. Na een goeie 3 kwartier rijden kwamen we aan in 

Bellem en het veld lag er mooi bij, ondanks het zo geregend had de afgelopen week. Deze match 

gingen we is met een iets andere opstelling spelen (3-5-2) dat was even aanpassen maar na de 

goeie uitleg van Stijn gingen we allemaal met goeie moed het veld op. Winnik mocht beginnen met 

de aftrap, vanaf het fluitsignaal was onze inzet al op en top in orde, iedereen deed zijn uiterste best 

maar toch viel de eerste goal voor Bellem met een vrijetrap, 1-0. We lieten ons hoofd niet hangen 

en bleven op ons beste verder voetballen. Wanneer Lieselot de eerste kans kreeg heeft ze die ook 

direct goed gebruikt en ze maakte er de  

1-1 van! Dat was een echte opkikker voor ons. Toch scoorde Bellem nog 3 keer in de 1e helft. 4-1 

tijdens de rust, we hadden heel goed gevoetbald, deze keer (na zoveel weken tijd) waren er geen 

teleurgestelde gezichten in de kleedkamer tijdens de rust. Stijn was heel tevreden over de 1e helft 

Na enkele goeie tips gingen we vol goeie moed het veld weer op. Na ongeveer tien minuten in de 2e 

helft werd Sandra gewisseld voor Elke. Elke ging rechtsvooraan gaan spelen, daardoor schoof Jolien 

een plaats naar achter (aanvallend middenveld) en zo schoof Mädchen ook een plaats naar achter 

(verdedigend middenveld). Kort na de wissel kreeg Lieselot een doorsteekpass van Jolien en zo 

maakte ze er de 4-2 van! Dat maakt ook de 10e goal van het seizoen voor Lieselot!! Ongeveer 10 

min achter onze goal werd Femke D’ gewisseld voor Tessie (linksback). Bellem kreeg een corner en 

die ging recht naar de eerste paal, de bal week af op de paal en zo kwam hij terecht in de voeten 

van een speelster van Bellem en zo belandde de bal in het doel, maar de goal werd afgekeurd 

omdat de bal over de buitenlijn was toen hij de paal raakte. Zo bleven we nog bitter doorbijten tot 

het einde van de match en zo bleef het ook 4-2. We waren gewonnen in de 2e helft met 0-1! Voor 

een ploeg dat op de 2e plaats staat te zijn, speelde Bellem toch minder goed dan we verwacht 

hadden. We gingen met meer ambi van het veld dan Bellem, we gingen luidkeels het veld af, 

Bellem deed nog een poging om ons te overtreffen maar helaas :p niemand kan Winnik op da vlak 

overtreffen :D.  

 

ALLEMAAL EEL GOE GESPEELD!!        * WINNIK TJAK TJAK * 

 

verslag door Jolien  

 

Adegem-Winnik: 3-1 

 
Speelsters: 

Annelore, Femke d', Stien, Ilse, Sandra, Lobke, Lien(Femke P.), Emily(Tessie), Jolien, Mädchen, 

Lieselot 

 

Verslag: 

Op vrijdag 9-11 maakten we de fameuze trip naar Adegem. 

Na een goed uurtje rijden kwamen we aan op de grasmat.. Die zag er al heel wat beter uit dan 

de onze, dat was al een opluchting! 

Iedereen was zoals gewoonlijk goed gezind! Je kon ons weer van ver horen zingen, de ambi zat 

erin! .. Na de tacktische uitleg van Stijn begonnen we er aan. 

De eerste helft verliep redelijk stuntelig, we kregen de eerste goal tegen, maar besloten ons 

hoofd niet te laten hangen. 

We vochten voor onze bal, maar 't mocht niet zijn. Door een lichte verandering in de opstelling 

speelden we met 2 spitsen en moest Jolien wat afzakken .. Ook voor haar een teleurstelling! 

Maar ze bleef natuurlijk haar best doen, ook al zag ze niet te veel ballen. 

Met de rust stond het 1-0 .. 

In de kleedkamers was er dan weer een kleine bespreking met Trainer Stijn .. Volgens hem 

kunnen we wel, maar willen we niet altijd! Op trainingen lukt het ons wel, maar een keer we op 

het plein staan lopen we verloren ..  

Na dit gezegd te hebben gingen we er weer volledig tegenaan! 

Dat zag je ook, onze 2e helft was weer veel veel beter! 

Mooiere passen, er werd beter gespeeld op balbezit, .. Ons lieselot & madchen kregen een aantal 

 



mooie kansen maar de bal wou gewoon 't doel niet in! 

Toch scoorde Adegem de 2-0. 

Uiteindelijk werd er dan gewisseld, Prieeltje kwam in de plaats van Lienebol (linksback).. zoals 

we gewoon zijn van haar vocht ook zij voor de bal! Even later kwam Tess in de plaats van Emily 

(rechtsback) .. Al zeg ik het zelf, ik wist niet goed wat te doen! Maar deed toch mn best! En dan 

was het zo ver! Door een mooie pass van Jolien kon Lieselot de bal binnentikken! Euforie allom 

bij de Winnikse meisjes.. wij geloofden er weer in en deden nu nog harder ons best!  

Uiteindelijk kon Adegem dan nog een chance-goal binnentikken. Het werd nog even spannend na 

een goeie corner van Ilse waar lobke op kopte, maar helaas pakte de keeper de bal. 

Zo was de eindstand 3-1 

Dit was niet zo'n goeie ploeg, ze waren niet veel beter dan ons. Voor ons blijft de grootste taak: 

Concentratie & Rustig spelen en dan komen we volgens mij een heel stuk verder! 

Maar 't is natuurlijk altijd veel gemakkelijker gezegd dan gedaan .. 

Op naar de volgende thuismatch tegen GentBrugge. 

We laten ze een poepi ruiken! 

 

Verslag door Tessie 
 

 

 

Winnik - Kruishoutem: 3-3 
 
Deze match ging gelijk op, dat is te zien aan de score.  

Kruishoutem stond met een match meer gelijk met ons in het klassement. 

De match begon, … 

Het begin verliep stroef doordat de scheidsrechter om de 10sec. voor een onnozele fout floot.  

Maar na 5min. kwam Winnik het eerst voor doel. 

Door een mooie assist van Jolien (nr.14) kon Lieselot de bal binnentikken. 1-0! 

Toch liep het niet echt goed bij Winnik. We vochten niet genoeg voor onze bal. 

Hierdoor kwam Kruishoutem een paar keer zeer dicht bij de tegengoal. 

Het geluk stond aan onze kant. Mädchen dribbelde de Kruishoutemse verdediging aan flarden en 

scoorde zo de 2-0. 

Tijdens de rust was onze trainer niet echt tevreden. We hadden wel 2maal gescoord, maar 

voetballen deden we niet. 

Hij waarschuwde ons voor de 2de helft.  

We mochten nog niet denken dat we gewonnen waren. 

Toen maakte Mädchen de 3-0!!! Niets kon nog fout gaan. 

Althans dat dachten we toch, … 

Kruishoutem kon verdiend de 3-1 maken. 

Toen wisselde Stijn, Ilse voor Leen. 

Ilse had een goede match gespeeld in de verdediging, maar het bleek dat Stijn aanvallender wou 

spelen, want Leen is een middenveldster.  

Hierdoor ging het moeizamer in de verdediging en werd het 3-2. 

We raakten in paniek en er werd een soort PING PONG voetbal gespeeld. 

Kruishoutem kreeg een corner en de bal rolde op ongelukkige wijze in doel! 3-3. 

Het onmogelijke was gebeurd. 

Toch kreeg Winnik terug vechtlust en creëerden we een paar kansjes, maar helaas 3-3 werd de 

eindstand. 

Ietwat beteuterd slenterden we naar de douches, waar we het een en ander hebben besproken. 

We zijn een jonge ploeg die nog veel moet leren en dat kon je vandaag toch wel zien.  

 

verslag door Lieselot 
 

 

Winnik-Zwijnaarde: 3-1 

 
Na onze vorige competitiematchen en natuurlijk door de trainingen van Stijn, hebben we dit jaar al 

veel bijgeleerd.  

Dat was ook te zien aan onze wedstrijd tegen Zwijnaarde.  

We bouwden goeie aanvallen op en verdedigden zeer sterk, waardoor onze tegenstander geen 

schijn van kans had in de eerste helft.  

Onze spitsen scoorden 2 keer.  



Het was dan ook 2-0 voor de rust. 

Na de korte pauze stapten we met goede moed het veld weer op. 

Zwijnaarde herpakte zich en bracht de stand tot 2-1. Hun vreugde was van korte duur want een 

tijdje later scoorde Winnik nog een keer en was het dus 3-1. Onze verdedigers en keeper voerden 

hun taak de rest van de wedstrijd perfect uit.  

3-1 was daardoor dan ook de terechte einduitslag. 

Deze match heeft ons opgepept en laat ons hopen dat we zo voort spelen en de supporters blijven 

komen om ons aan te moedigen.  

 

Verslag Mädchen 
 

 

Winnik-Idegem: 0-2 
 
We zijn zeer sterk begonnen aan de eerste helft en waren ook veel beter dan Idegem, die zwak 

speelde. Ze waren nogal verbaasd als ze ons zagen spelen en vroegen hun waarschijnlijk af: 'wat 

hebben die gepakt' ma eigenlijk heeft iedereen gewoon getoond dat ze zeer goed kunne spelen en 

dat ze 1 voor 1 zeer sterk vooruit gegaan zijn. Wat dat die trainingen van Stijn allemaal niet 

kunnen doen e seg! :p 

Toch was het even stil toen de eerste goal, na een halfuur spelen, viel. En toch gaven we niet op! 

We bleven super goed spelen tot er na de 2e helft nog een goal viel. Het werd uiteindelijk 0-2 wat 

ik persoonlijk zeer goed vond! Als we zo verder doen staan we tegen volgend jaar op de eerste 

plaats! En daar mag de Stijn dan toch iets op geven ! 

We zijn serieus verbeterd! En da beseften de meisjes van Idegem ook toen we naar de 

kleedkamers gingen met ne lach tot achter ons oren. 

 

Winnik Tjak Tjak !!! 

 

Verslag door Femke Segers 
 

 

Merelbeke-Winnik:3-0 
 

Onze 4e competitiematch en we blijven maar verbeteren. 

De eerste helft was goed gestart met 1 man(vrouw) op de bank. 

Er viel al snel een tegengoal, maar we hebben ons daarna goed herpakt. 

Toch viel er nog 1 goaltje voor de rust. 

Na de rust stapte iedereen weer met volle moed het veld op. 

We werden beter in duel en maakten het de tegenstander moeilijk. 

Merelbeke die toch veel kansen kreeg, kon ze niet afmaken. 

En wanneer de bal dan toch tussen de palen kwam, redde onze keepster hem. 

Spijtig genoeg kwam er nog een derde goal, die kon voorkomen worden.  

Maar we hebben echt suuuupergoed gespeeld.  

Alleen nog een beetje meer durven en geen schrik hebben van de tegenstander en dan komt het in 

orde ;) 

Onze Trainer was content! En wij dus ook natuurlijk 
  
Verslag door Lobke 

 

 

Winnik-Waasland: 4-1 

 
Eindelijk was het zover, net zoals Waasland speelden we onze allereerste competitiematch. Het 

beloofde een mooi spektakel te worden tussen 2 beginnende ploegjes. De zenuwen stonden hoog 

gespannen, we wisten dat dit een kans op onze eerste overwinning was.  

Waasland mocht de aftrap geven. Het eerste kwartier hadden we het wel wat lastig met hun goede 

passenspel, maar gelukkig liet onze verdediging zich niet doen! Doordat de tegenstander de bal veel 

buiten trapte, kwamen we langzaamaan in de buurt van de andere goal. Zo kregen we een corner. 

Jolien trapte hem mooi voor doel en na wat gewirrewar kreeg Lobke de bal. 

Ze schopte recht naar doel en nadat hij was afgekest op een speelster van Winnik belandde de bal 

in de linkerbovenhoek. 1-0 voor Winnik!  

We wisten dat we nog niet moesten gaan zweven, het kon immers rap 1-1 worden. Maar na een 

prachtige voorzet van Femke d'hondt trapte Lieselot de bal in 1 tijd binnen. 2-0! 



Even later trapte Lien de bal van ver in het doel, maar de goal werd onterecht afgekeurd door de 

scheidsrechter! 

Tijdens de rust gaf Stijn ons nog wat extra tips. De 2de helft begonnen we iets zwakker, daar 

maakte Waasland gebruik van met een mooie goal. 2-1. 

Meteen stonden we met onze voeten weer op de grond, we wisten dat we moesten voetballen om te 

winnen. Plots kregen we een penalty voor handspel. Lieselot trapte de bal in de linkerbenedenhoek. 

3-1! 

We creërden nog een paar kansen, maar we slaagden er niet in ze af te maken. 10 minuten voor tijd 

lobde Fede de bal heel mooi binnen. 4-1! 

De scheidsrechter floot af en iedereen sprong een gat in de lucht, we waren gewonnen!! 

We moeten wel realistisch blijven en weten dat er nog veel moet verbeteren en dat we nog wel 

zullen verliezen, maar dit was toch een mooie opener van onze competitie. 
 
Verslag door Lieselot 

 
Winnik-Drongen:8-0 
 
We waren goed in vorm, maar wel zenuwachtig. 

Iedereen heeft zich heel goed opgewarmd. 

Toen we te horen kregen dat er geen scheidsrechter was, werden we nog zenuwachtiger. 

We waren bang dat we de match niet konden spelen. Maar gelukkig is Silke haar papa een 

scheidsrechter, die al veel matchen gefloten heeft voor de vrouwen. Dus kon de match tegen 

drongen beginnen. 

Het was zeer spannend. Uiteindelijk is Drongen gewonnen met 8-0. Moesten we nog iets meer 

durven en een beter passenspel hebben maakten we zeker een kans op de overwinning. Toch hebben 

we allemaal zeer goed gespeeld. 

Waarschijnlijk kwam dit ook een beetje doordat onze trainer jarig was. 

 

Verslag door leen. 

 

Grotenberge-Winnik: 14-0 

 
De derde match van het seizoen. 

Na een weekendje rust waren we klaar om het Grotenbergen moeilijk te maken. 

In de kleedkamers zaten we volop bezig met ons mentaal voor te bereiden. 

We zouden die van Grotenbergen eens een lesje leren! 

Helaas zijn we niet in onze opdracht geslaagd.  

Er was totaal geen motivatie aanwezig op het veld en iedereen liep er vermoeid bij.  

Veel over deze match valt er niet te vertellen.  

Grotenberge voetbalde goed en kreeg veel kansen. 

Hierdoor was het 7-0 voor de rust.  

Na de rust kregen we evenveel goals binnen. 

Laat ons deze match snel vergeten, we kunnen er toch niets meer aan veranderen.  

Hopelijk gaat het volgende keer beter en tonen we dat we geen protploeg zijn! 

 

Verslag door Lieselot 
  


