SPARTA BUGGENHOUT - K. OLSA BRAKEL LADIES 0-10
Olsa trok naar rode lantaarn Buggenhout, een voor ons onbekende ploeg maar zeker
een haalbare kaart op basis van de rangschikking. Voor het eerst dit seizoen kon de
trainer rekenen op haar 14-koppige kern. Kimberly Penne keert terug uit blessure en
Manon treedt voor de eerste maal aan in het Olsa-shirt. Aangezien de ref niet
opdaagde, werd Johan Haesebroek bereid gevonden om de wedstrijd in goede
banen te leiden.
Olsa drukte de tegenstander van meet af aan op eigen helft en domineerde volledig.
Al gauw bleek dat we hier niet zouden verliezen. Ondanks het feit dat de thuisploeg
voor doel kampeerde, kon Olsa meermaals voor doelgevaar zorgen. Kaylee had de
eer om de 1-0 op het bord te zetten na een sublieme plaatsbal. De aanvallen volgden
elkaar op en van zowel op links, via Dacota en Julie, als van op rechts, via Kimberly
Van Ongeval en Fem, werden de spitsen in stelling gebracht. Tijdens de eerste helft
slaagden de geel-zwarten erin om nog 5x te scoren en dit via Lien, Yana, Victorine,
Kaylee en Ineke. De thuisploeg kon welgeteld 2x voor gevaar zorgen mede dankzij
wat geklungel van onze verdediging. Lana hield haar netten echter schoon. We
gingen rusten met een 0-6 tussenstand.
De tweede helft zagen we hetzelfde spelbeeld: Olsa is oppermachtig en Buggenhout
probeert de meubelen zoveel mogelijk te redden. Na 10’ scoort Manon haar eerste
doelpunt voor Olsa, van een geslaagd debuut gesproken. Ineke neemt nog 2 treffers
voor haar rekening en Julie zet de 0-10 op het bord. Een goed leidende ref Johan
vond dat het genoeg was en floot de partij af.
Olsa behaalt een gemakkelijke zege en hoopt de goeie vorm door te trekken naar
volgende week. Dan ontvangen we Merelbeke waartegen we vorig seizoen een 2-0
voorsprong uit handen gaven. De speelsters zijn alleszins gemotiveerd om dit te
doen vergeten.

