OUDENAARDE – OLSA 3-0
De jongste geel-zwarten maakten de korte verplaatsing richting Oudenaarde met in
hun kielzog tal van supporters. Het hoeft niet gezegd dat ze gemotiveerd waren om
de punten mee naar Brakel te nemen.
Van meet af aan zette de thuisploeg Olsa onder druk via hun snelle linkerspits. Alle
ballen gingen haar richting uit en na 10’ kon ze de score openen met een fraai schot
in het dak van het doel, 1-0. Olsa was van de kaart en amper 5’ later stonden de
bezoekers al 2-0 in het krijt. Een misverstand tussen Sil en Lana werd genadeloos
afgestraft. De kopjes gingen echter niet naar beneden en Olsa koos resoluut voor de
aanval. Kaylee trapte hard naar doel en de thuisgoalie kon de bal nipt in hoekschop
duwen. Olsa wou wel maar vaak werd er te nonchalant opgebouwd waardoor de
Oudenaardse verdediging niet echt in de problemen kwam. De Olsa-verdediging
stond echter wankel op haar benen waardoor de thuisploeg verschillende kansen
kreeg. Gelukkig was de afwerking minder…
Tijdens de rust werden de Olsa Ladies aangemaand om er nog in te geloven en hun
betere voetbal naar boven te brengen. Onder impuls van een beresterke Kaylee en
hardwerkende Yana werden de geel-zwarten naar voren gestuwd. Er werd echter te
onzorgvuldig omgesprongen met de aangeboden kansen. De verdediging hield
aardig stand tijdens de tweede helft en de snelle spits werd dankzij een sublieme
Kimberly Penne aan banden gelegd. Een doelpunt bleef echter uit voor de Olsa
Ladies en met nog 10’ op de klok kon de thuisploeg op corner de 3-0 vastleggen.
Olsa keert met lege handen terug naar Brakel. Het siert de geel-zwarten dat ze
bleven vechten maar inzet alleen wordt uiteraard niet beloond. Qua voetbal zagen
we slechts een schim van de ploeg van de voorbije weken: te weinig beweging
zonder bal, te veel slordige passen, te weinig concentratie…
Hopelijk herpakt de ploeg zich volgende week voor de thuismatch tegen Sinaai A,
opnieuw een taaie tegenstander.

