OLSA - Cercle Melle B 19-0
Na de onverdiende nederlaag tegen Cercle Melle A, zouden de geel-zwarten
vandaag orde op zaken stellen tegen Cerle Melle B. Dit zou zeker een haalbare kaart
moeten zijn.
De thuisploeg begon gemotiveerd aan de wedstrijd en drukte de bezoekers meteen
op eigen helft. Na amper 5’ belandde een corner van Sil via een Melse verdedigster
in doel, 1-0. Luttele minuten later kan Victorine 2x scoren en zo de 3-0 op het bord
plaatsen. Olsa is duidelijk de betere en Melle slaagt er niet in om vanonder de druk
uit te komen. Ondanks het feit dat Melle voor doel kampeert, legt Olsa enkele aardige
combinaties op de mat die de score snel opdrijven. Een bedrijvige Lien brengt de
stand op 4-0 na een mooie trap met haar gevaarlijke linkse voet, meteen haar eerste
officieel doelpunt voor de Olsa Ladies. Tijdens de eerste helft komt maar één ploeg in
het stuk voor met een 9-0 ruststand tot gevolg. Er werd nog gescoord door Ineke,
Yana, Fem en 2x door Vic.
De tweede helft zien we hetzelfde spelbeeld, Olsa domineert en Melle kan niet één
goede kans bijeen voetballen. Er worden enkele positiewissels doorgevoerd en Julie
bedankt meteen met 2 treffers. Dat iedereen kan scoren bij Olsa, wordt duidelijk in de
2e helft. Jilka vindt nog 4x de weg naar de netten en ook Sil en Kimberly Van
Ongeval doen hun duit in het zakje. Daarnaast noteren we nog een doelpunt van
Yana en Vic. 10’ voor tijd gunnen we onze werkloze goalie Lana ook nog wat
beweging en neemt Ineke haar plaats over in doel. Olsa wint oververdiend met een
monsterscore van 19-0.
Iedereen verdient een pluim voor deze overwinning, het zijn tenslotte niet enkel de
doelpuntenmakers die met de eer moeten gaan lopen. Het was een collectief sterke
prestatie die hopelijk volgende week tegen Sinaai B een gunstig vervolg krijgt.

