K. OLSA BRAKEL LADIES – SK ZINGEM 3-0
Na de ruime overwinningen van de voorbije speeldagen, ontmoetten de kadetten een
op papier sterke tegenstander. De voorbije 2 seizoenen kon Olsa nog niet winnen
van Zingem en aan hun uitslagen te zien, zouden ze allicht een taaie klant worden
voor de geel-zwarten. Speciaal voor deze partij kwam Marino Browaeys Lana
opwarmen, waarvoor nogmaals dank.
Olsa begon gretig aan de wedstrijd en de speelsters toonden van meet af aan dat ze
erop gebrand waren om komaf te maken met het “verleden”. De thuisploeg nam het
heft in handen en bracht een aantal aardige combinaties op de mat. Kaylee ontpopte
zich als een echte nr. 10 en kon Victorine en Ineke meermaals lanceren. We noteren
enkele mooie kansen maar de bezoekende goalie was attent. Zingem kon niet echt
dreigen en probeerde het met lange ballen. Onze verdediging was echter bij de
pinken en liet zich op geen foutje betrappen. Met nog 10’ te gaan kon Victorine de
verdiende openingstreffer aantekenen. Op corner van Jilka haalt ze bal subliem uit
de lucht en plaatst hem in de rechterbovenhoek, 1-0. Olsa blijft drukken en Lien krijgt
nog een reuzenkans. Ze wil echter te snel afdrukken en trapt de bal onbesuisd naast.
De tweede helft gaan de geel-zwarten verder op hun elan. Iedereen vecht voor elke
meter en voelt dat dit Zingem te pakken is. Na 15’ in de tweede helft dweilt Kimberly
Van Ongeval de rechterflank af en brengt de bal voor doel. Dacota is attent en trapt
de bal aan de eerste paal beheerst binnen, 2-0. Een sterk spelende Yana zet nog
enkele goeie acties op touw maar het is wachten tot 10’ voor tijd vooraleer er nog
een doelpunt valt. Victorine bevestigt haar goede vorm en zet na een mooie solo de
3-0 op het bord nadat ze de bezoekende goalie verschalkt met een afstandsschot.
Olsa houdt vandaag verdiend de 3 punten thuis van een onmondig Zingem. Ondanks
het feit dat niet iedereen in dit verslag vermeld wordt, is dit een knappe collectieve
prestatie van de jongste geel-zwarten. Zowel vooraan, in het midden als achteraan
klopte het plaatje en een op papier moeilijke klip werd met brio omzeild.

