K. OLSA BRAKEL – KVE DRONGEN 13-1
Na een degelijke voorbereiding werd reikhalzend uitgekeken naar de 1e
competitiematch tegen Drongen. De nieuwelingen Ineke, Julie en Victorine konden
thuis hun entree maken bij de Olsa Ladies kadetten.
Aangezien Kimberly Penne gekwetst moest afhaken en Lien Blommaert nog niet
speelgerechtigd was, trad de thuisploeg aan met slechts 11 speelsters. Blijkbaar
waren er bij de bezoekers ook enkele afwezigen want zij geraakten slechts aan 10
speelsters. Niettemin wees de trainer van de geel-zwarten erop dat ze Drongen niet
mochten onderschatten.
Olsa ging furieus van start en dwong Drongen onmiddellijk op eigen helft. Na amper
10’ stond de 2-0 al op het bord. Ineke toonde zich een echte afwerker en scoorde
haar eerste doelpunten voor Olsa. Amper 5’ later kon Dacota zich doorzetten op links
en met een harde knal gaf ze de bezoekende goalie het nakijken, 3-0. Olsa ging op
zijn elan door en speelde de bal aardig rond. De verdediging liet zich op geen foutje
betrappen en bouwde onder impuls van kapitein Sil secuur op. Ook keeper Lana was
attent en voetbalde goed mee. Het middenveld werd goed gestuurd door een hard
werkende Kaylee en een technisch vaardige Yana. Flankspeelsters Fem en Dacota
konden zich meermaals doorzetten en leverden een paar fraaie voorzetten af. De
bezoekers probeerden de bakens te verzetten met lange ballen maar zonder succes.
Ineke slaagde erin om nog 2x te scoren en ook Yana vond 2x de weg naar de netten.
De laatste 2 treffers waren voor rekening van Victorine die hiermee torinstinct
etaleerde. We gingen rusten bij 9-0.
Voor de 2e helft werden wat positiewissels doorgevoerd maar dit veranderde niets
aan het spelbeeld. Olsa bleef domineren en bouwde de ene aanval na de andere op.
Yana zorgde met een mooie solo voor de dubbele cijfers, 10-0. Kimberly Van
Ongeval en Jilka kwamen een paar keer gevaarlijk opzetten maar misten precisie bij
de afwerking. Halverwege de 2e helft kon Drongen de eer redden maar dit was het
enige wapenfeit van de bezoekers in deze partij. De geel-zwarten bleven
doordrukken en Jilka haar inzet werd beloond met een doelpunt. Kapitein Sil kreeg
ook nog een dot van een kans maar ze besloot te zwak in de handen van de keeper.
Ineke kroonde zich tot topscorer van de dag en nam nog 2 goals voor haar rekening.
Eindstand: 13-1. Olsa was de oververdiende winnaar in deze doelpuntrijke wedstrijd.
Iedereen speelde vandaag geconcentreerd en droeg bij tot deze overwinning. De
nieuwkomers hebben hun debuut niet gemist want zowel Ineke, Victorine en Julie
blijken een meerwaarde voor deze ploeg.
Volgende week trekken we vol goede moed naar Melle waar we een tegenstander
mogen verwachten van een ander kaliber. We moeten het namelijk opnemen tegen
de A-ploeg, vorig jaar kampioen in de reeks.

