
SVV Damme - WS Lauwe 
Gouden punten 
Waar Vanhaezebrouck en zijn discipelen deze week redenen te over hadden om zich te ergeren aan 
de erbarmelijke staat van het grasveld in Trnava, konden onze jongens hun ogen en voeten niet 
geloven, toen zij het groene kussen van Damme betraden dat zelfs de stoutste propagandisten van 
kunstgras de mond zou snoeren. De secretaris vertrouwde ons toe dat zij de vruchten konden 
plukken van het vele sproeiwerk dat werd verricht in functie van een wedstrijd Cercle Brugge – 
Lokeren in de voorbereiding. De malse regen deed er nog een schepje bovenop zodat de goesting 
om te voetballen onvermijdelijk voor de nodige adrenaline zorgde. 
Tajeddine werd beloond met een selectie en De Waele werd disciplinair naar de bank verwezen. 
Couckuyt leek hersteld en kwam aan de aftrap ten nadele van Van Poucke.  
Onze jongens namen onmiddellijk de match in handen en combineerden lekker over het veld. De 
thuisploeg moest zich beperken toe het lopen achter de bal. Het overwicht werd al snel op het bord 
zichtbaar. Op minuut 12 mocht Bonte een hoekschop trappen. Hij schilderde die op het hoofd van 
verdediger Bostyn, die ter hoogte van de tweede paal knap in het dak van het doel kon besluiten. 
De thuisploeg bleek vooral op hun rechterflank kwetsbaar en daar werden door onze jongens dan 
ook de meeste aanvallen opgezet. 
Lang kon Lauwe evenwel niet teren op zijn voorsprong. Op de eerste lange bal op links naar de 
eenzame Van Gysegem, was de Lauwse verdediging niet wakker. De plaatselijke spits rukte op 
richting doel en plaatste de bal naast de duikelende Himpe in de rechter benedenhoek. Het stond 
1-1 na 16 minuten. 
De thuisploeg trok zich op aan de gelijkmaker en herstelde stilaan het evenwicht met kleine kansjes 
via de verdienstelijke Van Gysegem en De Lille. 
Aan de 22’ ging Couckuyt er als een flits vandoor, maar kon zijn actie niet succesvol afronden toen 
hij noch schot noch voorzet kon afleveren. Net erna stuurde Aaron vanop links wel een knappe 
voorzet, maar een plaatselijke verdediger belette ons het scoren toen hij nog net tijdig in 
hoekschop kon verwerken aan de eerste paal. 
De duels werden wat steviger en scheidsrechter Fockedey greep in met een gele kaart voor 
Vandenbussche. 
Lauwe was weer even aan zet en Steelant creëerde een knappe opening op links voor Bonte. Benji 
ving hier echter te weinig mee aan en miste compleet zijn voorzet. Ook Vancraeyveldt zette voor 
vanop rechts, maar Steelant kopte recht in de handen van de doelman. 
Op minuut 36 kon Znagui de tweede bal opvangen net buiten het strafschopgebied. Hij aarzelde 
niet en verraste met een streep in de linkerhoek naast de kansloze Van Der Borght. Onze jongens 
hadden opnieuw hun voorsprong beet. Karim ondernam nog een knappe actie op links en besloot 
naast het doel. De thuisploeg prikte nog enkele keren, zij het zonder gevaar. Gies knalde nog knap 
naast vanop 30 meter en net voor rusten incasseerde ook Desmet een gele kaart. 
Verdiende voorsprong voor Lauwe, dat het meeste balbezit opeiste en ook meer kansen kon 
versieren.  
Na 5’ in de tweede helft zat ‘de Wietstar’ helemaal op rozen. Couckuyt zette zijn actie op en 
bediende Tajeddine. Karim kwam vanop links voorbij zijn man naar binnen en stifte de 1-3 heerlijk 
over de grabbelende keeper. Wedstrijd gespeeld durf je dan bijna luidop denken. 
Op een tegenactie van de bezoekers  kwam Himpe knap tussen met een stijlvolle redding, maar hij 
slaagde er niet in de bal te klemmen. De meegevolgde Desmet wou de rebound aannemen, maar 
werd daarbij gehinderd door een Lauwse verdediger. Fockedey legde de bal op de stip en er was 
weinig protest. De Bo nam het geschenk aan en knalde de aansluitingstreffer los in doel. Lauwe 
voelde plots weer de dreiging en de thuisploeg vatte moed. Hun doorzet werd al snel beloond. Op 
de 55’ vertrok alweer een lange bal richting Van Gysegem. Met zijn rijzige gestalte was het een 
koud kunstje om vrijwel onbedreigd de gelijkmaker binnen te koppen. Onze jongens wisten even 



niet wat ze meemaakten, maar moesten wel vol aan de bak. Het spel werd iets bitsiger maar zeker 
niet brutaal. 
Bij een lage doch harde hoekschop van Bonte zag iedereen een nieuwe voorsprong via Commeyne, 
maar Van De Borght redde miraculeus op de doellijn. Ook Vancraeyveldt zag zijn zwak schot op de 
doellijn gekeerd. Onze jongens namen opnieuw de bovenhand in het spel, maar het was opletten 
geblazen bij stilstaande fases, waarin de thuisploeg wat meer power en duelkracht betoonde. 
Tajeddine deed zijn huzarenstukje van vorige week nog eens over, want naast een treffer nam hij 
ook nu weer een assist voor zijn rekening. Hij bediende Steelant vanop links en Nicolas maakte zijn 
tweede in 2 weken, waarmee hij stilaan zijn aangekondigde trefkracht etaleert. 
De zege kwam niet echt meer in gevaar, maar werd wel wat ontsierd door onnodige gele kaarten 
voor Couckuyt en Tajeddine. 
Gouden punten voor onze jongens. Onze duivelse buren van de statie behouden knap hun 
maximum na een zege tegen nieuwkomer Zedelgem. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er zondag 
een leuke topper van te maken. Er is de klinkende uitdaging om de statie-boys  de eerste punten 
afhandig te maken. Welke gemeente kan zo’n derby presenteren? Met de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht wordt Omer Dewitte zondag ‘the place to be’. 
 
Vandaag geen weer om een hond door te jagen. Even heerlijk van Super Sunday genieten in de 
zondagse zetel met drie punten op zak. Heerlijk toch… 
Komaan Wietstar! 
 
 
 


