
WS Lauwe – FC Poperinge 2-7  
Het hart van de supporter bloedt. 

Na de 0-3-nederlaag tegen Zedelgem bood Bram Lucker zijn ontslag aan. Zowel de spelers als het 
bestuur behouden echter het vertrouwen en Lucker is gemotiveerder dan ooit om de kentering in te 
zetten na de magere 4 op 18. 

Dit fragment uit een krantenartikel van 8 oktober illustreert de woelige tijden die er 
heers(t)en in het Poperingse voetbal-huishouden. Het lijkt de aankondiging van een mals 
hapje dat we met speels gemak zouden verslinden. De wedstrijd was het dessert voor een 
stralende verkiezingsdag, maar de opkomst was daarentegen teleurstellend. Als je ’t mij 
vandaag vraagt… 

De thuisploeg startte goed en in de 6’ zag Couckuyt na een persoonlijke actie zijn poging in 
hoekschop gewerkt. Het leidde tot drie opeenvolgende goed aangesneden hoekschoppen, 
die telkens door Bonte voor doel werden gebracht. Honnoré zag zijn poging overgetipt door 
Ledoux en de kopslag van Steelant ging nipt over.  
Na de goede start viel het openingsdoelpunt evenwel onverwachts aan de overkant. Bafcop 
mocht een vrije trap nemen op links. Net als vorige week toonden onze jongens zich op 
dergelijke fase zeer kwetsbaar. Paridaen verlengde de vrije trap die via thuisverdediger Van 
Poucke in de verste hoek verdween  : 0-1. 
Het overwicht van onze jongens stokte steeds bij de laatste pass of de afwerking. Het ging 
zelfs over in stuntelig uitverdedigen en slordigheid in de combinaties. Van Poucke krijgt geel 
en Poperinge wettigt stilaan zijn voorsprong. 
Als klap op de vuurpijl geeft Bafcop de volledige thuisverdediging het nakijken om onder 
Himpe de 0-2 te prikken. 
Lauwe vecht onmiddellijk terug en Znagui zondert Couckuyt met een slim balletje af in het 
strafschopgebied. Aaron werkt beheerst af in de linkerhoek naast de duikelende Ledoux. Het 
staat 1-2 en de thuisploeg lijkt wakker. Op minuut 34 bereikt Bonte Honnoré met een verre 
inworp. Jordy kopt door, maar niemand is gevolgd aan de tweede paal. Onze jongens zitten 
Poperinge nu wel op de hielen en in de 36’ wordt Couckuyt gelanceerd. Aaron wordt half van 
de sokken gelopen, maar blijft overeind en bedient Znagui. Deze ziet echter zijn gekromde 
plaatsbal afgeweerd door een bezoekende verdediger.  
Lauwe combineert stilaan beter en ook Bostyn wordt aangetrapt in de zestien, maar de goed 
leidende Bulckaert geeft geen krimp.  
Net voor ingaan van de rust ontsnapt Lauwe alsnog aan de doodsteek. Na handspel van de 
ver uitgelopen Himpe mag Poperinge een vrije trap nemen net buiten de zestien. De bal spat 
uiteen op de binnenkant van de linkerpaal en via het scheenbeen van Honnoré belandt deze 
in hoekschop. Onze jongens komen met de schrik vrij. 
Poperinge leidt verdiend aan de rust, maar de wedstrijd lijkt lang niet gespeeld. 



Trainer Debaveye herschikt zijn pionnen en Van Poucke betaalt het gelag. Bonte schuift een 
rij achteruit en De Waele, die zaterdag vier treffers scoorde bij de beloften, komt in het elftal. 
De thuisploeg neemt een behoorlijke start en na een goede combinatie Couckuyt-Bostyn op 
rechts, ziet Honnoré zijn schot vanuit de draai net over suizen. 
Vanuit de tweede lijn ziet bezoeker Ward Maerten eveneens zijn schot boven het kader 
verdwijnen. 
De gevaarlijke standjes lossen elkaar nu snel af. Op hoekschop kopt Paridaen een droomkans 
centimeters naast en op een counter geven drie Lauwse verdedigers de aartsgevaarlijlke 
Chateau vrijgeleide om op Himpe af te stevenen. Leroy redt evenwel met een knappe 
beenveeg. 
Een persoonlijke actie van Znagui gaat net naast de rechter paal en alweer op een counter 
kopt de meegevolgde Notredame op de deklat. 

Poperinge gaat in zijn kansen geloven en gaat resoluut op zoek naar een derde treffer. De 
Lauwse afweer lijkt los zand, maar met wat geluk blijven zij aanvankelijk overeind. Paniek 
sluipt evenwel in de rangen en Garreyn kan - alweer op counter - de 1-3 op het bord 
plaatsen.  
Wedstrijd gedaan zou je dan denken, maar wat dan nog volgde hoefde echt niet meer… 
Alle afspraken werden overboord gegooid en de geïmproviseerde buitenspelval kon je horen 
kraken tot op de markt van Menen. Als je dan snelle aanvallers en trage verdedigers 
tegenover elkaar plaatst, krijg je gegarandeerd een pak voor de broek. 
Nadat Chateau en Bafcop voor de 1-5 hadden getekend, kon Bonte met een knappe treffer 
milderen, maar alweer Chateau en de ingevallen Fiey maakten het feestje compleet.  
Heel wat Lauwse supporters hadden intussen hun stekje verlaten en zochten troostende 
oorden op. 
Zelfs zeventigers en tachtigers konden het zich in het verste verleden niet herinneren dat 
onze fiere club ooit zo’n kastijding had doorstaan.  
Zelf heb ik uit mijn kinderjaren weet van een 8-3 nederlaag op het veld van het roemrijke 
Eendracht Aalst, maar dat was op verplaatsing in derde klasse.  

Trainer Debaveye gaat een zware week tegemoet. Lauwe bezoekt zondag het dichtste 
bedevaartsoord, waar een gebeten hond ons op kunstgras zal ontvangen. Misschien zijn onze 
jongens meer gemotiveerd tegen een titelkandidaat met ene Pascal Mestdagh aan het roer. 
Bespaar ons alvast het schaamrood. 

 
 


