
Zedelgem - WS Lauwe 3 - 1   
Voetjes op de grond 
De zege tegen Dadizele had echt gesmaakt en zorgde voor een ware boost. 
Nog het varkentje wassen in Zedelgem en we zijn helemaal mee. 
Eventjes dachten wij dat de komst van WS Lauwe voor een ware volkstoeloop zorgde, maar het was 
de Zilleghemtocht voor wandelaars die ons voor ware parkeerproblemen plaatste. 
De heel gastvrije ploegafgevaardigde zat er precies mee verveeld en vond het ook heel jammer dat 
er voor John en Lucrèce geen lift was naar het eerste verdiep. Heel tekenend voor het voelbare 
respect bij onze aankomst in de Groene Meerschen van het Houtland. Ook de doorwinterde 
Calleeuw prees ons smalend de hemel in om onze schitterende resultaten. 
Op het bekorrelde kunstgras werden beide ploegen klaargestoomd. De thuisploeg wentelde zich 
heel gewillig in de rol van underdog en wie zou onze jongens wat doen na de glanszege tegen Scalle 
& Co.  Berthe etaleerde zijn verborgen keeperstalenten en ranselde nochtans goed gerichte kogels 
uit zijn doelvlak. Braeckevelt was de ref van dienst en ‘Lauwenaar’ Serlet assisteerde hem op de 
verste kant. 
Van een studieronde was alweer geen sprake, maar ditmaal zorgden onze jongens daar niet voor. 
De thuisploeg leverde het duidelijke bewijs dat agressiviteit evenzeer lonend kan zijn als je 
verdedigend bent ingesteld. 
Derrag had even kunnen dreigen met een lage stifter die alsnog op de lijn gekeerd werd, maar na 9’ 
stond het al 2-0 en Degrande had nog geen bal geraakt. 
Op een knappe counter via de linkerflank leverde Bouckaert de strakke voorzet af. De inlopende 
Blomme bedankte en werkte heel knap af. De Rechter zag een vrijschop vanop rechts net voorbij de 
tweede paal dwarrelen en 4 minuten later was het alweer bingo toen ouwe bekende Musenge, na 
balverlies in de middenstrook, op counter één van de gemakkelijkste doelpunten uit zijn loopbaan 
scoorde. 
Lauwe wist meteen dat het een moeilijke namiddag zou worden. Moeten aanvallen tegen een 
ploeg die perfect het wapen van de supersnelle counter beheerst,  is geen sinecure. Qua gestalte en 
duelkracht moest men al van bij aanvang optornen tegen een overmacht. 
Lauwe bood stilaan meer weerwerk, maar sluitstuk Vanhee bewees al snel dat hij wél zijn dagje 
had. Na knap getik in de zestien zag Callaert zijn schot op miraculeuze wijze gepareerd. In de 18’ 
reageerde hij alweer heel alert toen De Rechter met een splijtende pass door het centrum voor 
gevaar zorgde. Dezelfde De Rechter speelde Couckuyt aan, maar die trapt nipt over. Het werd het 
laatste wapenfeit van De Rechter, die gekwetst het veld moest verlaten. Daarmee verdween 
meteen de beste man op het veld, een forse aderlating voor onze jongens. 
De dreiging van de bezoekers nam wat af. Een schot van Vancompernolle ging net over in de 24’ en 
reeds in de 37’ werd een ontstemde Derrag vervangen door Casier.  
Lauwe kwam nog even goed weg toen Behaeghel gelukkig de bal niet laag kon houden. 
Een laks leidende Braeckeveldt blies de eerste helft af bij een verdiende 2-0 voorsprong voor de 
thuisploeg die vooral meer gretigheid vertoonde. 
 
De bezoekers startten met een vrijschop op links net buiten de zestien. Tajeddine mikte echter te 
hoog om voor dreiging te zorgen. Wat later zorgde hij wel voor de gemeten voorzet vanop links en 
de toegesnelde Roose kopte overhoeks binnen. Lauwe zat weer in de wedstrijd en wou de 
gelijkmaker. Het drukte de thuisploeg op eigen helft, maar het was verdorie opletten geblazen bij 
de minste uitbraak van Zedelgem. Het was bovendien zaak om stilstaande fases te vermijden. Die 
kwamen er evenwel toch. Cornelis zag nog zijn vrijschop vanop rechts tussen keeper en aanvaller 
passeren, maar toen Honoré in de 65’ met beide handen een aanvaller opzij duwde, zette de lokaal 
geliefde Demeyere zich achter het kanon. Zijn schot verdween links naast de muur in doel en 



zorgde voor een uitzinnige vreugde bij de thuisaanhang. Lauwe moest zeker niet onderdoen in het 
spel, maar zag de bui al hangen.  
Op hoekschop van Tajeddine kopte de totaal vrijstaande Callaert nipt over en de knal van Casier 
werd door doelman Vanhee afgestopt.  
In de 78’ kopte Cornelis een voorzet van Musenge net over en voor Calleeuw volstond dit om 
Musenge te vervangen en zijn momentje te gunnen. Met zijn onschuldige speelsheid begroette hij 
vriend en tegenstander na zijn verdienstelijke partij. Hij was ditmaal wel op de afspraak… 
Desloovere besloot nog over na een eindeloze schermutseling en na een schitterende rush werkte 
Roose te nonchalant af om succes te oogsten. Honoré presenteerde na een knappe solo nog een 
kans aan Tajeddine, maar hierbij kon de sterk keepende Vanhee zich voor een laatste keer 
onderscheiden. 
Dolle taferelen bij de thuisploeg die zich na een 12 op 12 sluipend naar de tweede plaats weet te 
hijsen. Ontgoocheling bij onze jongens. Na 4 maal puntenverlies op 7 wedstrijden mag men zichzelf 
niet als top beschouwen. Ons programma was niet van de poes, maar nu al is duidelijk dat iedereen 
van iedereen kan winnen. 
Hopelijk betalen de hoppeplukkers het gelag. Vorig jaar werd het 2-7 met Chateau in de hoofdrol! 
Hij maakt daar nog steeds de dienst uit. Willen wij naar boven blijven kijken, dan wordt er best 
gewonnen zondag. 
Komaan Wietstar! 
 


