
WS Lauwe – RC Waregem 2 - 1   
Karimissimo!!. 
Na het verplicht nummer op de Lauwse kerstmarkt, werd voor de A-kern de avondklok ingesteld op 
22.00. Begrijpelijk als je twee uren later de Lauwse straten bezaaid ziet met platgestampte blikken, 
plastic  fluitglazen, rollende pastabekers en sporen van ontsnapte mayonaise. Op de stand van de 
Wietstar werd een staaltje van teambuilding opgedist en iedereen hoopte dat dit op zondag een 
verlengstuk zou krijgen. Lauwe ontwaakte uit een Bourgondische nacht en de vroege Select-
bezoekers waren verrast dat tal van parkeerplaatsen nog waren ingenomen door verstandige 
chauffeurs die hun autosleutels op zak hadden gelaten.  
Een voetbalveld uit de provinciale reeksen is op zondagnamiddag al lang geen ‘place to be’ meer. 
Als de spelers verzamelen is het nog bladstil in het dorp. In de kroegen op Lauweplaats wordt het 
geld geteld en het middagdutje is bij velen welkom, na de escapades tussen de 147 kraampjes op de 
grootste kerstmarkt van de streek. 
Bij mijn aankomst stel ik vast dat er geen inkt meer in de printer is en dat er onder de tribune nog 
geen internet is. Ik laat haast meer zweetdruppels dan de zich klaarstomende spelers, want van alle 
kanten smeekt men om dat vodje papier waar de acteurs van deze namiddag op vermeld staan.   
In de Ago-arena komen de fans mondjesmaat naar binnen. De fiere leider komt op bezoek en dat 
belooft, want een partij tegen de mannen van Nieuwenhove beroert meestal het hart van de echte 
voetballiefhebber. Het provinciale clubje klom in het begin van deze eeuw de hogere reeksen in en 
speelde één seizoen in de toenmalige tweede klasse. Het betaalde daar de tol voor en zakte terug 
naar onze reeks. Na een paar moeilijke jaren lijkt het sportief weer beter te gaan.  
William en Kris maken nog steeds de dienst uit als afgevaardigden, siamees verenigd.  
 
De trainersstaf had deze week de handen vol. Honoré, Roose, Berthe en De Rechter waren nog 
gekwetst. Couckuyt en Vancompernolle moesten een weekje brommen. Bovendien waren Bostyn en 
Himpe onzeker. T1 en T2 piekerden zich suf en waagden het niet om slechts 3 veldspelers op de bank 
te zetten. Desloovere en Leyder kwamen weer aan de aftrap en Waregem moest sterkhouder 
Demaitre missen.  
De ref was Jens Standaert en het werd een weerzien met Oplinus en Ducatteeuw. 
Bezoekend trainer Van Opstaele laat zich echt van zijn beste kant zien als hij iedereen op onze bank 
persoonlijk een sportieve wedstrijd komt toewensen. Een mooi gebaar! 
De bezoekers verschijnen zelfzeker aan de aftrap en trekken dan ook onmiddellijk ten aanval.  
Met een voorzet vanop rechts wordt Deveugele aangespeeld bij de tweede paal, maar Leyder komt 
sterk tussen en het liefje van Tessa Wullaert is eraan voor de moeite. Bij de daaropvolgende 
hoekschop mikt de mee opgerukte Euvraerd zijn kopbal net boven de kruising. Het was voor onze 
jongens even schrikken van de vroege dreiging, maar lang duurde dit niet. Desloovere mikte zijn 
dieptepass iets te veel binnen het bereik van de bezoekende doelman, maar als een duivel uit een 
doosje repte de pijlsnelle Tajeddine zich naar het leer, waardoor de ongelukkige Raevens de fout 
moest maken. Standaert wees prompt naar de stip en er was geen protest van de bezoekers. Leyder 
kweet zich onberispelijk van zijn taak en prikte de 1-0 diep in de rechter benedenhoek. 
Desloovere vindt minuten later alweer Tajeddine en Karim bedankt voor de assist, maar zijn 
doelpunt wordt terecht afgekeurd wegens buitenspel.  
De leiders vonden het welletjes. Wanneer Vanfleteren de linker flank afloopt, heeft hij nog een 
loepzuivere voorzet in huis. Het is alweer Euvrard die de zestien binnenloopt en totaal vrijstaand de 
hoek voor het uitkiezen heeft. De bordjes staan weer in evenwicht en de bezoekers drukken hun 
stempel. Het is evenwel Lauwe dat nog dreigt met een schot van Callaert dat enkele meter naast 
gaat. Op slag van rust en op het randje van buitenspel wil Oplinus de uitlopende Degrande lobben, 
maar zijn poging gaat wel een meter over doel. We gaan rusten bij een billijke 1-1. Onze jongens 



hebben al veel verbruikt en het blijft de vraag of ze met dit fel gewijzigde elftal zouden stand 
houden. 
De kans neemt alvast toe in de 50’. Op hoekschop kopt Himpe uiteindelijk de bal binnen het bereik 
van Callaert aan de eerste paal. Thomas zorgt met een schot vanuit de draai voor een nieuwe 
voorsprong. Er is snel protest van de bezoekers, maar Standaert weerlegt ostentatief en duidt aan 
dat de bal van de tegenstrever kwam. Haast het complete elftal snelt zich naar de arme man met de 
vlag aan de overkant. Standaert overlegt nog even met de ambulante Var, maar wijst kordaat naar 
het midden. Het doelpunt verhit alvast de gemoederen en het wordt een strijd op leven en dood. 
Op een voorzet van Ponjaert vanop links knalt Tajeddine net naast. De bezoekers drukken Lauwe 
terug, maar dat zorgt voor ruimte. 
Een holderdebolderbal van Leyder in de hoogte komt als een paasei uit de hemel vallen en Raevens 
heeft alle moeite  om het leer te beroeren dat twee tijden boven op de deklat danst. 
Bij een knappe voorzet van Himpe op links komt kilometervreter Desloovere centimeters te kort om 
de 3-1 te prikken. 
Onze jongens moeten wel wat bekomen van het immense loopwerk en de stevige duels. Tijd voor 
Degrande om zich in de kijker te spelen. Na een sublieme redding op een schot van Vandewalle weet 
hij ook nog de rebound te stoppen. 
Na een uittrap van Degrande komt uitblinker Tajeddine oog in oog te staan met Raevens. Met een 
knappe reflex redt hij het grondscherend schot van Karim met beide voeten.  
De thuisploeg krijgt nu veel kansen en in de 75’ heeft Raevens een supersave in huis om de knal van 
onvermoeibare Tajeddine in de dichtste hoek onschadelijk te maken. De bezoekers spelen hoog spel 
en Himpe is wat te egoïstisch bij de afwerking na een knappe rush op links. Het brak onze jongens ei 
zo na zuur op, want Degrande bewees nog maar eens dat hij tot de beste lijnkeepers van de reeks 
behoort als hij een bal vanuit de ‘kluts’ uit de linker kruising ranselt. 
In de 85’ eindigt de torenhoge inzet van Tajeddine dramatisch. Zijn inspanning om mee te 
verdedigen is wat te fel en Standaert bedenkt hem met een tweede gele kaart. Exit de man van de 
match. De anders zo strenge Van Elslande smelt voor de vertederende prestatie van zijn uitblinker 
en trakteert hem op een knuffel.  
Een schot van Vandewalle gaat centimeters boven en dit lijkt de verlossing te zijn voor de 
thuisploeg. Maar het venijn zat in de staart. In een duel met Himpe ging Ducatteeuw tegen de 
vlakte binnen de zestien. Standaert wuifde alle penalty-claims naar de haaien en de poppen gingen 
aan het dansen. Van Opstaele werd het eerste slachtoffer toen hij na protest met een rode kaart 
naar de tribune verwezen werd. Er werd gespeeld tot de 95’ en na het laatste fluitsignaal was 
Standaert kop van jut bij de bezoekers. Driessens zorgde voor een record door 2 gele kaarten te 
pakken in de ’96. Zijn ploegmaat Vanfleteren streek ook nog een protestkaart op. Het zorgde voor 
tumult in de katakomben en scheldtirades vanuit de tribune. Dat werd snel overstemd door de 
hartelijke vreugdegezangen bij de thuisploeg. Het publiek genoot met volle teugen want dat zien ze 
graag. Hun ploeg zien vechten voor elke morzel en de leider in het zand doen bijten. De rij van 
gekwetsten en geschorsten vervoegt de juichende kleedkamer. Ze zijn er niet gerust in. De plaatsen 
zijn duurder geworden. Dadizele en Zedelgem verliezen. De geelzwarten rukken weer op in de 
rangschikking. Een mooie zondag met één schoonheidsfoutje… Het tweede geel voor Karim. 
Dekenne zal het graag horen…  
Komaan Wietstar! 
 
En ook nog dit : Die rode kaart voor Van Opstaele. Wij duimen voor een vederlichte straf voor deze 
sympathieke trainer. Succes Jürgen! 
 


