
SV Oostkamp - WS Lauwe 3 - 2   
De leider lijdt… 
De wandeling in het park tegen Vlamertinge was een ware opsteker voor de geelzwarten. Het maximum van 
leider Oostkamp moest van de tabellen. Doordat Wezet vorig seizoen promoveerde ten koste van Ronse, was 
het communautaire verdict onverbiddelijk en tuimelde Oostkamp, dat een voortreffelijke tweede ronde 
speelde,  vooraan in de cascade van degradanten waar ook Deerlijk, Oudenburg en Oostrozebeke in de 
klappen deelden. Hun nationale ervaring was dus verser dan de onze. Dat er bovendien geen vertrekkers 
waren, maakt hen onvermijdelijk titelkandidaat. 
De regen zorgde voor kraaiende boeren in de Westhoek en omstreken, maar op kunstgras maakt dat niet 
veel uit. Leuk voor de voetballende jeugd, die in de prelude van de wedstrijd onbezorgd partijtjes speelde 
zonder de banbliksems van eergierige terreinverzorgers te moeten vrezen.  
Als je ’t mij vraagt : kunstmatig. Ik mis de geur van gras en modder, de sporen van de sliding en de 
modderspatten op de natte huid van strijdende helden. 
Als compensatie kwam een dampend aroma van mosselen ons tegemoet. Waarom had ik toen al in mijn 
hoofd dat je nooit ‘mosselen’ mag roepen eer ze aan wal zijn… 
Scheidsrechter Demeyere gaf een voorsmaakje van het tempo dat hij aan de wedstrijd wou geven, want 
treuzelend blies hij de partij op gang om 15.05. 
 
De spelers hadden er wel zin in. Vooral de thuisploeg bood zich met 4 spitsen heel offensief aan en koppelde 
dit aan een felle dosis agressiviteit. Onze jongens waren niet onder de indruk en eisten ruim hun deel van 
het spel op. Ze waren echter niet bij de les in het aanvallend compartiment, want in het eerste kwartier 
trapten zij reeds drie maal in de buitenspelval. 
In de 14’ kreeg Vancompernolle de bal op links van Callaert. Zijn scherpe voorzet werd weggewerkt aan de 
eerste paal. 
Oostkamp acteerde met veel drang naar voren, maar Degrande werd heel weinig aan het werk gezet. De 
voorzetten van de Lauwse flanken waren niet onaardig maar zowel De Rechter als Tajeddine kwamen 
centimeters te kort om de stand te openen. 
Het duurt tot de 33’ eer de thuisploeg echt kon dreigen. Het was op dat moment wel de gevaarlijkste aanval 
uit de wedstrijd. Cannoot verscheen op counter alleen voor Degrande, maar Kevin had de hoek heel goed 
verkleind, waardoor de poging naast strandde. Vermander kopte nog een hoekschop net over en Lauwe zat 
even in de omknelling. Na stuntelig uitverdedigen van onze jongens, werd de boomlange Braem 
aangespeeld. Hij kapte Bostyn kundig uit en zorgde met zijn schot voor een heerlijke treffer via het been van 
de duikelende Degrande. Op slag van rust werd het ei zo na 2-0, toen scherpschutter Cannoot zijn poging net 
naast doel zag rollen. De voorsprong van de thuisploeg was verdiend en Van Elslande was niet echt gelukkig 
met de prestatie van het collectief. In de kleedkamer werd gehamerd op mentaliteit en ‘willen winnen’. Het 
dreigement dat hij na 2’ zou vervangen miste zijn effect niet.  
 
De geelzwarten kwamen furieus uit de kleedkamer en daarvan was zelfs Oostkamp geschrokken. De bordjes 
stonden dan ook heel snel gelijk. Toen  Himpe Vancompernolle aanspeelde op links, kwam thuisportier Iket 
onnodig ver uit zijn doel. Max had het goed gezien en plaatste de bal in de verste hoek. Een ware boost bij 
de start van de tweede helft. Lauwe rook bloed en gooide alle respect overboord. Via Roose verscheen De 
Rechter alleen voor doel, maar met een beenveeg herstelde Iket zijn foutje van daarnet. Op een voorzet van 
Tajeddine kan Couckuyt net niet hoog genoeg klimmen om de bal laag te houden. Roose wandelde door de 
plaatselijke verdediging, maar zijn laatste pass miste nauwkeurigheid. Tussendoor knalde Cannoot net boven 
doel, en werd een schot van Vancraeyveldt in hoekschop geduwd. Met een schot vanop links dat 
centimeters naast de verste paal zoeft, maakt Tajeddine het dolle kwartier van WS Lauwe vol. De honger lijkt 
evenwel niet gestild en Honoré kopt een hoekschop van Vancompernolle net over doel.   
En Oostkamp? Het stond erbij en keek ernaar. Gelukkig was er de scheidsrechter die geregeld op de rem ging 
staan en irriteerde met zijn ontembare drang om geregeld het spel stil te leggen. 
Op minuut 71’ kwam Tajeddine in balbezit op de rand van het strafschopgebied. Met zijn grondscherend 
schot nagelde hij Iket aan de grond en zorgde hij voor de voorsprong waarop Lauwe nu toch al een tijdje 
aanspraak maakte. De ontlading was hevig en de zege lag binnen bereik. De thuisploeg was uit de wedstrijd 
verdwenen en Lauwe bouwde aanval na aanval op met  duidelijk ingestudeerde driehoekjes. 



Een beoordelingsfout in de middencirkel zorgde voor de vonk die Lauwe kost wat kost moest vermijden. De 
aartsgevaarlijke Braem werd aangespeeld door het centrum van de Lauwse verdediging en bedankte met 
zijn tweede van de namiddag, die Oostkamp - tot eigen verbazing - weer op gelijke hoogte bracht. Een dreun 
voor onze jongens en een ferme opsteker voor de zwalpende leider. Hun geloof in de overwinning zagen zij 
gesterkt door de aarzelende houding van de spelleiding.  
Toen Braem wat te gemakkelijk in balbezit kwam op links, bediende hij Cannoot die op de doellijn een 
buitenspeldoelpunt kon prikken. De grensrechter vertikte het om zijn verantwoordelijkheid te nemen, nadat 
we al een paar keer het raden hadden naar wat hij om de haverklap met de scheidsrechter moest 
bespreken. In een intussen wat ver verleden liet hij ook eens na om een duidelijke strafschop te signaleren 
die ons winst op Zwevezele zou opleveren. Die stonden toen ook aan de leiding. Giant-killers zijn niet door 
iedereen geliefd… 
De frustratie bij onze jongens was zichtbaar. In verwoede pogingen om alsnog de gelijkmaker te scoren, ging 
Tajeddine te makkelijk neer. ‘Schwalbe’, oordeelde Demeyere en liet Karim zijn tweede geel zien. De arme 
jongen vroeg me na de wedstijd wel drie keer of hij nu zondag al geschorst is. Scalle zal er niet om malen… 
 

Een riante positie werd nog uit handen gegeven. Dat bedoelt Clement dus 
als hij zijn 2wijsvingers bij de slaap houdt, na een positief kantelpunt in de 
wedstrijd… 
Nu we het toch over trainers hebben : Van Elslande was bijzonder 
opgetogen over de vertoonde mentaliteit in de tweede helft. Terecht! 
De eerste nederlaag leidt evenwel tot een spijtige vaststelling : In alle 
gespeelde wedstrijden waren wij héééél dicht bij de zege. We tellen 
echter al 7 verliespunten. Tijd om te oogsten dus. 

Aan motivatie mag het alvast niet ontbreken zondag. Gala-match met BBQ, veel volk en een pak 
‘Lauwenaars’ in Dadizeelse loondienst. 
Komaan Wietstar! 
  


