
FC Poperinge - WS Lauwe 1 - 2   
Orde op zaken 
Met de scalp van de leider op zak en zes punten voorsprong op de naaste achtervolger, bestaat het 
gevaar dat je even achterover gaat leunen.  
Er bleef echter de blamage van 14 oktober. Toen was het bescheiden FC Poperinge op bezoek en 
werd ons ploegje historisch verpletterd met maar liefst zeven tegendoelpunten. Deze schande wou 
iedereen, die het goed meent met de Wietstar, nog uit het geheugen gewist zien.  
De wijdheid van de frontstreek biedt vrij spel aan regen en wind, zodat het weer wellicht geen 
bondgenoot zou zijn voor goed voetbal en afgemeten combinaties. De grasmat lag er echter goed 
bij en de geluidsinstallatie zorgde al bij de opwarming voor adrenaline. Er werd nog wat lacherig 
gedaan over de heenwedstrijd, zodat onze jongens wel degelijk klaar waren bij het eerste 
fluitsignaal van ref Rabhi. 
 
Honoré bleef geschorst aan de kant. Steelant haalde de selectie niet wegens skireis en Casier stond 
opnieuw in de basis. 
Lauwe nam de wedstrijd onmiddellijk in handen. De bedrijvige Vancompernolle en de technisch 
vaardige Znagui gaven aanvankelijk de toon aan en Commeyne controleerde. Ook achteraan stond 
het goed. Onze jongens leken vanuit de heenwedstrijd gewaarschuwd voor de snelle counters met 
Chateau in de hoofdrol. 
Toen deze op de 8’ de bal kon aannemen, eiste grensrechter Ewout Leys echter die hoofdrol op. De 
man - die BV werd omwille van 11 gewonnen finales in Blokken - hield de vlag naar beneden toen 
de Poperingse spits meters buitenspel liep. Misschien verblindt het Tetris-spel een mens op den 
duur voor niet-horizontale lijnen, al denken wij dat de positie om te oordelen er ook voor iets kan 
tussen zitten. Of gokte hij bij zijn zoektocht naar het zevenletterwoord op cadeau i.p.v. chateau…?  
De spits in kwestie liet het echter niet aan zijn hart komen, en werkte knap af toen hij de botsende 
bal vol op de slof kon nemen. Met een krachtige rukwind en een striemende regenbui vol in het 
gelaat, was doelman Degrande kansloos. Het stond 1-0 onder luid protest van de bezoekende staf, 
die echt vanop een VAR-lijn kon oordelen. 
Lauwe was zeker niet aangeslagen en nam vlot weer het commando over.  Vancompernolle en 
Znagui zorgden bij een vrije trap voor een knap ingestudeerd nummer, maar net bij de afwerking 
liep het fout. Toen Tajeddine de bal wou verleggen in de zestien, viel hij over het uitgestoken been 
van doelman Houwen. Nauwelijks bekomen van de banbliksems bij de openingstreffer, wees Rabhi 
resoluut naar de stip. Commeyne bedankte met de gelijkmaker en onze ‘Timmy’ mag zich stilaan 
een specialist noemen. 
Poperinge reageerde met een knal van Fiey, die net over zoefde en even voor het halfuur werd een 
doelpunt van Couckuyt wegens twijfelachtig buitenspel afgekeurd. Bij een voorzet vanop rechts 
werd dezelfde Couckuyt door een thuisverdediger belet om te koppen, wat een hoekschop 
opleverde. Vancompernolle sneed die weer knap aan vanop rechts en de kopbal van Couckuyt 
spatte uiteen op de deklat.  De rebound van Casier stuitte op de Poperingse muur. 
Znagui etaleerde nogmaals zijn klasse bij een goede persoonlijke poging. Die eindigde helaas in een 
mislukte één-twee met Couckuyt, die echt zijn dag niet had. 
De Lauwse aanhang mocht niet klagen over de eerste helft van hun ploeg, die gerust een 
voorsprong kon wettigen. Het bleef echter één-één en het thuisdoelpunt smaakte nog zuur. 
 
Met het geloof in de overwinning vingen onze jongens de tweede helft aan. Het was nu zaak om de 
strakke wind te benutten en niet te zondigen aan hoge en lange ballen. 
Op minuut 55 kreeg Tajeddine het leer aangespeeld in de zestien. Vanuit de draai nam hij Houwen 
te grazen in de linker benedenhoek. Lauwe leidde verdiend en was opnieuw de betere ploeg. 



Verzorgd voetbal was in de gegeven weersomstandigheden echter heel moeilijk. Tajeddine knalde 
nogmaals net voorbij de rechter paal. Hij was de meest aanwezige aanvaller en kon dan ook 
moeilijk zijn ontgoocheling verbijten toen hij reeds aan de 68’ vervangen werd door De Waele. 
Voordien was Hellebaut (lichte hinder) al vervangen door Hadjou en was Bonte ingevallen voor 
Gekiere. 
Bonte wist met een van zijn hoekschoppen iedereen te verrassen en zo rolde de bal heel dicht bij 
de doellijn tot voorbij de tweede paal. Helaas was niemand op de afspraak. 
Poperinge counterde nog even en de mee opgerukte Garreyn mikte over. Bij de volgende aanval 
van de bezoekers trok Lelong  aan de noodrem. Onder fel protest werd hij met rood naar de 
kleedkamers gestuurd. De daarop volgende vrijschop van Bonte werd door Houwen geweerd en 
twee knappe pogingen van Znagui misten net het kader. Lauwe speelde de wedstrijd rustig uit en 
kon juichen bij het laatste fluitsignaal. Met het gegeven dat een overwinning slechts drie punten 
kan opleveren is die zware rekening uit de heenronde vereffend. 
De thuisploeg zat in zak en as en ziet weer het degradatiespook opdoemen. Met maximum 5 
potentiële dalers wordt het nog heel spannend in de kelder. De resultaten van Oostkamp, Torhout 
en Wervik zijn bijzonder interessant en bepalend. Met onze ploeg staan wij wellicht buiten schot. 
Zondag hebben wij groot bezoek. Mestdagh en co zijn te gast in de Ago-Arena. Geen gekwetsten en 
net thuis na een parcours  van 19 op 24. We zijn er klaar voor. De match van ’t jaar… 
Komaan Wietstar! 


