
SK Eernegem - KWSC Lauwe 0 - 2 
Makkie 
Om zich veilig in de linker kolom te kunnen nestelen, won White Star best nog eens een wedstrijd.  
De verplaatsing naar SK Eernegem leek daarin een buitenkansje, want de rode lantaarn telde amper 
2 punten en 6 gemaakte doelpunten. 
Lauwe had meteen het overwicht. Af en toe kon de thuisploeg een goede combinatie opzetten, 
maar het slaagde er amper in om Degrande te bedreigen. 
In de 7’ liet Couckuyt na om zelf af te werken, maar de aangespeelde Christiaens werd afgevlagd 
wegens buitenspel. Na 12’ was het dan toch bingo. Couckuyt trapte zijn voorzet na een knappe 
actie op links en Christiaens kopte de assist voorbij thuisdoelman Van Hullebus. 
Christiaens werd ook nog eens richting doelman gestuurd, maar hij slaagde er niet in om de 
achtervolgende verdediger achter zich te houden, zodat hij de bal nog werd ontfutseld. Op minuut 
24 claimde Lauwe een strafschop om vermeend handspel van een thuisverdediger. 
Couckuyt was veruit de bedrijvigste aanvaller en toen hij net voorbij het half uur alweer Christiaens 
bediende, zag deze zijn schot gered door Van Hullebus. Couckuyt zag minuten later zijn schot boven 
doel gaan na een knappe persoonlijke actie. We waren al in de 38’toen een verdienstelijke poging 
van de thuisploeg te noteren viel. Vanslambrouck probeerde het vanop afstand, maar Degrande 
tipte de bal moeiteloos in hoekschop. Net voor rusten noteerden wij op rechts nog een knappe 
combinatie Couckuyt – Tajeddine – Christiaens, waarbij deze laatste de bal ver over kopte. 
Ruststand : 0 - 1. Het overwicht van onze jongens werd te weinig in cijfers uitgedrukt. 
 
De thuisploeg wou er nog iets van maken en na 50’ zag Jonckheere zijn knappe actie vanop rechts 
centimeters naast de verste paal hobbelen. 
Van Hullebus had beide vuisten nodig om het schot van kilometervreter Lievrouw te pareren.  
Lauwe nam het wat licht op en na een wandeling tussen enkele Lauwse verdedigers, bediende 
kapitein Bultijnck Jonckheere die zijn schot evenwel niet kon kaderen. 
Oplinus werd verdacht gehaakt in de strafschopzone. Danckaert floot niet, maar kreeg in dezelfde 
fase een herkansing, want Oplinus werd voor een tweede keer tegen de zoden gewerkt. Specialist 
Commeyne klaarde de klus loepzuiver en bracht de stand op 0-2. De Waele mocht nog invallen voor 
Christiaens. Het zorgde voor beweging in de aanvalslinie. Toen hij amper 2’ op het veld stond, zag 
hij zijn poging via de doelman tegen de rechter paal kaatsen. 
Degrande moest nog met de voet tussenkomen bij een poging van de goed ingevallen Ouajib, maar 
de wedstrijd die zelden een hoog niveau bereikte, kabbelde naar zijn einde. 
WS Lauwe won verdiend van een toch wel ontzettend zwakke staartploeg. 
Zondag komt Vasenare op bezoek. Opnieuw een ploeg uit de kelder van de rangschikking. Kan 
Lauwe nog eens zijn thuispubliek verwennen? De laatste thuiszege dateert van 15 oktober. Komaan 
Wietstar! 


