WS Lauwe - Blankenberge 2 - 4
5 dodelijke minuten
Na een zeer deugddoende zege op het kunstgras van titelkandidaat Dadizele, kon Lauwe
ontspannen toeleven naar de thuiswedstrijd tegen de kustboys uit Blankenberge. Sporting was met
steile ambities aan het seizoen begonnen en had een aantal spelers ingelijfd van het onthoofde
Westkapelle, dat in de terugronde van vorig seizoen reeds met zijn eerste ploeg de handdoek
gooide.
Hun seizoenstart was niet echt indrukwekkend en slechts 2 ploegen in de reeks scoorden minder
doelpunten. Het moest dus een haalbare kaart worden, die voor heel wat ademruimte kon zorgen
in de rangschikking.
De grasmat lag er uitstekend bij, maar het was geen sinecure om de historische thuisnederlaag
tegen Poperinge uit het geheugen te wissen. Het scorebord was er nog niet van bekomen en leek
daarmee intuïtief de vinger in de Lauwse wonde te willen leggen. De thuisploeg werd er de volle 90
minuten aan herinnerd…
Na een heel korte en evenwichtige studieronde, leverde de eerste kans een doelpunt op. In de 10’
stuurde Bonte een gemeten voorzet in de diepte. Couckuyt – de man-in-vorm bij de thuisploeg –
was iedereen te snel af en via doelman Pannecoucke scoorde hij de openingstreffer. Een
droomstart voor de thuisploeg. Kort daarop mochten de bezoekers een hoekschop nemen. De mee
opgerukte Wille schrok van zo veel vrijheid, dat hij met zijn keiharde kopbal de goede richting
miste.
Net als bij de openingstreffer bereikte Bonte alweer Couckuyt aan de tweede paal, maar Aaron
kopte over.
Aan de 23’ schrok ook Feys dat hij bij het oprukken nauwelijks verstoord werd. Zijn ploegmakkers
leken evenzeer verrast, want niemand was gevolgd, zodat hij inspiratieloos de bal in niemandsland
trapte.
Wille mocht zijn nummertje van de 13’ even ongehinderd overdoen, maar alweer kon hij met zijn
kopbal het kader niet passen.
Op het halfuur werd Birger Longueville tussen de linies aangespeeld. Van net buiten de zestien,
mocht hij vrij gemakkelijk aanleggen en zijn niet zo ongrijpbare bal verdween in de linker
benedenhoek. Met het slotkwartier van de eerste helft in zicht stond het weer gelijk.
Op minuut 41 ontsnapte De Waele. Op zijn weg naar doel werd hij licht gehinderd. Joren deed er
alles aan om recht te blijven , maar miste daardoor nauwkeurigheid bij de afwerking.
Op een vere inworp van Bonte kwam de ingelopen Steelandt centimeters te kort om de bal in doel
te werken.
Op slag van rust stond bezoekend doelman Pannecoucke nog even in een schiettent. Een
flipperkast-fase zorgde voor 2 à 3 mogelijkheden. De Waele was er het dichtst bij maar de stand
bleef ongewijzigd tot aan de rust. Met het gevoel dat Blankenberge een haalbare kaart was, doken
onze jongens de kleedkamer in.
Voor wie er als toeschouwer een punt van maakt om aan de rust 2 consumpties te nuttigen,
bestaat de kans dat hij de ontknoping van de wedstrijd gemist heeft.
Het zoveelste mistasten in de Lauwse verdediging bracht Giovanni Longueville in balbezit in de
zestien. Zijn poging werd afgeweerd maar broer Gianni kon vanop de doellijn de afgeweken bal in
doel koppen.
Kort daarop had scheidsrechter Braeckeveldt een strafschop gezien, toen een bezoekend aanvaller
zonder contact struikelde. Het Lauwse protest leverde niets op en Gianni Longueville knalde de
elfmeter loepzuiver binnen. Lauwe was even van slag want de wedstrijd kon wel eens gespeeld
zijn…

De aan de rust ingevallen Tajeddine – de licht gekwetste De Waele bleef in de kleedkamer – voerde
een actie uit en Couckuyt kwam net te laat om die te verzilveren.
Een actie Tajeddine-Steelandt strandde op het lichaam van Couckuyt en een knal vanop rechts van
Vancraeyveldt stuitte op de vuisten van Pannecoucke. Orry mocht dit nummer minuten later nog
twee maal overdoen. De eerste poging belandde in het pak, maar het tweede schot werd op
minuut 62 door Steelandt in doel verlengd.
De thuisploeg kreeg weer hoop, maar 2 minuten later was er al een supersave van Himpe nodig om
Gianni Longueville van de 2 - 4 te houden.
De jacht op de gelijkmaker bood de bezoekers de nodige ruimte om hun geliefkoosde spel te
spelen. Op minuut 73 vertrok Gianni Longueville - randje buitenspel - en met het killer-instinct van
de echte spits scoorde hij zijn derde van de namiddag.
Lauwe kwam nog dicht bij een nieuwe aansluitingstreffer via Couckuyt en Vancraeyveldt.
Pannecoucke stond pal op de lage kopbal van Aaron en Orry was te slordig bij de rebound na de
kopbal van Karim.
Onze jongens valt weinig te verwijten qua inzet en mentaliteit.
Met 11 tegentreffers in twee thuiswedstrijden zijn we toch wel even aan bezinning toe.
Zondag volgt andermaal een tegenstrever uit de kustregionen. Oostduinkerke is niet de
productiefste ploeg van de reeks, maar evenaarde Poperinge door er zeven in één wedstrijd te
potten. Het wordt een drukke week met bovenaan op de to-do-lijst : het herstel van ons scorebord.
Komaan Wietstar!

