
WS Lauwe – Boezinge 2 - 0  
Gelukkig Nieuwjaar ! 
Op ons niveau is de winterstop zo voorbij. Amper bekomen van de kerstkalkoen en een 
nieuwjaarsfuif en de bal rolt alweer… Vraag was of onze jongens op hun elan konden doorgaan 
nadat zij bruusk werden onderbroken bij een 9 op 9. Er werden alvast enkele trainingen ingelast om 
de smaak en de conditie opnieuw te pakken te krijgen. Reeds in de opwarming kon je voelen dat 
iedereen er zin in had. Tegenstander was Boezinge, dat in de rangschikking al het hele seizoen een 
beetje onze gelijke is. Na het haasje over van de vorige speeldag, was het zaak om hen het 
tegengestelde niet te gunnen. Het publiek kwam laat opdagen, maar voor een dag in de 
nieuwjaarmaand was er flink wat belangstelling.  
Benoit Salembier was de scheidsrechter van dienst en hij mocht de minuut stilte regisseren ter 
nagedachtenis van Diana Vanhee, moeder van Pascal Mestdagh en grootmoeder van onze keeper 
Kevin Degrande en onze materiaalmeester Jason Vandamme alsook voor Achiel Gheysen, sinds 
decennia abonnee van onze club. 
Vancraeyveldt en Gekiere stonden weer in de basis. Musenge en Honnoré startten op de bank. 
 
Van een studieronde was er nauwelijks sprake. Van bij de start was iedereen gretig. Na 3 minuten 
kon Znagui Couckuyt alleen voor de bezoekende doelman brengen, maar Aaron besloot te zwak in 
de armen van Flandrinck. Het was voor Lauwe het enige wapenfeit in het eerste kwartier. Door de 
fel opzittende tegenstander kwam de thuisploeg maar niet in zijn spel. Op een dieptepass ging 
Billiet nog fel door op doelman Degrande, wat een eerste geel opleverde na amper 10 minuten. 
Op de 12’ ging een knap schot van Matthijs Blancke net naast, gevolgd door een snelle counter op 
rechts waar Orry knap kon voorzetten. Vancompernolle kreeg echter niet de tijd om de bal aan te 
nemen en af te werken. 
Op minuut 17 kraakt Coulleit zijn schot  en na een rush van Gekiere op links, vindt hij Couckuyt aan 
de eerste paal maar Flandrinck staat op de goede plaats om zijn kopbal moeiteloos te keren. 
Boezinge slaagt er niet in om het vroege stoorwerk intens vol te houden en stilaan komt er meer 
ruimte. 
Een schitterende dieptepass van Znagui zet de bezoekende verdediging te kijk, maar Steelant komt 
net te laat om de bal over de uitgelopen doelman te stiften. 
Net voor het halfuur kan Couckuyt oprukken tot bij de doelman. Na hem omspeeld te hebben 
twijfelt hij eventjes, waardoor een bezoeker alsnog de openingstreffer kan vermijden. Hier zat 
zeker meer in. 
De bezoekers zondigden toch regelmatig aan wat potiger verweer en vooral Couckuyt moest 
incasseren. Het leverde hen aan de rust al 4 gele kaarten op en het vermoeden steeg dat er 
misschien wel uitsluitingen zouden vallen. 
Aan de rust een billijke brilscore, maar het dient gezegd dat Lauwe enkele doelkansen afdwong, 
terwijl de bezoekers nauwelijks Degrande hadden kunnen bedreigen. 
 
Boezinge kwam even gretig uit de kleedkamers en de man aan de bal werd heel weinig tijd gegund. 
Het duurde evenwel niet zo lang meer en Lauwe nam stilaan de controle over de wedstrijd. 
Op een dieptepass van Znagui kon Couckuyt op de 54’ scoren maar het doelpunt werd om heel nipt 
buitenspel afgekeurd. 
Tussendoor gaat een schot van Billiet hoog over maar het wordt stilaan ‘al Lauwe wat de klok slaat’. 
De thuisploeg begint aan een dol kwartier en vooral uitblinker Znagui tovert met de bal. Zijn 
dieptepasses en voorzetten zijn een lust voor het oog. Aanvankelijk zijn keeper en verdediging nog 
paraat op pogingen van Couckuyt en Vancraeyveldt en ziet Steelant terecht zijn doelpunt afgekeurd 
voor buitenspel. 



Met enkel nog het slotkwatier voor de boeg kent Couckuyt dan toch zijn moment. Na een knappe 
assist van Vancraeyveldt, besluit Aaron loepzuiver voorbij de heel verdienstelijke Flandrinck en 
plaatst zo de op dat moment al lang verdiende 1-0 op het bord. 
Trainer Maelfait – waar is de tijd – laat een bijkomende spits opdraven, maar de thuisploeg laat zich 
niet inzakken en countert naar hartenlust. De ingevallen Musenge is dicht bij de 2-0 als Flandrinck 
nog kan redden . Couckuyt kopt de voorzet van Vancompernolle centimeters naast de kruising. 
In de slotminuut bedient de ingevallen Honoré Znagui links. Met een assist voor Steelant geeft 
Monssef zijn opgemerkte prestatie nog meer glans. Afwerker Nicolas juicht blij als een kind omdat 
het hem diep in de wedstrijd dan toch nog lukte na een voor hem pechvolle namiddag. 
 
Met een 12 op 12 laten wij de degradatieplaatsen toch al een eindje achter ons. In de tweede 
periode doen wij volop mee. In een goede flow reizen onze jongens zondag naar Hernieuwenburg, 
de thuishaven van het nog steeds ongeslagen Wielsbeke. Dromen mag.. 
Komaan Wietstar! 
 


