
KWSC Lauwe – RC Lauwe 0 - 0 
Wie niet scoort, niet wint… 
De wedstrijd die met stip genoteerd staat op de kalender van de Lauwse voetballiefhebber,lokte niet meer 
de grote massa van weleer, maar er was toch voelbare sfeer vanuit de goed gevulde tribunes.  
Het veld en de accommodatie oogden piekfijn, dank zij de medewerking van vele vrijwilligers. 
In het gezelschap van burgemeester Fournier en schepen Lust, mocht Sylvie van het reisbureau de aftrap 
geven onder het goedkeurend oog van scheidsrechter – jawel - Kevin Degrande. 
Onze jongens startten voortreffelijk en vanaf minuut 1 was het zichtbaar dat een herboren Tajeddine zijn 
knappe prestatie van de vorige week wou bevestigen. Even snel was het duidelijk dat de stilstaande fases 
wel eens het sterkste wapen van onze buren zouden kunnen zijn. Het was telkens alle hens aan dek 
geblazen, met torens als de gebroeders Diallo en Arne Dutry in de vuurlijn. 
Wietstar startte aan een vrij hoog tempo met een zichtbaar herstelde Debrouwere als spelverdeler. Af en 
toe leed de zuiverheid er wat onder na slordige balcontroles en een gebrek aan technische kwaliteit. Er werd 
gestreden voor elke morzel grond. 
Couckuyt zorgde voor een eerste verwittiging toen hij knap aflegde voor De Waele, maar Coolsaet ging goed 
plat in zijn rechter benedenhoek. 
Aan de 23’ kreeg Boubou Diallo een serieuze kans maar hij trapte de afvallende bal vanop een 15-tal meter 
hoog over het doel. Aan de 25’ miste Christiaens de kans om in de eerste helft op voorsprong te komen, toen 
hij een ideaal aangesneden voorzet van Hellebaut voorbij de tweede paal kopte. 
Tajeddine deed zowat wat hij wilde op links en aan de 25’ werd hij van de sokken gelopen met een vrijschop 
op de rand van het strafschopgebied tot gevolg. De vrije trap scheerde de deklat, en ging over het doel. 
Coolsaet kreeg ruim de kans om zich te onderscheiden. Hij ging goed in de voeten van de opduikende De 
Waele en had beide vuisten nodig om Debrouwere van een rechtstreeks hoekschop-doelpunt te houden. 
Een poging van Tajeddine vloog net voorbij de rechter kruising. Met een millimeterpass zonderde  
Debrouwere Couckuyt af maar hij miste zijn controle, zodat Coolsaet tijdig bij het leer was. 
Het bleef 0-0 tot aan de rust en daarmee mochten vooral de bezoekers tevreden zijn en een kaars branden 
voor hun doelman. 
Het zal wel gedaverd hebben in de bezoekende kleedkamer, want na de pauze zagen wij een heel ander 
Racing. Met volgehouden inzet holden zij achter elke bal en vooral het hoge stoorwerk hield de thuisploeg 
uit zijn spel. Toch was het White Star dat voor de meeste dreiging zorgde. Een schot van Ducatteeuw miste 
echter kracht om Coolsaet te verontrusten en na een knappe actie kon De Waele net Christiaens niet 
bereiken. 
Het was even schrikken voor de thuisploeg toen Boubou Diallo op een counter plots alleen op Degrande 
afstevende. Kevin kwam goed tussen en kon de open kans onschadelijk maken. Voor de bezoekers was dit 
pas de eerste echte dreiging, die naam waardig. 
Op de 68’ rolde Tajeddine nogmaals de rechterflank van de bezoekers op. Coolsaet lost het knappe schot en 
de goed gevolgde Oplinus moest te ver uitwijken om succesvol te zijn. 
Tajeddine zorgde een kwartier voor tijd voor de perfecte assist, maar de evenwel verdienstelijke Couckuyt 
miste onbegrijpelijk. Op de counter zorgde zijn kozijn Lennert Vasteenkiste voor enige dreiging maar zijn 
schot verdween links van het doel. 
De Wietstar was ruim winnaar op punten maar daar koop je niets mee. 
Het werd echter een aangename wedstrijd voor de Lauwse voetballiefhebber.  
Folklore gekoppeld aan een duel tussen twee degelijke eerste provincialers : Veel dorpen en steden mogen 
ons benijden! 
Zondag spelen onze jongens aan huis de uitgestelde wedstrijd tegen SV Rumbeke. Na de zege van de hoop 
tegen RC Waregem, zullen zij zondag zeker de laatste strohalm grijpen. We zijn gewaarschuwd.  
Komaan Wietstar! 
 
 


