
WS Lauwe – Eendracht Wervik 0 - 1   
Lauwe lost de rol… 
Net zoals je er, na een nederlaag van je ploeg, niet naar snakt om de regionale sportpagina’s van je 
krant in te duiken, bekruipt je evenmin de zin om er een artikel over te schrijven. Maar ‘noblesse 
oblige’.  Wij willen het kransje lezers niet ontgoochelen dat elke maandag naar de website surft om 
te kijken of er al iets is verschenen.  
Lauwe – Wervik is alweer zo’n affiche die vanuit de geschiedenis tot de verbeelding spreekt. De 2 
buurgemeenten van Menen zorgden tot in de vroegere derde klasse meestal voor een leuke pot 
voetbal en de derbysfeer was nooit veraf. Na een ietwat gelijklopend parcours met degradatie tot in 
3de provinciale, herpakten beide ploegen zich en slaagden de tabaksjongens er zelf in om weer van 
het nationaal voetbal te proeven. Daar kwam vorig seizoen een einde aan toen zij samen met 
Oostkamp onze reeks kwamen vervoegen.  
Na een puike seizoenstart bedacht Sassport hen vorige week met een ferme optater. Onze jongens 
waren gewaarschuwd en mochten zich opmaken voor een duel tegen een opgenaaide tegenstrever, 
die gerust tot de top-drie van de titelkandidaten mag gerekend worden.  
Het werd een blij weerzien met het keurig gekapte duo Monssef Znagui en Teddy Bouchart, die in 
onze kleuren ook al eens hadden bewezen dat ze kunnen voetballen. Wervik is ook de ploeg van de 
sympathieke en hondstrouwe Max Vandamme, die er dit jaar aan zijn tiende seizoen als 
hoofdtrainer begonnen is. Samen met zijn staf slurpt hij met een knipoog van zijn koffie, wellicht 
broedend op een plan om zijn laatste wedstrijd naar de vergeethoek te keilen. 
Patrick Ouvrein mag de wedstrijd leiden. Voor de wedstrijd krijgt hij in zijn kleedkamer bezoek van 
de 10-jarige Alex. De jongste zoon van papa Rudy en mama Charlotte ademt voetbal. Hij weet met 
zijn geluk en fierheid geen blijf, wanneer Patrick hem toelaat om met zijn gele kaart te zwaaien. Alex 
mag bovendien de matchbal van het statief tillen en wijst de weg aan de 25 acteurs die op een 
ideaal voetbalweertje getrakteerd worden. Ik leg hem nog uit waarom de Wietstar in het blauw 
speelt en zo is iedereen in de mood om er een leuke partij van te maken. 
 
Het wordt snel duidelijk dat de tabaksjongens hier niet enkel op de koffie zijn. Znagui geniet veel 
vrijheid en ontpopt zich als het aanspeelpunt. Met Bouchart en Vandeputte ziet Wervik zijn flanken 
met twee speerpunten bezet.  
In de 7’ zwiert Bouchart vanop rechts de bal voor doel. Net voorbij de tweede paal gooit 
Vandeputte de bal weer in het pak, wat ei zo na een owngoal opleverde. 
Een snel opzittend Lauwe zorgde bij het weerwerk voor onrust in de bezoekende verdediging. Op 
het kwartier neemt Tajeddine een schitterende pass van Honoré goed mee, maar Karim wordt 
twijfelachtig afgevlagd voor buitenspel. 
Znagui zorgt met de buitenkant van zijn fluwelen rechter voor een tweede verwittiging, wanneer hij 
Bouchart nogmaals in stelling brengt. Diens schot vanop rechts gaat wel een meter boven doel. 
De vlam zit in de pan en na een knappe één-twee via een hakje van Tajeddine, haalt Karim de 
achterlijn. Ondanks het goede overzicht, trapt hij de bal te dicht bij doel in de handen van de alerte 
doelman. Met een plaatsbal probeert ook Couckuyt Vanbrabant te verrassen, maar de bal daalt niet 
snel genoeg om voor doelgevaar te zorgen. 
Na een knappe combinatie van Honoré, Desloovere en Vancraeyveldt kaatst de bal in de zestien 
wat te ver van de voet van Orry en ook hier kan Vanbrabant moeiteloos het leer bemachtigen.  
De bezoekers laten niet na om Lauwe te waarschuwen. Znagui bedient andermaal Bouchart op 
rechts, maar Degrande is op de afspraak met een prima redding. Wat later moet Kevin ook op een 
schot van Vandeputte de meubelen redden. 
Onze jongens moeten meer en meer het initiatief aan de bezoekers laten, maar komen toch het 
dichtst bij een doelpunt. Een vrije trap van Vancraeyveldt op rechts glijdt voorbij alles en iedereen 



en Couckuyt duwt de bal tegen de onderkant van de deklat. Hier kwamen de bezoekers met de 
schrik vrij. Wanneer Roose Desloovere aanspeelt is Vanbrabant bij de pinken. 
We gaan rusten bij 0-0 en daar mag de thuisploeg best tevreden mee zijn. 
De Rechter vervangt Roose, maar dit zorgt niet onmiddellijk voor een kentering. De bezoekers 
schakelen een tandje hoger en winnen heel wat duels. 
In de omschakeling wordt de hongerige Vandeputte in de diepte aangespeeld. Een aarzelende 
Degrande kan de bal aantikken, maar Kenzie herovert de bal. Vanuit de draai knalt de Hulstenaar de 
openingstreffer voorbij de Lauwse portier. Het staat verdiend 0-1.  
Van een snelle reactie is zeker geen sprake. Lauwe ontsnapt aan hogere cijfers als Wervik wat 
slordig omgaat met de geboden countermogelijkheden. Vooral op links ontbindt Vandeputte zijn 
duivels en ontpopt zich als de boeman van de thuisploeg.  
Ei zo na breekt het de bezoekers zuur op. Op een voorzet van Vancompernolle vanop links, kopt De 
Rechter de bal buiten bereik van Vanbrabant, maar zijn rechterpaal brengt redding. 
Vandeputte blijft maar trappen, maar als hij het doel past is Degrande paraat. Kevin voorkomt 
meermaals de verdubbeling van de voorsprong. Lauwe lijkt er zich aan op te trekken en na een 
zeldzame vloeiende combinatie Callaert- Couckuyt-Tajeddine, ziet Karim zijn poging net over doel 
belanden. 
In zijn laatste aanvalspogingen ziet de thuisploeg zich gesteund door een ingreep van Deceuninck. 
Nadat hij in de 59’ al geel opliep, plaatst hij heel onverstandig zijn voet nog even op de getackelde 
Couckuyt. Scheidsrechter Ouvrein wordt fel belaagd, maar blijft rustig. Wanneer hij de verdediger 
het tweede geel laat zien, blijft allen Vandamme kalm en gaat de rest van de Wervikse staf vreselijk 
te keer. Wellicht was het uit schrik voor de gelijkmaker. 
Het slotoffensief maakte de laatste minuten nog boeiend. Vanbrabant was de reddende engel op 
een schot van Berthe en vooral op de goed geplaatste kopbal van Honoré had hij een wereld-save 
in huis. 
Bouchart kreeg de kans op het orgelpunt. Op de counter had Degrande de hoek goed verkleind, 
zodat zijn poging op de binnenkant van de paal strandde. Verdiende zege van de bezoekers na een 
smakelijke pot voetbal, waarin de thuisploeg duidelijk wat karakter, scherpte en duelkracht miste 
om met een sterk Wervik te kunnen wedijveren. Maxim was blij met de geboekte zege en het leuke 
kijkstuk, maar het gezicht van zijn kompanen stond minuten na de wedstrijd nog op onweer. 
Gelukkig werd het weekend deels goedgemaakt door de knappe zege van de beloften, die de 
opdracht van de eerste ploeg tot een goed einde brachten door voor de Beker van WVL, op 
Allerheiligen het fanionteam van Hooglede te kloppen in eigen huis. 2-2 en door met de 
strafschoppen. Chapeau jongens! 
Ons eerste elftal moet echter dringend aan de bak. Sinds gisteren moeten wij op de zevende plaats 
het gezelschap van de Rassing dulden. Sprak men aan de statie niet over een slechte start..? 
Een verplaatsing naar Hernieuwenburg stond in het verleden ook vaak garant voor pittige 
wedstrijden. Misschien lukt het even om de nul te houden tegen de ploeg die - op Varsenare na - 
het minst scoorde. En als onze spitsen weer een de weg naar doel vinden… 
Komaan Wietstar! 
 
 
 
 


