
KWSC Lauwe – SC Wielsbeke 2-2 
Het dubbeltje bleef op zijn kant 
Na twee opeenvolgende nederlagen, moest het vierde geklasseerde Wielsbeke bekampt worden 
dat al 12 wedstrijden niet meer weet wat verliezen is. Seys, Allard en Debrouwere bleven nog 
steeds gekwetst aan de kant, zodat de wedstrijd zich niet als een hapje aankondigde. 
Demeyere kwam na schorsing terug in het elftal ten koste van Bonte en voor de rest gaf trainer 
Debaveye het vertrouwen aan de ploeg die verdienstelijk weerwerk bood in Poperinge. 
 
Lauwe nam een blitzstart en binnen de 3 minuten werd het bezoekende doel belaagd met 
kopballen van Couckuyt en Christiaens en een schot van Oplinus dat net naast ging. 
Wielsbeke moest bekomen en na 10’ kon Delporte dreigen na een knappe versnelling. Doelman 
Degrande ging toen al een eerste keer goed plat. Toen hij aan de 16’ nog een kopbal van Coopman 
overtipte was het evenwicht in de wedstrijd zowat hersteld. De thuisploeg etaleerde knappe 
combinaties, maar bij balverlies was het opletten geblazen voor de snelle omschakelingen van de 
bezoekers. Aan de 26’ ging een pegel van Demeyere naast via de paal, maar vijf minuten later zag 
Vlieghe zijn steekbal millimeters naast de verste paal hobbelen. Het was opnieuw Vlieghe die na 
een snelle counter Degrande met een kopbal aan het werk zette. Oplinus zag zijn knal door een 
verdediger geweerd, maar aan minuut 34’ zag doelman Vandenborre er niet zo goed uit toen hij na 
een twijfelachtige interventie de kopbal van Commeyne in zijn doel zag dwarrelen. 
Lang kon de thuisploeg niet genieten van zijn voorsprong. Op alweer een counter nam latere 
uitblinker Lievrouw heel ongelukkig zijn eigen doelman te grazen. De bordjes stonden weer in 
evenwicht en op dat moment mochten de bezoekers niet klagen. Het bleef 1-1 tot aan de rust en 
het kon nog alle kanten uit. 
 
Lauwe kwam gretig uit de kleedkamer, maar toen de snelle Delporte zijn opmars belet zag door 
Commeyne, legde de Oostvlaamse scheidsrechter Dewulf de bal op de stip. Degrande raakte nog de 
elfmeter van Vlieghe, maar onvoldoende om te beletten dat die in de rechterhoek binnenviel.  
Lauwe bleef echtet niet bij de pakken zitten. Vooral op de rechterflank zette Lievrouw de ene 
aanval na de andere op. Op minuut 62’ schreeuwde Lauwe om een strafschop na een fout op 
Couckuyt, maar Dewulf deed of zijn neus bloedde. Na de wedstrijd gaf Couckuyt evenwel toe dat 
dit de juiste beslissing was. 
Op minuut 65’ pareerde Degrande een volley van Coopman, die toonde dat hij net als zijn broer 
Sander uit het goede voetbalhout gesneden is. 
Lauwe bleef echter komen en aan minuut 67’ strooide absolute uitblinker Lievrouw alweer een 
heerlijke assist in het  bereik van Couckuyt, die het leder voorbij Vandenborre devieerde en Lauwe 
verdiend op gelijke hoogte bracht. 
 
De wedstrijd leek nu een dubbeltje op zijn kant, met twee ploegen die al veel gegeven hadden. In 
de slotminuut plaatste Degrande het orgelpunt op zijn uitstekende prestatie, toen Delporte 
tweemaal van dichtbij mocht uithalen maar zijn pogingen zag afgeblokt door het uitstekende 
keeperswerk van Kevin. Gelukkig blijft die ook volgend jaar. Zondag volgt de verplaatsing naar 
Blankenberge, dat alvast zal geprikkeld zijn na de 5-0 pandoering tegen het veroordeelde 
Westkapelle. Komaan Wietstar!  
 


