
SVD Kortemark -WS Lauwe 0 - 1  
Voor het eerst zes op zes ! 
 
Met de zege tegen Vlamertinge werd het thuispubliek eindelijk nog eens verwend. Het spel kon ook 
wel bekoren, zodat velen het debacle op Deerlijk al een beetje uit het geheugen hadden gewist. 
Om toch uit de klauwen van het degadatiespook te kunnen blijjven, vroeg een zege toch ook eens 
om bevestiging.  
Met Kortemark hadden wij een tegenstander uit de kelder van de rangschikking. Hun thuisreputatie 
is echter ijzersterk, want enkel seizoensrevelatie Wielsbeke slaagde er tot nu toe in  om er 3 punten 
weg te kapen. Het was de tweede wedstrijd met Van Elslande als T1, want het bestuur lijkt geen 
haast te maken in zijn zoektocht naar een opvolger voor Debaveye. 
 
Na een slopende revalidatie van meer dan 3 maanden, was doelman Degrande blij als een kind om 
zijn plaats tussen de palen weer te kunnen innemen. De pas herstelde Honoré begon op de bank en 
Musenge nam de plaats in van de geschorste Vancraeyveldt. 
De bezoekers namen een sterke start en van een studieronde was nauwelijks sprake. Vooral 
offensief vonden de jongens elkaar goed en legden goede combinaties op de mat. Voorzetten van 
Gekiere, Steelandt en Znagui volgden elkaar snel op, maar bij de afwerkig stond er altijd wel iets in 
de weg of belette de staat van het veld heel vaak de controle over de bal. 
Op de 23’ leverde balvirtuoos Znagui een knappe assist af voor Couckuyt, die de bal loepzuiver over 
de machteloze Decleir lobde en zo de stand wist te openen.  
De thuisploeg moest even bekomen, maar kreeg daar amper de tijd voor. Een hoekschop van 
Znagui zoefde voorbij de verste paal en Musenge kon niet afdrukken op een goede voorzet van 
Hellebaut. Steelandt kreeg evenmin het leer onder controle in de zestien toen Musenge hem op 
een voorzet trakteerde. 
Het was een half uur wachten op enige dreiging van de weggedrukte thuisploeg. Delcourt kon zich 
vrijspelen op een counter op rechts , maar de heroptredende Degrande ging gepast in de voeten.  
Leroy kromde vanop rechts zijn schot ver voorbij de verste paal en Rommelaere was het dichtst bij 
de gelijkmaker, toen zijn schot na een persoonlijke actie voorlangs voorbij het doel passeerde. 
Steelandt kraakte zijn schot op voorzet van Hellebaut, maar was heel dicht bij de 0-2 toen hij net 
voor rusten schitterend werd aangespeeld door Znagui. Nicolas werkte in één tijd af, maar zag zijn 
te licht schot nog gekeerd op de doellijn door een spurtende verdediger. Lauwe ging rusten bij een 
oververdiende 0-1 voorsprong en vloekende thuisspelers haastten zich naar binnen. 
 
Het gebulder in de kleedkamer van de thuisploeg was niet alleen voor de doelgroep hoorbaar, 
zodat Lauwe zich best opmaakte voor een stevige pot gevechtsvoetbal in de tweede helft. Het 
eerste kwartier verliep voor de geelzwarten zonder kleerscheuren en zelfs met het meeste balbezit. 
Behalve een vluchtschot van Moyaert viel er weinig te noteren. Onze jongens sprokkelden wel 
beduidend minder doelkansen, maar doelman Degrande bleef moeiteloos overeind door de goede 
organisatie bij spelhervattingen waarbij de thuisploeg nu massaal voor de aanval koos. Doordat 
Lauwe er niet in slaagde om het uit te spelen, steeg de druk van de aandringende thuisploeg wel 
naar het einde toe. Toch was Tajeddine nog het dichtst bij een doelpunt toen hij zijn schot in de 
rechter benedenhoek alsnog gered zag door de doelman. 
In blessuretijd was het nog even bibberen bij een vrijschop vanop links. Kortemark parkeerde met 
11 man in ons strafschopgebied. Het werd echter de inzet van een counter die door een matig 
leidende Vandamme werd afgeblazen met het eindsignaal. 
Voor de eerste maal dit seizoen werd een zes op zes geboekt. Bovendien doet Lauwe echt een 
goede zaak in de rangschikking. Het springt over Zedelgem en zit Boezinge en Oostduinkerke nu wel 
heel dicht op de hielen. Ze zien zo Dadizele en RC Lauwe voor zich uit rijden… Een goed gevoel. 



Met spelers als De Waele en Bonte in de wachtzaal, kan het nog een boeiende terugronde worden. 
Maar eerst naar Meulebeke.. Een ploeg waartegen wij op de eerste speeldag onze tanden stuk 
beten. Met de nodige concentratie en zelfvertrouwen mogen wij dit evenwel als een haalbare kaart 
beschouwen. 
Komaan Wietstar! 
 
 
 


