
Blankenberge - KWSC Lauwe 4-1 
Weinig weerwerk 
Na het verdienstelijk gelijkspel tegen SC Wielsbeke, moesten wij op bezoek bij KSC Blankenberge, 
onze dichtste belager in het klassement. In onze thuiswedstrijd trakteerden wij hen op een knappe 
5-1 nederlaag, zodat daar nog een flinke rekening open stond. 
In een kraaknet maar oersaai stadion was het duidelijk dat de wind zijn rol zou spelen. Over het 
open veld kreeg deze vrij spel, zodat het aangewezen was om over de grond te combineren. 
Allard, Debrouwere en Seys waren nog niet speelklaar. Joren De Waele kwetste zich in de wedstrijd 
van de beloften en werd op de bank vervangen door Kyle Dewaele. 
De thuisploeg schoot het best uit de startblokken en was heel gretig.  
Gianni Longueville nam de Lauwse verdediging in snelheid en legde blind af bij een medespeler om 
Degrande te omzeilen. Het bleek echter om de Lauwse verdediger Commeyne te gaan, die de bal 
nog kon ontzetten. Blankenberge bleef doordrukken en bij een volgende voorzet aan de 6de 
minuut, klopte Hellebaut zijn eigen doelman.  
Lauwe had een reactie in huis en Couckuyt speelde knap Christiaens aan. Diens schot werd door 
doelman Coeck met de voet uit het doelvlak gehouden. Lauwe trok geregeld in de aanval maar de 
laatste voorzet verdween meestal binnen bereik van de kopbalsterke verdedigers en de lange 
grijparmen van doelman Coeck.  Christiaens zag een tweede poging vanop rechts voorbij de verste 
paal zoeven. 
Aan de 37’ trok Gianni Longueville op solotoer. Hij schudde het Lauwse weerwerk van zich af en 
besloot knap in de rechter benedenhoek voorbij de kansloze Degrande.  
Lauwe deed nog verwoede pogingen om zijn aanvallend spel te ontwikkelen, maar zelden werd 
iemand bereikt in de zone van de waarheid.  
De snelle, sterke en beweeglijke Gianni Longueville ontpopte zich verder tot een gesel voor de 
Lauwse verdediging. Bij een 2-0 ruststand mochten onze jongens zich even bezinnen hoe zij het 
verder zouden aanpakken. 
 
Toen bleek dat zij met goede bedoelingen uit de kleedkamer waren gekomen, vond scheidsrechter 
Cannaert aan de 55’ dat zijn moment was aangebroken. Hij floot een totaal onterechte strafschop, 
na een duel om de bal tussen Gianni Longueville en Lievrouw. Debeer nam het geschenk aan en 
vloerde Degrande tegenvoets, waarmee Lauwe was uitgeteld. 
Het spel ging nu op en neer. Hellebaut hield Birger Longueville van de 4-0. 
Lauwe kwam aan kansen via Oplinus en Couckuyt, maar pech en een secure thuisdoelman stonden 
het scoren in de weg. 
Couckuyt en de ingevallen Bonte verschenen nog alleen voor de thuisdoelman, maar mikten beiden 
over. 
Lauwe claimde nog een strafschop, maar aan minuut 86’ voltrok Birger Longueville het vonnis 
compleet, toen hij vanop rechts goed voor Demeyer kwam en na een korte rush knap voorbij 
Degrande besloot. 
Net toen we wilden schrijven dat je op die manier en in die omstandigheden nog tot morgenvroeg 
kunt voetballen om te scoren, kopte Commeyne de strakke hoekschop van Bonte loepzuiver voorbij 
uitblinker Coeck. De Lauwse eer was gered, maar het werd opnieuw een zware nederlaag voor onze 
jongens.  
Blankenberge hijst zich op gelijke hoogte in het klassement en willen de gesternden uit het 
degradatiedebat blijven, dan moeten zij straks vol aan de bak. 
Hopelijk komt er snel een kwaliteitsinjectie uit de ziekenboeg. Komaan Wietstar ! 


