
WS Lauwe – FC Varsenare 5 - 1   
Aaron is terug. 
De week na een bezinningsnederlaag is nooit leuk. De kranten smaken niet en het verlangen naar 
de volgende zondag staat op een laag pitje. Het bestuur mag geen hoge borst opzetten en de 
spelers zijn prikkelbaar. De staf denkt zich suf waar het leuke voetbal van de eerste weken naartoe 
mag zijn. Forfaits voor trainingen worden uitvergroot en een lichte paniek sluipt in de rangen. Ja, 
dan is een wedstrijd tegen de rode lantaarn geen cadeau. Een team met 4 schamele punten dat ons 
in eigen huis komt kloppen… Stel je voor! In de aanloop naar de partij stonden de zenuwen dan ook 
strak gespannen.  
Het begon niet zo goed want de wifi onder de tribune werkte niet. Niet geconnecteerd zijn, voelt 
niet lekker. Ref Demeyere toonde zich inschikkelijk om het wedstrijdblad na de wedstrijd te willen 
valideren, maar ook de sfeerscheppende muziek gaf niet thuis. Eenmaal het dan toch twee uur is, 
kan de wedstrijd niet snel genoeg beginnen, zodat alle bijgeloof kan gebannen worden.  
De toss viel mee, want de tweede helft spelen we richting kantien, de diehards tegemoet. Want 
ook vandaag zijn Wietstarke en Co present. 
Voetbal is zelden logica… De bezoekers troefden Boezinge af. Je weet wel de ploeg die Wervik in 
eigen huis in de vernieling speelde… 
 
‘Wie bang is krijgt slaag’, moet bezoekend trainer Bouckaert gedacht hebben, want na 5’ had zijn 
ploegje al 2 maal serieus weten te dreigen via de piepjonge Vandemaele. Het was wat schrikken 
voor de thuisploeg, die daar evenwel een knappe combinatie Casier – Tajeddine - Desloovere 
tegenover stelde.  
Tajeddine mag even de illusie koesteren dat hij met een ‘hand van God’ alleen op Van Acker 
afstevent, maar de lijnrechter grijpt alsnog in om het overduidelijke handspel te signaleren. 
De Lauwse staf herschikte deze week door de lange bal niet sowieso uit het spel van Lauwe te 
weren en dat speelt  duidelijk in de kaart van de Lauwse topschutter. Aaron zwermt uit naar alle 
hoeken van het veld en weert zich voor iedere bal. Reeds in de 16’ plaatst hij het orgelpunt 
wanneer hij in de zestien wordt aangespeeld en de bal in de korte hoek trapt. Wat een ontlading! 
De complete aanhang gunt het hem, want het puntengewin staat of valt toch wel een beetje met 
de productiviteit van de razend populaire voorspeler van de gesternden. 
In een wedstrijd tegen een staartploeg is een vroege treffer graag meegenomen, al dient gezegd 
dat betonvoetbal zeker niet in het woordenboek van de verdienstelijke bezoekers stond.  
Degrande heeft de handen vol met een luchtschot van Verbrugge dat net onder de deklat 
neerdwarrelt, maar bokst het leer met beide vuisten in hoekschop. Het bleek onmiddellijk dat je 
dat best niet doet met Varsenare, want hun hoekschoppen zijn levensgevaarlijk. Gelukkig was er de 
attente Callaert die op de lijn de gelijkmaker kon vermijden. 
Onze jongens vinden hun voetbal terug en zorgen tijdig voor vlotte combinaties. Op minuut 20 
mondden die uit in een aflegger voor Vancompernolle, maar zijn schot gaat net naast de 
rechterpaal. Himpe speelt Desloovere aan, maar op zijn schot vanuit de draai heeft Van Acker een 
knappe redding in huis.  
Op minuut 27’ rukte Bostyn op door het middenveld. Hij vond niet onmiddellijk een aanspeelpunt 
en waagde het dan maar vanop zo’n 25 meter. Het werd een streep met een ‘klassestrikje’ en de 
bal kaatste via het doelijzer snel het veld weer in. Scheidsrechter Demeyere  zocht in alle richtingen 
naar een bevestigend knikje, maar de meesten hadden de bal wel degelijk in het doelvlak zien 
passeren. Daarmee had onze solide verdediger - elk seizoen goed voor een handvol doelpunten – 
zijn volgende treffer beet en wat voor één! 
Deschepper ziet zijn vrijschop hoog over doel belanden en op voorzet van Himpe neemt Couckuyt 
de bal knap mee, maar zijn schot mist de goede richting en rolt naast de rechterpaal buiten. 



In de 35’ omzeilt Dejonge op knappe wijze de buitenspelval en lijkt hij alleen op weg naar doel. De 
Lauwse verdediging heeft er duidelijk zin in en kan hem nog net beletten om af te drukken. Net 
voor rusten verslikt doelman Van Acker zich bij het uittrappen en de bal landt in de voeten van 
Vancompernolle. Max lijkt geschrokken en knalt de bal terug op de onderbenen van de flaterende 
doelman. Hier zat iets meer in.  
De 0 -2 ruststand was verdiend, maar je had zo waar sympathie voor de moed en de positieve 
ingesteldheid van de blauwzwarte bezoekers. 
Al snel in de tweede helft leek dat hun tank haast leeggepompt was. Na schitterend samenspel 
tussen Tajeddine en uitblinker Desloovere, zag Couckuyt zijn schot op miraculeuze wijze over doel 
getipt door Van Acker. De bezoekende portier ambieerde de oscar van de wedstrijd. Als vaderfiguur 
in het piepjonge elftal speelde de veertiger zich meermaals in glansrol. Met een grenzeloze 
zelfzekerheid schreeuwde hij het uit als hij de bal voor zijn rekening zou nemen. Dat hij zijn 
ploegmakkers vooruit joeg en elke verdienstelijke poging hardop complimenteerde maakt hem 
voor mij tot een groot sportman. 
In de 55’ ging Hajrizi iets te fel in op Vancompernolle. Het leverde hem de gele kaart op. Toen hij 
daarom protesteerde, terwijl Maxime kermend tegen de zoden lag, trok de overigens milde 
Demeyere de rode kaart. Dergelijke fases zijn nogal dikwijls het lot van staartploegen. Het leek een 
onmogelijke opdracht om nog 35’ tegen een 2-0 achterstand op te tornen en dit met 10 man. 
Toch zorgde Deschepper binnen de minuut ei zo na nog voor de aansluitingstreffer, maar hij klom 
na alweer een hoekschop net niet hoog genoeg om de bal in het lege doel te koppen. Het leek 
echter het laatste wapenfeit van de bezoekers. Lauwe walste over zijn tegenstrever heen en de 
goed ingevallen Soens participeerde eveneens in de heerlijk combinaties. 
Desloovere speelde de bal slim in het straatje en het been van Couckuyt was net lang genoeg om de 
bal nog aan te tikken en die buiten het bereik van de arme Van Acker te houden. Het stond 3-0 en 
elke Lauwenaar was content met de heropstanding van zijn topschutter. 
Intussen staat de koude Degrande van ver toe te kijken hoe zijn collega aan de overkant alweer een 
knappe save in huis heeft op een schot van Derrag. Kevin ziet echter nog zijn clean-sheet bedreigd 
wanneer een vrijschop afwijkt op een autoritaire Leyder en net naast het doel belandt. 2 minuten 
later is het dan toch prijs. De Lille trapt alsnog de eerredder in het dak van het doel, na een 
heerlijke hoekschop, toch wel het handelsmerk van het verdienstelijke  Varsenare. 
Het leek de thuisploeg nog even wakker te schudden voor de pointe. 
De kwikzilveren Derrag slalomt zich puik doorheen de bezoekende verdediging en laat de ingelopen 
Roose met een oerkreet de vierde van de namiddag binnen knallen.  
Degrande redt nog op knappe wijze een afgeweken schot van Vandemaele en Roose zorgt voor 
compleet eerherstel, wanneer hij vanaf de hoekschopvlag een assist aflevert in de buurt van het 
penaltypunt. Een gretige Ponjaert poeiert hem in één tijd voorbij Van Acker en het staat 5-1. 
Ponjaert, de nobele onbekende die zich in de A-kern wist te hijsen en op training al mooie dingen 
liet zien. Heerlijk als dat ook even kan op zondagnamiddag! 
Met deze sprekende zege betoonden onze jongens de goede mentaliteit. Hopelijk zijn alle spoken 
verdwenen en klaart de hemel helemaal op. ‘Schrijf het maar in uw verslag!’, repliceert Aaron 
wanneer ik hem welgemeend feliciteer. Bij deze, Aaron… en met veel plezier. 
Ik kon het niet nalaten om ook Van Acker te feliciteren. Bij het verlaten van het speelveld straalde 
hij het precies uit dat hij een aangename namiddag had beleefd. Hij begroette beleefd het leidend 
trio  en pepte de jonkies op met zijn tonnen ervaring en het nodige relativeringsvermogen.  
Wanneer ik de catacomben verlaat, tref ik hem nog even aan. Nog steeds in wedstrijdkledij, geniet 
hij, gezeten op een trainingsbal, zichtbaar van een sigaretje. Rookverbod? Even niet, Charly.. 
Komaan Wietstar! 
 


