SC Wielsbeke - WS Lauwe 1 - 1
Propaganda !
Na een 12 op 12 tegen ploegen die eerder naar de rechter kolom van het klassement neigen, was
het tijd voor een echte test.
De verplaatsing naar Wielsbeke was zeker een uitdaging op zich, want de Hernieuwenburgers
mogen er prat op gaan dat zij nog steeds ongeslagen in het spoor van torenhoog favoriet
Oostnieuwkerke blijven. Een eer die het in onze provincie enkel met Bredene moet delen, want
zaterdag beten de Vlassers uit Wevelgem voor de eerste keer in het zand tegen hun grootste
concurrent Anzegem.
Trainer Van Elslande kon nog niet rekenen op Bonte, maar mocht voor de rest beschikken over een
volledig fitte kern. Honoré kwam in de plaats van de geschorste Casier en Musenge werd als
bankzitter vervangen door De Waele. Bossuyt was de ref van dienst en Benny Vanacker vlagde zijn
200ste wedstrijd. KSCW-TV was present en de stadionomroeper was laaiend enthousiast. Helaas
deden de weersomstandigheden eerder denken aan Kruibeke, zodat dit kijkstuk het helaas ook met
veel te weinig toeschouwers moest stellen.
Het was duidelijk dat de thuisploeg ons meteen bij de keel wou grijpen. Onze jongens zochten even
naar de goede organisatie, maar kregen snel een koude douche. Zoals elke keeper in zijn loopbaan
wel enkele nachtmerries beleeft, was het net vandaag de beurt aan Degrande. Planckaert waagde
zijn kans met een grondscherend schot. Tot zijn eigen verbazing zag hij de bal onder Kevin
doorglijden en in het net belanden. Het stond zo waar 1-0 en het werd een vloekende Degrande
onmiddellijk vergeven door de ploegmaats, die in andere wedstrijden al lang werden overtuigd
door de talenten van onze ‘numero uno’.
Na deze opdoffer van formaat lieten onze jongens een staaltje van mentale weerbaarheid zien.
White Star nam de wedstrijd in handen. Via snel voetbal over de grond trok het ten aanval. Op
voorzet van Couckuyt kopte Vancraeyveldt de bal net over. Steelant kwam net te laat om de
voorzet van Vancompernolle vanop links voorbij doelman Vandenborre te schuiven. Znagui besloot
een persoonlijke actie met een te zwak schot.
Aan de 25’ had Couckuyt vanop 3 meter de gelijkmaker aan de voet, maar die kans werd hem
bruusk ontnomen door een overduidelijke charge van een thuisverdediger. De scheidsrechter zag er
geen graten in en zonder busje kan de wereld toch zo onrechtvaardig zijn. Steelant haalde de
achterlijn, maar kon zijn voorzet niet meer plaatsen en Hellebaut zag zijn schot centimeters naast
belanden.
Degrande herstelde met verve zijn foutje toen hij het schot van de doorgebroken Planckaert met de
voet kon afweren. Wielsbeke snakte ernaar om de rust met een voorsprong te bereiken, maar de
voetbalgoden zorgden alsnog voor gerechtigheid. Na een alweer knap uitgesponnen aanval vanop
rechts kon Vancraeyveldt Couckuyt bereiken, die Vandenborre het nakijken gaf met zijn veertiende
van het seizoen. Met de 1-1 ruststand mocht vooral de thuisploeg heel tevreden zijn.
Lauwe ruikt zijn kans en komt resoluut uit de kleedkamers. Op aangeven van Steelant trapt de heel
bedrijvige Vancraeyveldt vanop rechts over doel. Coopman verlengt een voorzet die net over gaat
en een knap technisch nummer van Znagui levert op links een vrijschop op aan de rand van het
strafschopgebied. Commeyne laat de goed aangesneden bal passeren en zo rolt het leer een
metertje naast. Op de 70’ bedient Vancompernolle Steelant in de zestien. Nicolas werkt af met het
hoofd, maar Vandenborre heeft een wereldsave in huis! Luttele seconden later ziet Couckuyt zijn
schot centimeters naast de kruising zoeven.
Het laatste kwartier kon het plots alle kanten uit. Op een kopbal van Beeuwsaert schudt ook
Degrande een miraculeuze redding uit de mouw als hij de bal alsnog via de deklat buiten tipt.
Op hoekschop kan Bostyn aan de tweede paal zijn halve volley niet kaderen.

De wedstrijd wordt afgefloten bij een 1-1 gelijkspel. Het gevoel in de kleedkamer was dubbel.
Ontgoocheld omdat de stunt niet werd gerealiseerd, maar terecht fier op een der beste
seizoenprestaties.
Ondanks puntenverlies, benen wij Oostduinkerke bij in de rangschikking.
Laat ons niet zondigen aan concentratieverlies tegen Damme, want de week erop staat onze
dichtste verplaatsing geprogrammeerd. Hopelijk wordt dit een strijd tussen 2 ploegen uit de top 5…
Komaan Wietstar!

