SC Blankenberge - WS Lauwe 2 - 3
Met de groeten van Hellebaut!
Op zondag 24 februari stond de trip naar het Belgische Benidorm gepland. In combinatie met de lekkere
weersomstandigheden, misschien wel de ideale cocktail om de wansmakelijkheden van WS Lauwe-Dadizele
door te spoelen.
Boezinge had op zaterdag de subtopper gewonnen bij onze buren, zodat er zeker de uitdaging was om een
goede zaak te doen in de rangschikking. Omwille van een plaatselijk eetfestijn, werd Lauwe bereid bevonden
om de wedstrijd om 16.00 te spelen. Wie niet gewonnen was voor Anderlecht-Club als voorgerecht, kon nog
wat genieten van de prille lentestralen op het terras van het BLOSO-complex. Bij de verkenning van ‘hun
arena’ konden wij vaststellen dat een kraaknet complex toch wat vloekte met de akker waarop moest
gevoetbald worden. Qua publieke belangstelling moesten zij licht onderdoen voor een simultaan judofestijn
in één van de sportzalen.
Scheidsrechter Delhougne ontmoette ons voor het eerst op een voetbalveld en ook zijn assistenten waren
geen vertrouwde gezichten.
Hellebaut kwam na kwetsuur terug in de wedstrijdselectie en ook Vancraeyveld was terug na schorsing. Aan
de aftrap koos Van Elslande voor een ongewijzigd elftal na de partij tegen Dadizele.
Bij de thuisploeg ontbraken Giovanni en Birger Longueville. Daarmee bleef enkel broer Gianni over, die in de
heenwedstrijd wel een onvervalste hattrick scoorde. De lichaamsbouw en de spiermassa van de thuisploeg
lieten al in de spelerstunnel vermoeden dat het een fysische slag zou worden met heel wat onderlinge duels.
De vroege lente leek onze jongens wat in de greep te hebben want in de startfase lieten zij een nogal
afwezige indruk. Na 2’ moest Degrande al heel snel in de voeten, maar op minuut 6 was het al bingo. Bij een
snelle counter leek niemand bij machte om de ontketende Kekessy aan banden te leggen. Hij rondde het
loopnummer keurig af en zo stond het al snel 1-0.
Tajeddine kan even dreigen maar laat zich te opzichtig vallen om iets te claimen . Op het kwartier gaat
Kekessy alweer aan de haal op rechts. Hij lobt Degrande, maar het leer gaat over.
Onze jongens lijken van een strandwandeling te genieten, waar een onverwachtse storm is opgedoken.
Commeyne vindt het echter welletjes. Met een goede pass bereikt hij op links Couckuyt. Aaron zorgt voor
een heel strakke voorzet en Tajeddine kopt de bal loepzuiver voorbij Pannecoucke, in een vorig leven
sluitstuk van Westkapelle.
De thuisploeg voelt de tik en wanneer Couckuyt op rechts een één-twee opzet met Steelant, werkt onze
topscorer keurig af. Het staat zo 1-2 en Aaron staat zowaar te glunderen. Op het half uur lukt hij ei zo na een
tweede treffer, maar in extremis brengt een verdediger nog de redding.
Znagui heeft zich intussen ontpopt tot één van de uitblinkers, maar hij is duidelijk het mikpunt van de
intimiderende thuisploeg. Met een gele kaart om protest is hij dan ook het slachtoffer van een ietwat irritant
leidende Delhougne.
Op slag van rust dreigt de thuisploeg nog even in een scrimmage, maar de bal van Longueville vliegt hoog
over. Lauwe leidt verdiend aan de rust.
Onze jongens houden de controle in het begin van de tweede helft. De thuisploeg dreigt maar komt
nauwelijks in de buurt van Degrande.
Als Honoré in minuut 53’ licht in aanraking komt met Stroo, ziet de ref daar een strafschop in.
Degrande raakt de elfmeter van Longueville, maar via de binnenkant van de linkerpaal is de gelijkmaker een
feit. Voor de thuisploeg een zichtbare opsteker!
Het blijft uitkijken voor de snelle counters en het spel wordt ook wat bitsiger, wat niet in de kaart speelt van
KWSC Lauwe.
Op minuut 69 zijn onze jongens nog eens dicht bij de winnende treffer als Couckuyt knap kan voorzetten
vanop links. Pannecoucke is verslagen op de kopbal van Vancompernolle, maar kan rekenen op de hulp van
een toegesnelde verdediger.
Het laatste kwartier is er eentje met veel intensiteit. Wanneer Stroo bij een counter even de bal buiten de
zijlijn laat lopen, doet de assistent schaamteloos alsof zijn neus bloedt. De voorzet die volgt, wordt ei zo na
een own-goal van uitblinker Bostyn, wanneer hij het leer ongewild op de deklat trapt. Het zou zonde zijn
geweest na zijn foutloze prestatie in het hart van de Lauwse verdediging.

Blankenberge gaat nu ook volop voor de zege en slaagt erin om een druk te ontwikkelen, waar Lauwe nog
slechts sporadisch onderuit kan.
Stroo lijkt op weg naar doel, maar wordt goed naar buiten gedreven door Degrande, zodat zijn schot in het
zijnet belandt. Verre en hoge ballen vanuit de plaatselijke verdediging worden goed opgevangen en op
minuut 75 devieert Commeyne een voorzet van Bonte op de vuisten van Pannecoucke. Na een
schermutseling voert Tajeddine een knap acrobatisch nummer op, maar het kost de doelman weinig moeite
om de poging onschadelijk te maken.
In minuut 77 wordt Tajeddine verdacht aangelopen in de zestien. Tot ergernis en woede van al wat
geelzwart is, wordt Karim bestraft met een aanvallende fout.
Onze jongens krijgen het nog heel zwaar om de powerplay van de thuisploeg af te weren. Na balverlies in de
Lauwse verdediging, moet Degrande de meubelen redden. Als Longueville de oprukkende Stroo op links
aanspeelt, ziet die zijn poging centimeters naast de verste doelpaal rollen.
In de 82’ is Degrande alweer goed wakker als hij bij het uitlopen eerder op de bal zit dan de dreigende
Longueville. Diezelfde Longueville verliest er haast de moed bij als hij zijn vrije trap vanop de rand van het
strafschopgebied alweer subliem uit de rechter benedenhoek geranseld ziet door een onklopbaar geworden
Degrande.
Toen haast iedereen de wedstrijd al aan het analyseren was, met de bevinding dat een gelijkspel op
Blankenberge geen slecht resultaat is, was dit zonder Hellebaut gerekend.
In minuut 88 zette Lauwe dan toch nog eens een goede combinatie op. De geelzwarte captain zette het
orgelpunt op zijn korte invalbeurt, toen hij de bal kreeg aangespeeld en vanop zowat 25 meter de
boomlange Pannecoucke aan de grond nagelde om de bal loepzuiver in de rechter hoek te knallen. Bij zijn
weten het eerste doelpunt in zijn tweede periode bij de gesternden, maar wel tekenend voor een heel sterk
seizoen in de herfst van zijn loopbaan. Of hij daarbij (nog) overweegt om de schoenen (niet) aan de wilgen te
hangen, moet je hem zelf vragen.
Zijn treffer zorgde alvast voor feestgedruis in de bezoekende kleedkamer en een heel ontspannen sfeer bij
het bezoek aan sponsor BMC te Brugge.

Zondag komt die andere kustploeg op bezoek : Oostduinkerke.
Ze blijven ons hardnekkig aanklampen. Een zege zou de Lauwse derby een hoge amusementswaarde kunnen
bezorgen.
Komaan Wietstar!

