
VV Oostduinkerke - KWSC Lauwe 0 - 1 
Een opsteker 
Met dank aan gelegenheidsverslaggever Philippe Seys 
 
Lauwe moest het aan de kust zonder de geschorste Lievrouw stellen, maar mocht voor het eerst sinds lang 
opnieuw rekenen op Dylan Debrouwere. In het koude maar zonnige Oostduinkerke ging Lauwe niet onaardig 
van start. Het hield de bal goed in de ploeg en kon met een hoge pressing de thuisploeg ver van de 
gevarenzone houden. Na 5 minuten kreeg Joren De Waele een eerste kansje op aangeven van Aaron 
Couckuyt, maar hij trok te zwak voor. Op het kwartier stak de thuisploeg voor het eerst de neus aan het 
venster met een kopbal van Decock die voorlangs ging. Vijf minuten later was het bijna prijs voor De Waele. 
Hij werd prima aangespeeld door Karim Tajeddine, maar besloot tot twee keer toe op doelman Decorte. Op 
de hoekschop die daarop volgde buffelde Karim de afvallende bal met het hoofd richting onderkant lat, 
Decorte kon er nog net met de vingertoppen bij. De grootste kans van de eerste helft was voor Aaron 
Couckuyt, die op aangeven van Karim aan de tweede paal op de keeper besloot. 
De tweede helft is amper twee minuten oud wanneer Joren na mistasten in de plaatselijke defensie alleen 
richting doelman kon oprukken. Net op het moment dat hij wil afdrukken, wipt de bal omhoog over een 
oneffenheid. Weg kans. De wedstrijd kabbelt voor, met vooral veel middenveldspel, tot Karim een 
versnelling plaatst en na een fraaie actie in de hoek kan besluiten. Oostduinkerke probeert het tij te keren, 
maar verder dan enkele standaardsituaties komt het niet. De laatste kans van de wedstrijd is nog voor 
Christiaens, maar hij slaagt er niet in de score te verdubbelen. 
Verdiende zege voor geel-zwart, dat vooral dank zijn een goede wedstrijdmentaliteit en een prima 
organisatie amper of nooit in de problemen kwam. Een prima opsteker met het vooruitzicht op de 
derbykraker van komende zaterdag. 
 


