WS Lauwe – RC Waregem 3 - 3
Spektakel levert te weinig op
De top 4 had een lichte voorsprong, maar voor de rest zit iedereen elkaar op de hielen in de
rangschikking. De wedstrijd tegen ‘de Rassing’ was dus heel belangrijk naar enige ‘rust’ toe.
De bezoekers maakten deze derby interessant, want er waren heel wat meegereisde supporters te
tellen. Met Tessa Wullaert brachten zij bovendien een topambassadrice voor het damesvoetbal
mee. De bijzonder sympathieke jonge dame maakte met de glimlach tijd voor foto’s met de
enthousiaste fans uit onze jeugdploegen. Mooi!
Waregem kan als een ploeg van uitersten worden beschouwd. Na twee optaters met 7
tegendoelpunten, gaven zij vorig weekend promovendus Zedelgem een pak voor de broek en
vonden niet minder dan acht keer de weg naar doel.
Trainer Debaveye moest creatief zijn. Het lijstje van gekwetsen is stilaan indrukwekkend : Degrande,
De Waele, Bonte en Znagui. Voeg daarbij de geschorste Honoré en de bijna fitte Hellebaut en je
komt bij een halve ploeg aan vaste titularissen uit. Bram Gekiere vierde zijn terugkeer en Van
Poucke kon met zijn selectie een nieuwe kans benutten.
Aan spankracht geen gebrek dus op het eeuwfeest van Wapenstilstand.
Benoit Salembier was de ref van dienst en het veld lag er alweer super bij.
Wekelijks worden onze jongens het veld op gestuurd met de waarschuwing :‘Vanaf de eerste
minuut hé boys’!!’
Als je dan als kwetsbare ploeg al na één minuut een onnodige hoekschop weggeeft, dan kan je
stellen dat deze peptalk zijn beste tijd gehad heeft. En zo geschiedde. Terwijl velen nog hun laatste
slok koffie naar binnen slurpten, knalde Ameye op hoekschop doorheen het pak al de
openingstreffer binnen. De wedstrijd beginnen met een doelpunt achterstand kunnen we missen
als kiespijn en zo moest Lauwe onmiddellijk aan de bak. De gretige start van Waregem bleef nog
even duren, maar Lauwe klopte al eens aan toen Tajeddine in het zijnet besloot op pas van Gekiere
vanuit een onderonsje aan de hoekschopvlag. Op het kwartier stond Tajeddine alweer aan het
kanon op een aflegger van Couckuyt, maar Karim mikte over. Ook op minuut 20’ verraste hij met
een pegel vanop links iedereen behalve de doelman. Het Waregemse sluitstuk had er toch heel wat
moeite mee, maar niemand was gevolgd om de rebound te verzilveren.
Toen onze jongens hoge druk plaatsten bij het uitverdedigen van de bezoekers, schrok doelman
Raevens van de toegesnelde Couckuyt. Hij mocht van geluk spreken dat zijn afgeblokte uittrap net
naast zijn doel belandde.
Himpe klemde nog een vrije trap van Vandewalle en bij een scherpe counter werd de alweer
verdienstelijke Vancompernolle van de sokken gelopen in de middencirkel.
Na een knappe aanval via Gekiere, besloot Tajeddine te zwak zodat Raevens moeiteloos de bal kon
plukken.
Couckuyt werd even voor rusten nog eens gelanceerd, maar hij kreeg de bal niet onder controle en
weg was de kans. Na een gelijkopgaande eerste helft bleef het 0-1 tot aan derust.
Lauwe kwam uit de kleedkamers met verse moed om de achterstand op te halen. De taak verlichtte
er zeker niet op, toen Garrevoet op de 54’ - na een verkeerde controle van Steelant - met de bal
vanaf de middellijn vertrok en na een lange rush onder de uitlopende Himpe besloot om zo de
voorsprong te verdubbelen.
Het ongeloof bij de thuisploeg werd gelukkig niet aangewakkerd. Gekiere stuurde vanop links een
lange cross-bal die verlengd werd door Couckuyt tot bij Vancraeyveldt. Orry gaf doelman Raevens
met een knap schot het nakijken en plaatste de bal in de verste hoek. Binnen de minuut hadden
we weer een wedstrijd.

Het leek het sein voor Lauwe om door te gaan. Op de 60’ kreeg de thuisploeg op links een vrije trap
op een vijftal meter van de zijlijn. De hoek leek vrij scherp maar Tajeddine plaatste zich achter de
bal en verraste de spartelende Raevens in de verste kruising met een wereldgoal.
Het stond plots 2-2 en Lauwe rook bloed. Waregem zag alle kleuren van de regenboog die in de
eerst helft ook letterlijk uit de staantribune klom. Couckuyt leek weer onhoudbaar en het Lauwse
middenveld voerde de druk op. Vancompernolle zonderde Vancraeyveldt af, maar Orry had weinig
oog voor de meegevolgde ploegmakkers.
Uitblinker Raevens ranselde nog een knal van Tajeddine uit de korte hoek, maar op minuut 63 liet
Couckuyt op rechts iedereen ter plaatse om de bal loepzuiver in het mandje te leggen. Lauwe had
een 2-0 achterstand kunnen ombuigen in een voorsprong en duwde nog even door. Na een knappe
assist van Couckuyt, zocht de ingevallen Mussenge naar zijn rechter en besloot op de vuisten van
Raevens.
De buit leek binnen en de wedstrijd was gespeeld, dacht haast iedereen. Het feestje werd echter
nog verstoord toen Bostyn een onnodige fout maakte in de zestien. De keurig leidende Salembier
wees kordaat naar de stip en Vandewalle verknalde het feestje van de thuisploeg.
Beide ploegen kwamen nog dicht bij de winning-goal. Vandewalle zag zijn vrije trap centimeters
voorbij de rechter paal zoeven en Raevens kroonde zich tot man van de wedstrijd toen hij een knal
van Vancraeyveldt tegen de onderkant van de lat bokste. Doellijntechnologie was evenwel
overbodig, want getuigen van alle partijen moesten toegeven dat de bal niet was binnen geweest.
Met deze eindscore was er alweer spektakel in het Omer Dewittestadion. Geringe voetbalkwaliteit
werd ruim gecompenseerd door kampgeest en doelpunten. Voor de thuisploeg zorgden de goals
andermaal niet voor de volle pot. Het thuispubliek snakt naar een zege.
De verplaatsing van zaterdag a.s. biedt weer perspectieven om te stijgen in de rangschikking, maar
Zedelgem is een wispelturige tegenstrever, die net als vele ploegen in de reeks van iedereen kan
winnen. ‘t Zal zaak zijn om er vanaf de eerste minuut te staan…
Komaan Wietstar!

