
KWSC Lauwe – RC Waregem 1 – 2 
Uitgeblust… 
De thuiswedstrijd tegen RC Waregem werd tussen de twee wielerhoogdagen van de regio geprikt.  
Christiaens belde in de voormiddag af wegens ziekte en Debrouwere was na schorsing opnieuw beschikbaar. 
Commeyne komt dit seizoen wellicht niet meer aan de aftrap. 
Voor de Rassing kon winst zo goed als de redding opleveren en voor onze jongens moest niets nog. Dit was 
zeker zichtbaar bij de start van de wedstrijd en dat kan je stilaan als een oud zeer beschouwen. 
Lievrouw verkeek zich op de eerste pass van de wedstrijd, wat onmiddellijk een hoekschop opleverde voor 
de gretig gestarte bezoekers. Die werd snel genomen en de instormende Vandewalle richtte zin schot aan de 
eerste paal gelukkig ver over.  
Op de 6’ drong Tajeddine fel aan op links en kon een prima voorzet verzilveren voor De Waele die zich in de 
bal verslikte op amper één meter van de doellijn. 
De thuisploeg liep om de haverklap in de buitenspelval en toen De  Waele toch eens goed breed liep, was de 
pass van Oplinus te hard, zodat doelman Raevens die moeiteloos kon oprapen. 
Op minuut 13’ zagen we een fel kopduel tussen Lecailler en Ameye. Beide spelers hadden verzorging nodig 
en Ameye moest zich zelfs laten vervangen door Deprez.  
De thuisploeg had een licht overwicht verworven en dat resulteerde in de openingstreffer. Demeyere 
schilderde een hoekschop op het hoofd van Couckuyt, die boven de kleine Raevens in het dak van het doel 
kon besluiten.  
Het mag een wonder heten dat de stand binnen dezelfde minuut niet werd verdubbeld. Via een uitstekende 
aanval op rechts met Lecailler en Lievrouw kon die  laatste de bal voor doel zwieren. De Waele miste de 
dubbele kans haast onbegrijpelijk. 
Op minuut 31’ kreeg uitblinker Vandewalle te veel tijd om uit de draai zijn schot op doel te richten. Degrande 
tipte de bal knap in hoekschop. Op die hoekschop richtte de totaal vrijstaande Deprez de bal gelukkig over. 
Op minuut 35 moest Degrande twee maal tussenkomen toen boeman Vandewalle evenveel keer naar doel 
wist op te rukken. 
De bezoekers zorgden met hun gestalte telkens voor dreiging op de goed getrapte hoekschoppen, hoewel de 
organisatie in de thuisverdediging geregeld stroef verliep. Op slag van rust speelde Demeyere De Waele aan 
die knap op Raevens besloot. Couckuyt kwam een stap te laat om de geloste bal in doel te trappen. 
De rusststand zorgde voor een dubbel gevoel. Lauwe kon er gelukkig mee zijn, maar had verzuimd om die 
hoger te laten oplopen. 
Lauwe begon enthouiast aan de tweede helft, maar dit was van korte duur. De tot dan toe potige Moulaye 
werd met een meer offensieve opdracht bedacht en dit liet zich duidelijk aftekenen in het spel van RC 
Waregem. 
Degrande moest al op de 49’ een poging van Vandewalle in hoekschop duwen en op minuut 56 zag Deprez 
zijn open doelkans millimeters voorbij de rechterpaal zoeven. Lauwe kwam hier bijzonder goed weg en 
moest het allemaal een beetje ondergaan. 
Op minuut 65 was het dan toch zo ver. Na slecht uitverdedigen van kapitein Hellebaut, knalde Deveugele in 
één tijd een heerlijke bal voorbij Degrande. De gelijkmaker was verdiend, maar daar bleef het niet bij… 
Nadat Vandewalle nog een vrijschop naast had getrapt, kon hij aardig doorzetten op links om de ingelopen 
Deprez te bedienen, die aan de tweede paal knap binnenknalde. Lauwe stond erbij en keek ernaar… 
Oplinus werd nog tweemaal aangespeeld door Seys, maar eerst werkte hij te haastig af en zijn volgende 
poging werd door Raevens verijdeld. Die  laatste kon in blessuretijd Tjeddine van de gelijkmaker houden 
toen hij diens knal in de korte hoek kon afstoppen. 
Zo leed WS Lauwe nog maar eens een thuisnederlaag en blijft het thuispubliek op zijn zegehonger zitten. 
‘Zit er nog jus in?’, mogen we ons stilaan afvragen… Als het scoren moeilijk lukt en er te slap wordt 
verdedigd, is het niet eenvoudig om een wedstrijd te winnen. 
Op Paaszondag wordt er niet gespeeld. Na de verplaatsing naar Zwevezele – misschien zijn wij wel 
scherprechter – volgt de laatste thuiswedstrijd tegen Boezinge.  
Wordt ons thuispubliek nog eens verwend..? 
Komaan Wietstar! 


