
Racing Lauwe - WS Lauwe 1 - 1   
Dan nog liever kunstgras. 
’t Was rond 12.30 toen ik mijn witzwarte wagen parkeerde aan Café Astor, de Lauwse buurtkroeg 
aan de statie, waar Iedereen Beroemd ongetwijfeld het bestaan niet van kent. Op het raam hangt 
een inderhaast geknipte papierstrook met het drieletterwoord dat staat voor Very Important 
Person. Ik voel me eerder verveeld dan geëerd, maar misschien was het wel een trucje om de vaste 
aperitievers tijdig buiten te krijgen en het decor op te bouwen voor de receptie. Al kan het ook een 
insinuatie zijn dat die van de Platse het een beetje breder laten hangen dan die van de statie.  
Alle gekheid op een stokje, want we werden hartelijk welkom geheten door de sympathieke Mieke, 
alsook door ‘Frans’ die een viertal jaren geleden zijn statuut van vaste klant inruilde voor dat van 
uitbater. De helft van de familie is aan zet. Sylvain lijkt de ceremoniemeester en zijn madam 
bedient ons om de haverklap met lekkere hapjes, waarvoor moeite nog tijd gespaard werd. Mieke 
serveert ons eerste glaasje en voegt eraan toe dat alles op kosten van de voorzitter is. 
In het midden van ’t cafeetje staan 2 party-tafels onwennig te pronken met hun strak zwart 
tafelkleedje. Vloekend met de rest van het decor hebben zij het hard te verduren. Menig bezoeker 
hapert nu al aan de onzichtbare tafelpoten en bij de wederzijdse begroetingen sneuvelen geregeld 
verse consumpties. De attente reflexen van de nog frisse omstaanders vermijden alle glasschade. 
In de gesprekken heeft opa Sylvain het over de speelkansen van kleinzoon Lennert en Guy Pattyn 
houdt eraan om de sympathieke voorzitter te verontschuldigen. Onze kleuren worden alle eer 
aangedaan  met een knalgele crème brûlée en de chocomousse sluit het rijtje af. De fond is gelegd 
en de taak van ploegafgevaardigde roept mij.  
Ik wil de sluipweg nemen langs de oefenvelden van de Trouwe Hond, maar een gesloten traliedeur 
op 5 meter van de kleedkamers roept mij een krachtig halt toe. Wachten op een voorbij stappend 
bestuurslid haalt weinig uit, zodat ik mij als in een monopolyspel naar start begeef en dat is - willen 
of niet – de inkom van de kantien! Met de vrijkaart mag ik gratis binnen, maar wat vind ik het 
vervelend dat iedereen mij lijkt aan te staren omdat ik zonder vertier het nalatenschap van Erik 
VDM dwars, om dan de gevaarlijke buitentrap naar beneden te nemen en de spelersgroep te 
vervoegen. Het wedstrijdblad dient afgewerkt in de vroegere kleedkamers, waar ik nogmaals de 
bevestiging ruik dat het daar met de rioleringen nooit is goed gekomen.  
Het wedstrijdblad circuleert in twee versies, maar een exemplaar met beide samenstellingen is 
voorlopig niet verkrijgbaar. 

Beide ploegen zijn aan de opwarming begonnen. Nieuwkomer Ponjaert 
maakt indruk met zijn fenomenaal schot  en dit zowel met links als met 
rechts. Met Brits flegma knalt hij vanuit alle hoeken. Zijn granieten 
onderstel laat vermoeden dat het bikkelen hem straks wel zal bevallen. 
De eerste ergernissen om de treffende gelijkenissen met een 
aardappelveld zijn al gaan liggen. Ik denk dat Brouwerke alle 
activiteiten stopgezet heeft bij de Rassing. Zijn gemillimeterd kalkwerk 
op een onberispelijke grasmat zijn pure nostalgie geworden. Steeds 
paraat vóór, tijdens en na de wedstrijd, lijkt hij nu in de verste verten 
niet te bespeuren… Als je ’t mij vraagt : 1ste provinciale onwaardig en 
dat voor de match van het jaar… 
 

Van Elslande moest zijn elftal wat wijzigen. Roose was geschorst, Leyder had het doopsel van zijn 
baby gepland en Honnoré en Berthe moesten gekwetst blijven toezien vanaf de zijlijn. 
Quincy Ponjaert werd beloond voor zijn knappe invalbeurten in de voorbije weken en stond aan de 
aftrap. Desloovere bleef op de bank en Derrag mocht de wedstijd starten. Bij de Rassing werd 
Lennert Vansteenkiste toch klaargestoomd voor het duel met zijn kozijn Aaron Couckuyt. 



Luc  Bulckaert is de ref van dienst en doet wat aan Pierluigi Colina denken, maar achteraf bekeken 
moet ik meer en meer denken dat het omwille van zijn kapsel is. 
De wedstrijd wordt op gang gefloten en de Wietstar laat er geen gras over groeien, al zou dat meer 
dan welkom geweest zijn. Na een knappe actie knalt Himpe een strakke bal in het zijnet en na 6’ 
laat Ponjaert zich al eens zien. Van net buiten de zestien knalt hij op doel. Pink Panter Mervilde kan 
het leer niet klemmen en de goed gevolgde Tajeddine knalt de 0-1 op het bord. De Wietstar drukt 
even door en de thuisploeg moet terug. Moulay komt wel alleen voor doel maar staat duidelijk 
buitenspel. Het overwicht van de geelzwarten  wordt een tijdje niet in kansen omgezet en het spel 
wordt aan beide zijden zenuwachtiger. De  erbarmelijke staat van het veld laat weinig 
combinatievoetbal toe en de lange bal spelen op een kort speelveld is ook al een onbegonnen taak. 
Degrande heeft een knappe redding in huis op een schuiver van Ouali in de linkerhoek. 
Tajeddine krijgt een open kans in de schoot geworpen, maar aarzelt om de bal aan Ponjaert te 
laten. Op de 40’ krijgt Meerschman de eerste gele kaart van de wedstijd na een stevige fout op 
Couckuyt. 
Terwijl de tapkraan al volop de rust inluidde, waren  onze jongens nog tweemaal heel dicht bij een 
doelpunt. Tajeddine stuurde Couckuyt richting doel. Aaron omspeelde Mervilde, maar week iets te 
ver uit naar links, zodat een thuisverdediger alsnog de tweede treffer kon vermijden. Callaert 
knalde op de lat en Derrag verslikte zich in de rebound.  Couckuyt stond intussen buitenspel. 
De thuisploeg kwam met de schrik vrij en dat bekwam hen niet zo goed. Eerder dan de trainer het 
woord kon nemen en de kleedkamerdeur dicht was, ergerde een hysterische thuisspeler zich aan 
de gebrekkige mentaliteit van zijn ploegmakkers en schreeuwde dit doorheen de nochtans goed 
geïsoleerde muren. Onze jongens waren tevreden met de prestatie van de eerste helft al was er wel 
het vermoeden voelbaar dat de zege niet haalbaar zou zijn zonder een tweede goal aan te tekenen. 
 
De eerste actie na de rust was er opnieuw één van onze jongens. Couckuyt verscheen oog in oog 
met Mervilde, maar besloot zwakjes in de armen van Jordy. Delvar mocht eveneens aanleggen 
binnen de zestien en zijn schot vanop rechts schoof centimeters voorbij de verste paal buiten. 
In de 50’ dachten de bezoekers aan strafschop toen Tajeddine vrijwel licht geschoffeld werd in de 
zestien en de ref een fluitsignaal lanceerde. Het bleek evenwel om een terugspeelbal te gaan die 
met een indirecte vrijschop bestraft werd. Tajeddine gaf het tikje voor Ponjaert die staalhard de 
deklat trof. 
Degrande had een knappe redding in huis op een schot van Delvar en onze jongens kwamen voor 
het eerst even onder druk te staan van de thuisploeg, die meer en meer duels begon te winnen. 
In minuut 67 werd de moegestreden Ponjaert vervangen door Desloovere. 
2 minuten later was er een licht contact met Callaert in de zestien zonder enige intensiteit.  
Bulckaert deed er een ferme strik rond en wees naar de stip. Vansteenkiste nam de bal en wou zijn 
gram halen tegen die van Platse en kozijn Aaron. De zoon van Café Astor knalde vrijwel in het 
midden van het doel en raakte de teennagel van de Degrande, die op de rechter hoek had gegokt. 
De 1-1 stond echter op het bord en Lennert zag de inspanningen van de vorige week beloond. 
Speelklaar op de valreep en scoren. Gelukkig voor hem werd er op zondag gespeeld. En was 
Bulckaert in een gulle bui… 
De bezoekers hadden een tik gekregen en de thuisploeg wou de zege. Daarin werd het lichtjes 
teruggefloten na de tweede gele kaart voor Meerschman, na alweer een fout op Tajeddine. Beide 
ploegen streden nog, maar de frisheid was wat zoek na de verbeten strijd in de loopgraven van de 
Statie. Een verdienstelijk resultaat voor onze jongens, al zorgde het geschenk van Bulckaert voor 
een heel wrange nasmaak.  
Toen Vancompernolle na affluiten zijn ontgoocheling op een aanvaardbare wijze ventileerde,  
bedacht de man van de wedstrijd hem nog met een tweede gele kaart. Arme Collina… 



Misschien hadden wij beter op zaterdag gespeeld…, want 
dat was nog november. Goed gezien van de Rassing… 
Zondag ontvangen wij de kersverse leider uit Waregem. 
Wordt de Ago-arena stilaan weer een oninneembare 
vesting..? We denken dat onze jongens er klaar voor zijn.  
Komaan Wietstar! 


