
WS Lauwe  - Deerlijk Sport 4- 0   
Ondanks de gebrekkige afwerking 
Als je op een boogscheut van de aankomstlijn woont, dan neemt Gent-Wevelgem de bovenhand op een 
eindeseizoenswedstrijd van KWSC Lauwe. Dit was de reden waarom de wedstrijd op zaterdag 
geprogrammeerd stond. Jammer genoeg wou Vlamertinge niet meewerken om onze spelers en supporters 
zondag a.s. ‘de Ronde’ te gunnen. 

Onze jongens hadden iets recht te zetten na de 
snertvertoning van vorige week en laat dit nu juist 
de terugwedstrijd zijn van het dieptepunt van ons 
seizoen, het débacle op het veld van Deerlijk. 
De bezoekers stonden voor een cruciale opdracht, 
want in de kelder van het klassement is het money-
time. Piet Verschelde gooide enkele weken terug al 
de handdoek en Fabian Duyck kreeg de kans om 
promovendus Deerlijk het ticket heen-en-terug te 
besparen. 
Ignace Crombé, in een vorig leven zeer actief 
betrokken bij Geel-Zwart, liet zijn fiere dochter Axelle 
opdraven met de grote jongens, om de wedstrijd op 
gang te trappen. 

 
Vancompernolle verscheen nog niet aan de aftrap, maar Honoré kon gerecupereerd worden. Tajeddine was 
geschorst. Hellebaut en Steelant startten en Vancraeyveldt en Casier verhuisden naar de bank. Bij Deerlijk 
was het even uitkijken naar het nummer 11, want Sofyan Darrag verdedigt volgend seizoen onze kleuren. 
Na 10 minuten was Couckuyt er al twee maal dicht bij geweest. Eerst stuurde Commeyne hem kundig in het 
straatje en besloot Aaron ver naast. Op aangeven van Znagui besloot hij in het zijnet. 
Op links toverde Znagui weer even. Hij beëindigde de technische staaltjes met de openingstreffer. 
Op minuut 17’ krijgt De Waele op rechts de bal toegepeeld door Znagui. Hij kapt naar binnen, maar Rogiers 
heeft een knappe voetreflex in huis.  
Het was al snel duidelijk dat er op de rechterflank zaken te doen waren. Ook Hellebaut speelde er zich knap 
vrij, maar hield zijn voorzet niet laag genoeg om de inlopende Steelant te laten scoren. 
Het duurde tot de 22’ eer Malysse met een ver schot voor enig weerwerk zorgde, maar hun beste kans was 
voor Van Oost die van in de zestien naast besloot. 
Het spel van onze jongens werd slordiger en slechte passes waren schering en inslag. Hellebaut bediende nog 
even Gekiere in de zestien, maar Bram miste de controle om een open doelkans te creëren. 
De laksheid werd ei zo na afgestraft. Derrag vertrok vanop links en troefde de verdediging af in snelheid. 
Zijn voorzet was loepzuiver, maar de meegevolgde Peci miste de binnentikker. De 1-0 ruststand was verdiend 
maar er heerste geen algemene tevredenheid.  
De tweede helft startte veelbelovend. Op minuut 50 forceert Couckuyt de doorbraak op links. Onze topscorer 
is niet egoïstisch en speelt spitsbroeder De Waele aan. Joren legt hem knap binnen en het staat 2-0. 
Bewonderenswaardig vonden wij het dat Deerlijk er zich nog niet bij neerlegde. Maar wanneer de totaal 
vrijstaande Dekiere het naliet om in de 54’ de aansluitingstreffer te scoren, zie je het cliché opdoemen dat 
ploegen die achteraan staan alles tegen hebben. 
Op voorzet van Honoré wordt De Waele nog afgeblokt aan de eerste paal. Het was slechts uitstel. Toen 
Couckuyt door Steelant de diepte werd ingestuurd, was zijn aanname subliem om zijn twintigste van het 
seizoen in de rechter benedenhoek te leggen. 
Door de risico’s van de bezoekers was het om de haverklap koekenbak. Couckuyt en De Waele misten beiden 
nog een open kans en op minuut 75 was Znagui te egoïstisch toen hij vanop links koos voor eigen succes en 
de bal meters boven trapte. 
Degrande moest nog een poging van Van Oost in hoekschop duwen, maar verder regende het mogelijkheden 
voor de thuisploeg. De goed ingevallen Dendauw kon zich tot tweemaal toe onderscheiden met een knappe 
pass. Toen hij Znagui wou bedienen zag hij zijn assist geplukt door een attente doelman. 



De Waele plaatste het orgelpunt met zijn tweede van de namiddag, toen hij de rebound op een schot van 
Couckuyt voorbij de kansloze Rogiers schoot. Het mag een troost zijn voor de bezoekers dat Joren volgend 
seizoen naar Deerlijk trekt. De kans dat het tweede provinciale wordt is echter aannemelijk. 
Met 4-0 werd de schande van de heenwedstrijd gewist. Ook het thuispubliek werd nog eens verwend met een 
eerste zege in 7 weken. Toch mogen we stellen dat het een eindeseizoenswedstrijd was. De scherpte ontbrak 
om de zwakke tegenstrever met een monsterscore naar huis te sturen. 
Door de onverwachte (?) nederlaag van Oostduinkerke, staan wij op één punt van de eindronde. Tenzij 
Blankenberge de derde periode wint. Maar wie heeft daar nog zin in? Na vandaag mag ik denken : niet 
iedereen… Of ben ik mis? Eerst Vlameringe lik op stuk geven, als echte Flandriens. Pffffff… 
Komaan Wietstar!  


