
FC Meulebeke -WS Lauwe 2 - 6  
Prettige eindejaarsfeesten ! 
Met twee opeenvolgende zeges tegen Vlamertinge en Kortemark was de druk toch wel wat van de 
ketel. Een verplaatsing naar Meulebeke, dat zich in weinig benijdenswaardige papieren bevindt is 
evenwel geen cadeau, halfweg een competitie, waar iedereen van iedereen kan winnen. 
Het zal licht twee decennia geleden zijn dat ik dit stadion laatst bezocht en de officiële ingang blijft 
even onvindbaar. Een striemende winterse neerslag maakt het er in de schaars verlichte 
parkwegels niet eenvoudiger op. Via de sporthal raakte ik ter plaatse,  maar kreeg de melding dat ik 
na de wedstrijd de andere kant zou opmoeten omdat de sporthal om 20.00 gesloten is. Ik voelde 
mij wel veilig toen ik merkte dat één van de grensrechters ook via deze sluipweg ter bestemming 
was geraakt.  
De wedstrijd werd voorafgegaan door één minuut stilte ter nagedachtenis van Meulebeeks 
voetbalmonument Willy Vervaeke, die als doelman ook de kleuren van SV Waregem en KV Kortrijk 
had verdedigd. Ongewild kreeg ik het beeld van Willy op een panini -sticker maar niet uit mijn 
hoofd. Hij maakte deel uit van de laatste pagina van het album, tussen andere iconen als Giba, 
Koudijzer, Millecamps en trainer Hans Croon. 
 
Honoré en Musenge stonden aan de aftrap en Vancraeyveldt en Gekiere zaten op de bank. Lauwe 
startte met de wind vol in het gezicht, iets trotserend wat tussen regen en sneeuw kan gesitueerd 
worden. De studieronde was heel kort en beide ploegen waren gretig. Het spel ging aanvankelijk 
snel heen en weer, evenwel zonder doelrijpe kansen. 
Znagui krulde zijn vrije trap net over het doel en Hellebaut kon beletten dat Christiaens onbewaakt 
een scherpe voorzet kon verzilveren. 
Op het kwartier was het echter al bingo. Vandromme kon een laterale voorzet vanop links voorbij 
Degrande knallen en het dient gezegd dat hem daarbij heel weinig in de weg werd gelegd.  
In de 17’ was Lannoo dicht bij een verdubbeling van de score toen hij zijn pegel vanop rechts maar 
net naast de verste doelpaal zag zoeven. Onze jongens vonden niet onmiddellijk een goed 
antwoord op de dreigingen van de tegenstander en kwamen niet in hun spel in de moeilijke 
weersomstandigheden. Stilaan namen zij evenwel het initiatief, maar doelkansen bleven 
achterwege. 
Een voorzet van Couckuyt werd nog net ontzet voor de neus van de goed gevolgde Musenge en na 
een knappe combinatie kon ook Steelandt zijn schot niet kaderen.  
Op minuut 33’ vond Couckuyt het welletjes. In zijn gekende stijl trok hij zich op gang om met een 
leuke stifter Ronse het nakijken te geven. De bal viel knap in de linkerhoek en de stand stond weer 
gelijk. 
Onze jongens slaagden er niet in om op hun elan door te gaan en stapelden slordigheden op. 
Tussendoor echter werd een tweede treffer van Couckuyt terecht afgekeurd wegens buitenspel en 
wanneer Hellebaut in de zestien van de sokken werd gelopen, deed Dumarey alsof zijn neus 
bloedde.  
Bij onze jongens werd het ploegbelang uit het oog verloren en de afspraken werden wat minder 
strikt opgevolgd. 
Net voor rusten kwam Lauwe nog even goed weg toen de ingelopen Lannoo net naast kopte. We 
gaan de kleedkamer in bij een billijke ruststand zonder oogstrelend voetbal van onze jongens. Dit 
was ook T1 Van Elslande niet ontgaan en aan de rust werd orde op zaken gezet. Een zuur kijkende 
Casier betaalde het gelag en Vancraeyveldt werd ingebracht. Het voetbal in één of twee tijden werd 
gepredikt en met de nodige peptalk werden zij als ploeg de gure avond in gestuurd. 
 
Vrijwel onmiddellijk laat Musenge zich gelden en na een knappe actie op rechts ziet hij de doelman 
zijn schot wegduwen, maar helaas was niemand gevolgd. We zien plots een fel aandringend Lauwe 



dat al aan de 50’ beloond wordt. Op een voorzet van Znagui treft Couckuyt de paal, maar de goed 
gevolgde Vancompernolle kan de rebound binnenduwen. 
Gedeon ziet nog een poging naast belanden en Degrande is attent als hij gepast in de voeten van de 
doorgebroken Christiaens duikt. 
Op minuut 57 neemt Vancompernolle een hoekschop vanop rechts. Gejaagd door de wind reikt die 
voorbij de tweede paal, waar de mee opgerukte Bostyn prinsheerlijk in het dak van het doel besluit.  
De honger van onze jongens lijkt plots niet te stillen. De thuisploeg wordt met zijn rug tegen eigen 
doel gedrukt. Op een assist van Znagui prikt Couckuyt zijn tweede van de namiddag. Na een knappe 
combinatie met Commeyne en Vancraeyveldt slaagt Musenge erin het seizoensrecord van 
gemaakte doelpunten te breken door de stand op 1-5 te brengen. 
Op minuut 70 ziet Steelandt andermaal zijn schot gered, maar Bostyn is er als de kippen bij om de  
zege van onze jongens nog meer glans te geven. Het is menselijk dat de voet dan even van het 
gaspedaal gaat. Het liet de thuisploeg toe om nog wat weerwerk te bieden, maar verder dan de 2-6 
via Claeys kwamen zijn niet meer. 
De licht geblesseerde scheidsrechter liet geen seconde blessuretijd toe en daar kon iedereen mee 
leven. 
Het feestje werd op gang gezet met een uitbundige spelerskern, waarbij Bonte zichtbaar staat te 
watertanden om er straks weer bij te lopen. Als DJ is hij zeker vervangbaar. 
Hoe ik zo vlot de terugweg naar mijn wagen vond, lijkt me een raadsel, maar met 3 kostbare punten 
op zak is het leven blijkbaar iets gemakkelijker. 
Het feestje kreeg een verlengstuk in de kantien te Lauwe, waar jong en oud op het Kerstfeest weer 
een stap dichter bij hun streefdoel stonden : ‘White Star Lauwe, one club!’ 
De rangschikking oogt mooi. Lauwe laat Boezinge achter zich en komt op één punt van Dadizele. 
Het wordt een heel warme kerst.  
Enjoy it, Wietstar! 
 


