
WS Lauwe – Damme 1 - 3  
Voetjes op de grond… 
Het puik resultaat en annex-prestatie op Wielsbeke lieten het beste verhopen voor de terugronde. 
Eerst nog een ploegje uit de kelder van de rangschikking  opzij zetten en dan naar de derby voor 
haasje over met onze buren, want zij lieten punten liggen bij de moeilijke trip naar Zedelgem.  
Damme mocht geen probleem zijn, want zij wonnen maar één keer op verplaatsing en dit bij 
staartploeg Meulebeke, dat al dertien keer de nederlaag kende. 
Honoré kreeg de voorkeur op Hellebaut en Casier kwam terug uit schorsing. Door een auto-ongeval 
verscheen Musenge niet op de afspraak en werd hij alsnog op de bank vervangen door Arne Allijns. 
 
Zoals je soms al op de opwarming kunt voelen dat het goed zit, zo kon je na 2’ al voelen dat het wel 
eens een moeilijke wedstrijd zou zijn. De slappe start met trage opbouw zinde de bezoekers niet. Zij 
stoorden hoog en liepen achter iedere bal. Het veld was bevroren en dan wordt het heel moeilijk 
om over te schakelen en snel rond te spelen. Lauwe geraakte niet in zijn spel en in het eerste 
kwartier lukte het uitvoetballen van geen kanten. In de 5’ speelde Vancraeyveldt Steelant aan op 
rechts, maar diens lage en harde voorzet werd in hoekschop verwerkt. Het werd  de eerste van 4 
slecht getrapte hoekschoppen, die dus niets opleverde. Intussen hadden de bezoekers al laten zien 
dat een inworp in hun voordeel als een hoekschop kon beschouwd worden. 
Cherlet kon even de bal bijhouden in de zestien, maar mikte gelukkig ver naast. Znagui speelde in 
bij Vancompernolle, maar het schot van Maxim was te zwak om Van der Borght te bedreigen. 
Op de 17’ stond de thuisploeg te laag te verdedigen en Brunin kon ongehinderd een voorzet 
verlengen in de linker benedenhoek. Degrande was kansloos en het stond 0-1.  
Onze jongens kwamen het dichtst bij de gelijkmaker op het half uur. Gekiere bereikte vanop links 
Steelant aan de tweede paal. Nico legde af maar Vancompernolle miste de open doelkans. Verder 
wist Lauwe wat steriel overwicht te creëren, maar het bleef uitkijken voor de pijlsnelle 
spitsbroeders Cherlin en Gies. Net voor rusten liep eerstgenoemde Casier uit de wielen en bediende 
de meegevolgde Gies, die de stand wist te verdubbelen. Het leek de ruststand te worden, maar 
Znagui waagde nog eens zijn kans van haast op de linker zijlijn. Het leder rolde langs iedereen en 
ook voorbij de compleet verraste Van der Borght. Voor Lauwe de treffer van de hoop om de 
tweede helft in te zetten. 
 
Lauwe kwam wat frisser uit de kleedkamers en de bezoekers probeerden geregeld de vaart uit het 
spel te halen. Het kostte doelman Van der Borght geel na heel wat ergernis van het thuispubliek. 
Dit was uiteraard niet de reden van de machteloosheid van de thuisploeg. Hoog verdedigen en de 
bal snel rondspelen was het handelsmerk, waarmee Lauwe op Wielsbeke hoge ogen gooide… Van 
dit alles lukte niks meer.. Degrande hield de doorgebroken gesel Cherlet van de 1-3. Tussendoor 
trapte Vancraeyveldt zijn voorzet binnen bereik van de doelman en schoot Znagui een assist van 
Couckuyt hoog over.  
Toen Fiers in minuut 65 een hoekschop onbedreigd in de rechter bovenhoek kon verlengen, leek 
het spook van Poperinge weer op te duiken… 
Lauwe spartelde nog wat tegen met enkele hoekschoppen, maar de duivelse Cherlet kwam nog het 
dichtst bij een treffer, toen Degrande andermaal goed in de voeten dook. De gekwetste Couckuyt 
werd nog vervangen door Tajeddine en ook Allijns kwam nog Vancraeyveldt aflossen. De wedstrijd 
was intussen al lang gespeeld. Een kleurloze prestatie van onze jongens die overtroefd werden door 
de winningsdrang van de fysisch sterke tegenstander. 
Hopelijk recupereren wij Couckuyt voor de derby en vinden wij ons voetbal terug aan de statie. 
Komaan Wietstar! 


