
WS Lauwe – FC Poperinge 2 - 0   
Orde op zaken 
De nederlaag op Zedelgem was pijnlijk, maar verdiend. Lauwe moest zijn wonden likken en de 
kwetsuur van De Rechter en Himpe maakten het debacle compleet. Het werd puzzelen voor de 
trainersstaf. Derrag betaalde een deel van het gelag en zo kwamen Tajeddine, Desloovere en Casier 
in de basis. Tijdens de opwarming greep Callaert naar de hamstrings en moest hij uiteindelijk ook 
afdruipen. Leyder kon zodoende aan zijn derde wedstrijd van het seizoen beginnen, na de zware tol 
die hij betaalde voor zijn uitsluiting op Anzegem. Een grondig gewijzigde thuisploeg aan de aftrap 
dus. Het prille herfstweer bracht geen volkstoeloop op de been, hoewel het blauwtje op Zedelgem  
er ook voor iets tussen zat dat Jan Publiek zo pover vertegenwoordigd was. Het dient gezegd dat het 
voor Poperinge bovendien al snel drie kwartier rijden is.  
Achter het dichtste doel leek een ontvangstcomité voor de sympathieke Chateau zich geïnstalleerd 
te hebben. De boeman van vorig seizoen werd plagerig opgewacht, maar dat leek hij echt niet erg te 
vinden. Kimpe was de ref van dienst en hoera voor de levende grasmat want wat grepen de studs 
zich heerlijk vast in het beregende speelveld. 
De bezoekers bevonden zich eerder in de kelder van de rangschikking. Vorige week verloren zij op 
eigen veld ‘de match van het jaar’ tegen Boezinge, zodat ze best wat punten sprokkelden. 
In minuut 5 illustreerde Tajeddine al dat hij er veel zin in had. Een knappe actie op links kon door 
een bezoekend verdediger nipt in hoekschop gedevieerd worden.  
Op een hoekschop van de bezoekers kopte Jasper Maerten de bal net voorbij de tweede paal. 
Wat vooraf geweten was, werd al na 10 minuten bevestigd. Het zou vooral opletten geblazen zijn 
voor de snelle counters van de hoppeplukkers met Chateau in alle rollen.  
Op de 12’ mocht Vancompernolle een vrije trap nemen op de rechter rand van de zestien. De bal 
zoefde voorbij iedereen maar Desloovere kreeg de harde voorzet niet onder controle. 
Lauwe moest een tandje bijsteken, want het voetbal van de bezoekers was vrij viriel. Duelkracht 
leek ook één van hun troeven, wat niet verwonderlijk is gezien de ploeg heel wat gestalte vertoont. 
Op het kwartier nam Desloovere een hoekschop van Vancompernolle in één tijd op de slof. 
Tajeddine deed nog de bal van richting veranderen, maar de verslagen doelman Houwen kon 
rekenen op de assistentie van zijn verdediger, die de bal op de lijn wist te redden. Vancraeyveldt 
zag zijn voorzet-schot tot zijn eigen verbazing op de binnenkant van de paal belanden.  
Het voetbal van Poperinge werd ‘potiger’, maar Kimpe weigerde drastisch in te grijpen.  
In de 26’ stond Vancompernolle alweer aan het kanon. Houwen verslikte zich in de voorzet vanop 
links en duwde de bal onhandig voor zich uit. Bostyn was goed gevolgd en kopte zijn eerste van het 
seizoen binnen.  
Het was intussen zichtbaar geworden dat Poperinge moeite kreeg met de snelle balwisselingen van 
onze jongens en vooral Desloovere speelde zich in de wedstrijd. 
Maar daarom ben je nog van Chateau niet verlost… Op het half uur zorgde hij voor een lichte 
tegenprik, maar zijn voorzet miste alle richting. In minuut 33 vertrok hij op de rand van het 
buitenspel maar Degrande zat gelukkig tijdig op de bal. 
Binnen dezelfde minuut moest Degrande weer uit zijn doel. Chateau was in aantocht maar onze 
goallie tackelde hem perfect, een stuk buiten zijn strafschopgebied. Het Poperingse goudhaantje 
wist de bal te recupereren en probeerde de terug snellende Degrande te verschalken. De bal 
belandde echter op de buitenkant van de rechterpaal en de thuisploeg kwam met de schrik vrij. 
In een duel met Bostyn werd Chateau geraakt aan het hoofd, wat hem deed wegdeemsteren naar 
de rust toe. Onze jongens leidden verdiend met 1-0 al was de wedstrijd nog niet gespeeld. 
 
De tweede helft ontplofte onmiddellijk met een knal van Roose die door Houwen kundig gepareerd 
werd. De bezoekers dreigden even met een vrijschop vanop rechts, maar de vrijstaande Notredame 
kopte hoog over. In de 56’ had Honoré goed gezien dat Casier op links zijn turbo aanzette. Julien 



snelde langs de flank en stuurde de perfecte voorzet. De verdienstelijke Tajeddine bedankte en 
duwde de 2-0 op het bord.  
Op hoekschop kopte Honoré nog net naast en in de 63’ liet Kimpe aan Jasper Maerten zien dat hij 
toch kaarten bij had.  
Degrande moest nog even aan de bak toen de onvermijdelijke Chateau nog eens uithaalde vanop 
afstand. Hij was dus even uit de omknelling ontsnapt, want mooi was het om het hoogstaand duel 
te volgen tussen onze soliede verdediger Bostyn en de atletische en wendbare spits van Poperinge. 
Tajeddine werd met een kruispas op links in de diepte aangespeeld. Bijna kreeg hij de 3-0 cadeau 
toen doelman Houwen en Lelong elkaar voor schut zetten door niet te communiceren. De bal rolde 
evenwel buiten bereik van Tajeddine naast het veld. 
Bij de zoveelste mislukte aanval van zijn ploeg smakte trainer Lucker in de 86’ ostentatief zijn pet 
tegen de grond. Het was binnen voor onze jongens.  
In de slotminuut kopte de totaal vrijstaande Berthe de bal net over, zodat het bij 2-0 bleef. 
Verdiende zege voor onze jongens. Chateau euh …chapeau! 
Slaagt White Star erin om eens twee wedstrijden na elkaar te winnen? De sprekende 0-3 zege bij 
Sassport, zal ook wel voor een boost zorgen bij de Vlassers. Het wordt gegarandeerd een warm 
onthaal met geslepen messen, zoals in de goeie ouwe tijd, …  
Afspraak voor de Leieslag op 27 oktober om 15.00 , helaas op kunstgras… Wie weet, went dat 
toch… 
Komaan Wietstar!  
  


