
WS Lauwe – SC Wielsbeke 
Elk een helft maar propaganda ! 
Mooi weer, het Schippersweekend en Moeskroen-Kortrijk moeten zowat de mogelijke redenen 
geweest zijn voor de magere publieke opkomst op de wedstrijd tussen WS Lauwe en Wielsbeke , 
die als een outsider voor de titel wordt geciteerd. 
Na zijn kwetsuur op Boezinge moest Couckuyt aan de kant blijven en trainer Debaveye waagde het 
erop om 4 veldspelers op de bank te posteren. Bostyn stond na zijn late verlofperiode voor het 
eerst aan de aftrap.  
Die aftrap werd gegeven door de legendarische keeper John Dujardin, alias ‘de zwarte panter’ en 
ex-speler Johan Desmet die de wedstrijdbal had geschonken.  
Van een studieronde was er hoegenaamd geen sprake. De bezoekers leken op dreef na hun 4-2 
tegen Zedelgem en vooral Coopman – broer van – kon zich in het wedstrijdbegin onderscheiden. 
Al in de 2’ werd hem weinig in de weg gelegd. Hij paste keihard voor doel en de bal ging voorlangs. 
Op counter werd De Waele knap vrijgespeeld. Hij kwam dicht bij doel en twijfelde even tussen 
afwerken of passen en weg was de kans. Coopman verscheen voor een tweede maal met heel wat 
vrijheid in de linker zone, maar zijn pegel strandde op de vuisten van Himpe. Voor Lauwe lagen er 
mogelijkheden op rechts, maar daar werd heel weinig mee aangevangen. 
Op een voorzet van Znagui kreeg De Waele de bal niet onder controle, wat leidde tot een snelle 
counter van de bezoekers. De Lauwse verdediging verkeek zich totaal op een dieptepass naar 
rechts, waar de kwieke Wullaert in schietpositie kwam. Zijn poging werd knap gered door Himpe. 
Voor Coopman was de derde keer de goede keer. Op links nam hij een voorzet in een tijd op de slof 
en knalde via de paal en Himpe de openingstreffer binnen : 0-1. Lauwe had zijn lesje nog niet 
geleerd, want minuten later kon Coopman vanop links de inlopende Vlieghe bedienen, die het 
verzuimde om de voorsprong te verdubbelen en van dichtbij hoog over doel knalde. 
Op minuut 34 kon Bonte met een knappe vrije trap verrassen maar de bal rolde voorbij alles en 
iedereen naast de verste paal. Himpe weerde nog een knal van Vlieghe en op vrijschop zag 
bezoeker Beeuwsaert zijn kopbalgoal afgekeurd na een zichtbare duwfout in het strafschopgebied. 
Net voor rusten kon de duikende Bonte de voorzet van Van Poucke niet binnenkoppen. 
Het bleef 0-1 tot aan de rust. Verdiend voor de bezoekers, want sluitstuk Vandenborre had nog 
heel weinig moeten tussenkomen. 
Trainer Debaveye greep in en Van Poucke werd vervangen door de hongerige Tajeddine. Al 
onmiddellijk bleek dat daardoor meer dreiging stak in het spel van de thuisploeg, maar in eerste 
instantie kon Tajeddine zijn schot niet kaderen. De thuisploeg claimde een strafschop toen een 
bezoekende verdediger de bal met de hand beroerde, hoewel dit als een aangeschoten bal kon 
geïnterpreteerd worden. 
Toen Vancraeyveldt knap voorzette vanop rechts, kon Tajeddine zijn nut bewijzen toen hij de bal 
met het hoofd teruglegde en zo de kans bood aan Steelant om zijn eerste van het seizoen in de 
linker benedenhoek te knallen. Het stond 1-1 en Lauwe was nu echt wel veel beter in zijn spel. Op 
een verre inworp van Hellebaut, wou Steelant afwerken vanuit de draai, maar zijn poging werd 
gekeerd. Znagui keilde de rebound over doel. De thuisploeg ging in zijn kansen geloven en het was 
dan ook een domper, toen een voorzet-schot van Vlieghe vanop links tot zijn eigen verbazing langs 
de verste doelpaal binnen dwarrelde. Onze jongens gaven zich niet gewonnen, maar Himpe moest 
nog even paraat zijn op een schot van De Winter.  
Op minuut 66’ tekenden Tajeddine en Bonte op links voor een knappe combinatie. Op de voorzet 
van Bonte verscheen De Waele aan de eerste paal, maar Vandeborre had een knappe reflex in huis 
om de bal uit de korte hoek te ranselen. Diezelfde Vandenborre onderscheidde zich geregeld met 
zijn plukwerk op de vele voorzetten die nu in zijn richting kwamen. 
Casier werd de diepte ingestuurd en verscheen in het strafschopgebied. Hij twijfelde evenwel te 
lang en zijn voorzet werd onschadelijk gemaakt. 



Toen Vandenborre dan toch eens gepasseerd werd bij de zoveelste snedige voorzet van Bonte, 
hinderden Commeyne en Honnoré elkaar om de kans te verzilveren. Vandenborre herstelde zich 
evenwel toen hij een aardig schot van Casier met de vuisten afweerde. 
Op minuut 73’ ging Bonte nagenoeg onbedreigd op de solotoer, maar werd afgestopt op de rand 
van het strafschopgebied. De vrije trap van Znagui zoefde links naast het doel. 
Wielsbeke stak nog eens zijn neus aan het venster maar een knal van de ingevallen Planckaert ging 
ver naast. 
Het besef groeide stilaan dat het moeilijk zou worden voor de thuisploeg. Maar dan verscheen 
Tajeddine nog eens op het toneel. Op een zuivere voorzet van Bonte liet hij een staaltje van 
uitzonderlijke veerkracht zien, toen hij boven iedereen uittorende en de bal buiten bereik van 
Vandenborre kopte. Het stond alweer gelijk. 
Ei zo na dreigde de wedstrijd nog zuur af te lopen voor de thuisploeg. Tot zijn eigen verbazing 
mocht verdediger Vercouter steeds verder oprukken, wat hem in een knappe schietpositie bracht. 
Himpe redde schitterend met een voetreflex, zodat de wedstrijd op 2-2 eindigde. Een billijke stand 
na een heerlijke wedstrijd, waarin beide ploegen elk een  helft voor hun rekening namen. 
De scheidsrechter wist het niveau van de partij sterk te waarderen en benadrukte eveneens de fair-
play waarmee beide ploegen elkaar bekampten. De afwezigen hadden dus ongelijk. 
Zaterdag reizen onze jongens naar Damme, waar de thuisploeg wellicht alles in het werk zal stellen 
om hun eerste punten te halen. Hopelijk spookt de derby nog niet te veel in de hoofden… Komaan 
Wietstar! 
 


