
WS Lauwe – SV Anzegem 1 - 1   
We staan bij de mensen. 
Met de aangekondigde skihutparty als prelude, was de wedstrijd tegen het tweede geklasseerde 
Anzegem alweer een leuke affiche. Met de scalp van de ex-leider op zak de ambitieuze promovendus 
in de ogen mogen kijken,  moet toch een uitdaging zijn voor al wie deze sport als zijn hobby 
beoefent.  
In aanloop naar de wedstrijd maakte motivator Dekenne een schoonheidsfoutje door in de pers te 
verklaren dat Lauwe nog geen thuisnederlaag leed. Ere wie ere toekomt, Max en Co, deze stunt 
hadden jullie wel al gerealiseerd. Als trouwe lezer van onze wekelijkse kroniek, verdien je ook wel die 
vermelding. ;-) 
 
De ploeg van de doorwinterde Jean-Pierre Vandenheede, tevens eigenaar van Tamara du Granit, 
een paard van 12 jaar oud dat tegen alle verwachtingen een race won op de laatste editie van 
Waregem Koerse, had vorige speeldag eerder onverwacht de tweede plaats gepakt. 
In het gezelschap van een kleurrijke supportersschare kwamen zij naar de AGO-arena afgezakt, voor 
de topper van de speeldag in eerste provinciale.  
De toner is heropgeladen en ook de laptop vindt opnieuw de weg naar het internet. Het 
jeneverkraam siert het terras en het hout ligt in de vuurkorf. De kerstmutsen zijn opgezet en John en 
Lucrèce staan in de toog, alsof er de dag voordien nooit een kerstfeestje voor de jeugd is geweest. 
In de katakomben blijkt overduidelijk dat de ploeg van Dekenne en Vandenheede over heel wat 
gestalte beschikt, want de kruinen van alle slag  strelen het verweerd beton van de historische 
zittribune. De aanwezigheid van Dekenne is hoorbaar. De hese basstem van de Flandrien ademt 
voetbal en laat mij steeds de link maken met een trouwe clubspeler uit de rijke geschiedenis van SV 
Waregem. Hij speelde ook 2 jaartjes voor The great Old en waarom vind ik de gelijkenis met zijn 
ploeg van nu zo treffend..? 
 
Tajeddine was geschorst en Roose, Honoré, De Rechter en Berthe bleven in de ziekenboeg. 
Vancompernolle kwam uit schorsing en startte op de bank. Couckuyt stond na zijn schorsing terug 
in de basis.  
De wedstrijd komt traag op gang en de bezoekers nemen een eerder afwachtende houding aan. 
Reeds in de 6’ schrikt Desloovere van zo veel vrijheid en na een wandeling in de zestien knalt hij 
knap de openingstreffer binnen.  
Anzegem moet heel vroeg zijn stelling verlaten en kiest voor power en duelkracht. De thuisploeg 
creëert voetballend een rustig overwicht maar lost te duidelijk de teugels. Het brengt de bezoekers 
in de wedstrijd en op de 18’ krijgt Opbrouck een dot van een kans op amper 5 meter van het doel. 
Killer Gwenny mist zelden zo’n batje, maar Degrande weert de bal knap uit zijn doel. Het leer 
belandt bij Douven en Himpe begaat de overbodige fout met een licht contact. Kimpe wijst naar de 
stip en Demets houdt zich klaar. Degrande redt de elfmeter, maar kan de bal niet klemmen. De 
geloste bal wordt wel door 3 spelers betwist en via Leyder verdwijnt hij in eigen doel. Anzegem 
staat zo maar op gelijke hoogte. 
Na de trage intro lijkt dit de start te zijn van een stevige partij. Na een fout op Ponjaert, vangt 
Himpe heel weinig aan met de vrije trap op de rand van het strafschopgebied. In minuut 27 is er 
een doorbraak van Couckuyt. Uytterhaeghen kom gepast uit, maar mist zijn controle en verdedigt 
slecht uit. Aaron wordt foutief belet om de bal te recupereren, maar ook deze vrijschop zorgt niet 
voor doelgevaar. 
In de 39’ is de thuisploeg dicht bij een nieuwe voorsprong. Couckuyt is gelanceerd en knalt op de 
doelman. Derrag sleept de rebound mee en legt de bal klaar voor Aaron. Het schot van de Lauwse 
spits wordt echter afgeblokt. In de 43’ is er appèl om strafschop voor de thuisploeg na een duel met 
Couckuyt, maar de onrustige Kimpe heeft het omgekeerde gezien. 



Beide ploegen gaan rusten bij 1-1 en op dat moment mogen vooral de bezoekers niet klagen. 
 
De start van de tweede helft zorgt twee maal voor vuurwerk. Na een supersnelle counter bedient 
Opbrouck zijn spitsbroeder Kerkhof, die vanop rechts de deklat doet trillen. Na een zoveelste fout 
op uitblinker Ponjaert, treft ook Callaert het doelhout met zijn vrije trap. Een kopbal van Couckuyt 
gaat net over, maar de bezoekers zorgen even voor overwicht met veel druk vooruit in regie van 
een opzwepende Dekenne. Franky claimt kaarten en duwfouten om fases die in zijn spelerscarrière 
nooit de samenvatting haalden. In minuut 70 verlengt Opbrouck een dieptepass in één tijd, maar de 
bal gaat hoog over. 
Het voetbalniveau zakt zienderogen, maar de spankracht houdt iedereen in de ban.  
Net voor het ingaan van het slotkwartier zorgt Himpe voor een knappe center vanop links, maar de 
kopbal van Couckuyt verdwijnt in de armen van de vallende Uytterhaeghen.  
Na een leuke aanval besluit Derrag net over vanop links. 
Casier krijgt nog een kans aan de tweede paal, maar knalt op de keeper en de ingevallen Azote ziet 
zijn poging ver naast belanden. 
De wedstrijd eindigde op een billijk gelijkspel. Niets dan gelijke spelen in de top 6, zodat alles 
ongewijzigd blijft.  
Op een vijfde plaats op veilige afstand van de degradatiezone de kerstkalkoen aansnijden, zorgt 
voor een heel goed gevoel.  
Jammer dat verdienstelijke ploegen hun zo gegeerde winterstop verstoord zien door het vergiftigde 
Induriumgeschenk. Eén of twee partijtjes afhandelen als eindejaarsgeschenk. Beginnen met 
Zwevezele B, als beloning voor het exploot van onze beloften die op Allerheiligen stuntten op het 
veld van Hooglede. Voetbal in de kerstsfeer, ver van de luie zetel waar op Play sports de slag om 
Vlaanderen opgedist wordt. Maar niet getreurd : bij winst mogen onze jongens nog eens de wei in 
op 29 december. Prettige feestdagen en misschien tot in Zwevezele! 
Komaan Wietstar! 
 


