WS Lauwe – RC Lauwe
Waardige leider
Racing en White-star wisten zich deze namiddag in een select gezelschap te hijsen. Naast Londen,
Madrid, Roma en Brugge mocht ook Lauwe in ditzelfde weekend zijn onvervalste derby
presenteren.
De maaltijd die voorafging aan de wedstrijd lokte 160 inschrijvingen. De aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen en het mooie weer deden eveneens hun duit in het zakje om een
ruime publieke belangstelling op de been te brengen.
Tachtiger Achiel Margo maakte met Sylvie van het reisbureau en de stadsambassadrice van de stad
Menen deel uit van een trio om de aftrap te verzorgen. Klein bier voor Achiel als je weet dat hij
deze zomer op de piste van Roubaix het werelduurrecord voor 80-plussers wist te verpulveren.
Koen Vanhoutte was de ref van dienst en trainer Debaveye koos voor dezelfde 11 die vorig
weekend de drie punten meebrachten uit Damme.
De thuisploeg dacht ontspannen aan de wedstrijd te beginnen, maar het was onmiddellijk alle hens
aan dek geblazen. Net voor het eigen strafschopgebied verslikte Honnoré zich in een simpele
baltoets en ei zo na ging een bezoeker met de bal aan de haal. Jordy kon nog net het leder in de
richting van doelman Himpe duwen en deze raapte niets vermoedend het ding op, alsof hij nog
nooit over een bestraffing van de terugspeelbal had gehoord. Het leidde tot het gekende beeld van
een volledige ploeg op de doellijn met de keeper in de frontlinie. De trap van Verbrugghe belandde
via een verdediger in hoekschop.
Na 3 minuten hadden de bezoekers al 1 vrije trap en 2 hoekschoppen versierd. Op de 5’ knalde
Leman naar doel, maar Himpe plukte klasrijk de pegel uit de kruising. De thuisploeg deed
inspanningen om het evenwicht te herstellen, maar Racing bleef komen en trapte geregeld vanuit
de tweede linie zonder evenwel het kader te passen.
Op de 20’ bereikte Bonte met een verre inworp Honnoré, die de bal doorkopte naar Couckuyt die
bij de verste doelpaal de stand wist te openen. Een gevleide voorsprong voor de thuisploeg want ze
waren amper aan zet geweest.
De bezoekers reageerden niet aangeslagen maar de thuisploeg leek stilaan op weg om het
evenwicht te herstellen. De voorzetten van Bonte misten alsnog scherpte.
Op minuut 31 mocht Verbrugghe op links een vrijschop nemen. Hij bereikte aan de tweede paal de
totaal vrijstaande Deltombe, die wellicht te verrast was om het maatwerk te verzilveren.
Steelant bespeelde nog een verraderlijke bal vanop rechts maar zijn poging werd nipt in hoekschop
gedevieerd. Dutry mocht nog eens aanleggen, maar Himpe redde sierlijk met beide vuisten.
Na een voorzet vanop links zag de laks leidende Vanhoutte een duwfout in een luchtduel en wees
naar de stip. Himpe was kansloos op de elfmeter van Verbrugghe die staalhard in de linker
benedenhoek verdween.
1-1 was ook de ruststand en daarmee mocht de thuisploeg zeker niet mopperen.
De geelzwarten kwamen scherper uit de kleedkamer en weken niet voor de hoge druk van de
bezoekers. Steelant werd op de rand van het strafschopgebied van de sokken gelopen. De vrije trap
van Commeyne werd door Mervilde net over getipt. Kort daarop leverde Bonte wel een scherpe
voorzet af vanop rechts. Steelant beroerde de bal met links en besloot net naast, tot grote
frustratie van Couckuyt die nog beter geplaatst stond, maar wellicht te laat werd opgemerkt.
Leman dreigde nog even vanop rechts maar zijn schot ging over.
Bonte had het verdedigend niet onder de markt met Verhelst.. Dit leidde tot een voorzet naar
Verbrugghe, die van dichtbij hoog over besloot en een schot dat door Himpe onschadelijk werd
gemaakt. De bezoekers waren er dicht bij maar minuten later miste ook Vancraeyveldt een
droomkans op aangeven van Bonte.

Een afstandsschot van Tajeddine ging net naast en toen de ingevallen De Waele zich knap vrij
draaide in de zestien, strandde zijn schot op een bezoekende verdediger.
Beide ploegen gingen nog op zoek naar de winst en Racing kwam er nog het dichtst bij.
Vansteenkiste mocht totaal vrijstaand inkoppen, maar zijn poging ging meters naast.
Ondanks het eerste puntenverlies blijven de statieboys aan de leiding, al moeten zij nu al met
Oostnieuwkerke en Dadizele het gezelschap van de gedoodverfde titelkandidaten dulden.
White star schuift niet veel op in het klassement, maar betekende vandaag net iets te weinig om
aanspraak te kunnen maken op de volle buit.
Zondag volgt met een verplaatsing naar Oostnieuwkerke een serieuze test.
Komaan Wietstar !

