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Slappe koffie…
De winst op Blankenberge en de verschuiving in de rangschikking bezorgden ons een heerlijk gevoel in het
vooruitzicht van de derby en de laatste rechte lijn van de competitie. Bovendien konden wij een heel goede
zaak doen door thuis te winnen van Oostduinkerke. Hoewel, onze thuisreputatie is al lang niet meer zo
onaantastbaar…
Met Bostyn en Commeyne op de strafbank scheelt het ook een slok op een borrel. In de wedstrijd op
Blankenberge behoorden zij tot de uitblinkers en dit vooral in de dienende rol. Knokken voor elke morzel
grond. In voetbal komt elke ploeg op een seizoen wel eens voor de situatie te staan waar ze een paar
sterkhouders moeten missen. Als iedereen dan een tandje bijsteekt, lukt het meestal wel.
Hellebaut stond in het centrum van de verdediging en ook Bonte kreeg een centrale rol toe bedeeld.
Vancraeyveldt kwam aan de aftrap ten nadele van Znagui die de wedstrijd als invaller startte.
Lauwe begon goed aan de partij maar botste op een gretige tegenstrever. Reeds op de 2’ werd Couckuyt
aangespeeld door Tajeddine, maar zijn schot was te zwak om de bezoekende portier te verontrusten.
De bezoekers dreigden met een aartsgevaarlijke hoekschop van Butsraen, maar gelukkig was er niemand op
de afspraak om de strakke voorzet maar even te beroeren. Het spel van Lauwe werd steeds meer beperkt tot
goede bedoelingen, met heel veel afval door te korte passes en slecht uitgevoerde controles. Toen Tajeddine
op aangeven van Couckuyt de achterlijn bereikte, was niemand gevolgd om de aflegger te verzilveren.
Toen Bonte aangaf niet verder te kunnen liet de wissel even op zich wachten. Net op dat moment kreeg Van
Laer veel ruimte om aan te leggen, maar toen Degrande zijn schot pareerde werd hem niets in de weg gelegd
om het nog eens over te doen en de rebound in het net te knallen.
Znagui viel in voor Bonte, maar Lauwe zwalpte. Butsraen zwierde nog een hoekschop op de bovenkant van de
lat, maar moest luttele minuten later eveneens de strijd staken met een kuitbeenletsel.
De hoekschoppen bleven evenwel dreigend want op minuut 31 verdween een afgeweken hoekschop via de
ongelukkige Honoré in doel. Het stond 0-2 en het zag er echt niet goed uit voor onze jongens.
Couckuyt dwong doelman Tommelein met een deviatie op de voorzet van Tajeddine tot een knappe reflex en
Steelant trapte de beste kans van de eerste helft zonder overtuiging over doel.
We gingen rusten met 0-2 en dit kon als billijk bestempeld worden, omdat de bezoekers een pak gretiger
waren.
Lauwe moest vol aan de bak, wilde het nog zicht verkrijgen op puntenwinst. De start van de tweede helft
mocht er best zijn. Bij een uittrap van Degrande, bracht het windvoordeel de snelle De Waele oog in oog met
de doelman. Joren ging hem voorbij, maar kon het kader niet passen bij de afwerking. Zo dicht was Lauwe er
nog niet bij geweest.
In de 62 werd Tajeddine foutief gestuit door Mouton en scheidsrechter Standaert wees resoluut naar de stip.
Specialist Commeyne was afwezig, maar Karim himself kweet zich keurig van de taak. 1-2 en een ware boost
voor de thuisploeg.
Die was evenwel van héél korte duur. Twee minuten erna kreeg de ingevallen Germonpré op rechts een zee
van ruimte en kustploegen mag je die nooit geven. Hij moest zich niet eens reppen om alleen voor Degrande
te verschijnen en hem met zijn schot te verschalken. Het zorgde voor uitbundige taferelen bij de bezoekende
staf, want beter dan wie ook beseften zij dat dit een keerpunt in de wedstrijd was. Maar waar waren wij…?
Op de 70’ knalde Tajeddine naar doel. Tommelein moest de loeier loslaten, maar had alle tijd om de bal op te
rapen.
In het slotkwartier etaleerde Germonpré nog tot driemaal toe zijn kwaliteiten als counterspits. Degrande
maakte 2 pogingen onschadelijk en een lobbal verdween over doel.
In de slotminuut kreeg Tajeddine nog een niet te missen kans op de aansluitingstreffer, maar dan had menig
supporter al zijn eerste pint besteld.
Slappe partij van onze jongens. Verschillende spelers haalden hun niveau niet en van ‘dat tandje meer’
hadden zij een broertje dood. Tijd voor eerherstel.
Onze kortste verplaatsing brengt ons bij de buren van de statie. Een sterk geheel met spelers die voor elkaar
door het vuur gaan. Karakter, inzet en ploeggeest. Drie componenten waarop wij vandaag heel zwak
scoorden. Komaan Wietstar!

