RC Lauwe - WS Lauwe 1 - 1
Er zat meer in…
Met vrije data op de voetbalkalender moet je oppassen. Julien Casier had al een weekend gepland en Café
Astor was gesloten. De weergoden en het bevoegde comité waren op de laatste speeldag van januari
onverbiddelijk en gaven de dooi geen kans, door reeds op donderdag de wedstrijden af te gelasten.
Talrijk waren evenwel degenen die ook de nieuwe datum geblokkeerd hadden. De tribune stond goed vol en
ook het compartiment verwarmde zitplaatsen was aardig volgelopen. Twee uren voor de wedstrijd was er al
beweging in de opgewaardeerde keet van ‘de trouwe hond’. De burgemeester en zijn gevolg tekenden
present en de sfeer tussen de twee clans was heel gemoedelijk. De tijd dat je tot een club behoort vanaf je
aansluiting tot je de schoenen aan de spreekwoordelijke wilgen hangt is lang vervlogen en figuren zoals Jozef
Pattyn en Etienne Desmet maken ze niet meer. Al moeten wij toegeven dat wij lang niet meer de grote broer
zijn van RC Lauwe. Het dorpje aan de Leie verbaast dan ook vriend en tegenstander door 2 ploegen in lijn te
brengen die je aantreft in de linker kolom van eerste provinciale.
Peter & Heidi varen er wel bij, want zowel op de Plaats als aan de Statie staan zij geregeld in voor het
culinaire gedeelte.
Zelden zo’n geconcentreerde opwarming gezien. Ernstige gezichten en wapperende haren kliefden de felle
stormwind die alles van Rekkem naar Marke blies, maar niet opwoog tegen de loeiharde klanken uit de
brullende boxen van de zwaar op de proef gestelde geluidsinstallatie.
Hellebaut en Bonte waren out. Na de mindere beurt in de thuiswedstrijd tegen Oostduinkerke herschikte Van
Elslande zijn elftal. Znagui kwam aan de aftrap ten nadele van Steelant. Bostyn en Commeyne vierden hun
heroptreden na schorsing. De Waele startte de wedstrijd en vormde met Couckuyt het spitsenduo.
Net als in de heenwedstrijd was Koen Vanhoutte de ref van dienst.
Na 7’ stuurde Couckuyt Tajeddine in het straatje, maar doelman Mervilde was bij de pinken. Een vrije trap
van Cannaert ging net naast en toen Couckuyt net buiten het strafschopgebied van de sokken gelopen werd,
mocht ook Znagui een vrije trap nemen. De thuisportier redde in twee keer.
Toen Degrande op het kwartier zijn strafschopgebied verliet, schreeuwde de thuisploeg moord en brand
omdat Kevin het leer met de hand zou beroerd hebben. Vanhoutte ging er evenwel niet op in, tot grote
ergernis van het Rassing-legioen.
Toen Verhelst dacht alleen op doel af te stevenen werd hij afgevlagd wegens nipt buitenspel.
De schrik voor een tegendoelpunt en de nederlaag zat er goed in, zodat de wedstrijd in de eerste helft vrij
gesloten bleef. De thuisploeg kon niet echt genieten van het windvoordeel, want op een klein terrein wordt
het dubbel moeilijk om afgemeten passes te versturen.
Bij de vrijschoppen van Dewilde was het telkens alle hens aan dek bij de bezoekers. Zo kon Jordy vanop links
Vanheuverbeke bereiken aan de tweede paal. Angelo overtroefde iedereen in de lucht en kon afleggen voor
Cannaert, die zijn kopbal evenwel gered zag door een bezoekende verdediger.
De ruststand was billijk want veel echte doelkansen waren er niet geweest.
Vele dorstlessers waren de mening toegedaan dat de wedstrijd een doelpunt nodig had, maar trage drinkers
moesten passen voor het gewenste scenario. Topschutter Couckuyt kon niet langer wachten en kwam net na
rusten in balbezit ter hoogte van de middellijn. Gedreven door het zuivere Lauwse bloed in zijn aderen en de
gezonde rivaliteit in de familie, zette hij een rush in, waarbij hij iedereen voorbijliep. Net buiten de zestien
plaatste hij het orgelpunt door de bal diep in de rechterhoek voorbij de grabbelende Mervilde te knallen. Met
deze beauty spatte de derby echt open. Het publiek liet zich horen en de Wietstar drukte nog wat door. De
thuisploeg werd weggedrukt en raakte moeilijk uit de omknelling. Verhelst haalde op links even de achterlijn,
maar Degrande was paraat bij de eerste paal. Vancraeyveldt kreeg een duwtje in de zestien, maar Vanhoutte
vond het te weinig voor een strafschop.
Met een knap schot dat centimeters naast de rechter paal zoefde, besloot Vancompernolle een ijzersterk
kwartier van de bezoekers. Degrande redde nog een knappe poging van Bouhid, maar één minuut erna
mocht de thuisaanhang toch juichen Bij een vrije trap van Dewilde was de totaal vrijstaande Callewaert iets
sneller op de bal dan de uitlopende Degrande. Zijn kopbal verdween in doel en daarmee zag Arend gebeuren

wat hij al de hele week voorspeld had : scoren tegen WS Lauwe! Hij vierde het dan ook uitbundig samen met
de uitgelaten spelers en supporters.
Voor de bezoekers was het een tikje, maar er restte nog een half uur. Daarvan onthouden wij vooral het
slotkwartier. Haast ononderbroken kampeerden onze jongens op de helft van de Rassing. De duels en de
strijd om de tweede bal verliepen veelal in het voordeel.
Naast de slordigheden bij de afwerking, stond dame fortuna echter niet aan onze kant.
Znagui – o wat is het leuk als hij zin heeft - ontpopte zich weer tot een speler waarvoor mensen naar het
stadion komen.
Met een sublieme hak bediende hij de lopende Couckuyt die vanop links de bal voor doel zwierde. Mervilde
was even verrast als de bezoekende aanvallers, zodat de bal ongestoord voorbij de tweede paal rolde.
Het sluitstuk van Rassing etaleerde kort daarop wel een staaltje van zijn kunnen, toen hij een snel dalende
pegel van Znagui via de deklat uit zijn doel ranselde. In minuut 77 verslikte hij zich haast toen Couckuyt
razendsnel kwam aandringen om de uittrap te beletten.
De ingevallen Steelant kwam op aangeven van Vancompernolle nog alleen voor doel, maar zijn poging
belandde naast. Het zou de dag van de Wietstar niet worden.
Die indruk werd bevestigd toen de deklat in blessuretijd andermaal de redding bracht op een oogstrelende
poging van Znagui.
Vanhoutte blies de partij af en niemand was door het dolle heen. De thuisploeg had zijn wil niet kunnen
opdringen om de buren te kloppen en bij Wietstar wisten ze wel dat zij de verdiende zege niet hadden kunnen
grijpen. Het moet echter gezegd dat de supporters waar voor hun geld kregen en dat de geelzwarten de
offday tegen Oostduinkerke met bravoure naar de vergeethoek speelden. In de strijd om een ticket voor de
eindronde schieten wij weinig op, maar Lauwe ademde gisteren voetbal!
Spelers en supporters verbroederden tot in de vroege uurtjes op de tonen van DJ du Pont. Of zijn naam een
hint vormt voor fusiegesprekken, laten wij in het midden. In de roes ben je geneigd te zeggen : ‘Weg met de
fusie, leve de gezellige rivaliteit’. Komaan Wietstar! Komaan Rassing!

