KVV Oostduinkerke - WS Lauwe 2 - 3
Gouden punten
Het zwaartepunt van deze speeldag lag op zaterdagavond. Daar viel echter weinig goed nieuws te
rapen, want 5 van onze achtervolgers konden dit vieren met puntenwinst.
De wetenschap dat een overwinning ons naar de vijfde plaats kon brengen, maar dat wij bij verlies
op plaats dertien zouden belanden met de hete adem van de rode lantaarn in de nek, moest zeker
volstaan om onze jongens te motiveren voor deze wedstrijd. De verplaatsing gebeurde met de
autocar van KVK en die maakte in het zaterdagavondvoetbal helaas ook geen goede beurt.

De Waele bleef aan de kant, na zijn blessure van zondag en Tajeddine verscheen nog eens aan de
aftrap. Honoré vierde zijn terugkeer en Aymar verdween uit het elftal.
Met Kevin Degrande leidde een topscheidsrechter uit de provinciale reeksen de wedstrijd.
De grasmat lag er uitstekend bij en met de milde temperatuur was het plaatje compleet voor een
goede wedstrijd, te meer daar er geen wind was en daarvoor moet je aan zee wel een beetje geluk
hebben.
Lauwe startte furieus. Na 3’ reeds werd Tajeddine los aangetrapt in de zestien. Degrande wees naar
de stip, zonder enig protest van de thuisploeg. Bonte nam het geschenk aan en trapte de bal voorbij
de kansloze Decorte. Onze jongens duwden door. Na aandringen van Couckuyt in de zestien werd
de bal tot twee maal toe op miraculeuze wijze uit het doelvlak gehouden. Lauwe had de wedstrijd
goed onder controle en de thuisploeg vond niet onmiddellijk het antwoord. Bij een
wanhoopspoging van Van Laer was het misverstand Honoré-Himpe op het randje van hilarisch.
Leroy riep wat laat en Jordy kon zich niet meer helemaal terugtrekken. Hij raakte nog net
voldoende de bal om zijn doelman te verrassen en het stond zo waar 1-1.
Oostduinkerke haalde er wat moed uit en drukte even door. Himpe herstelde zich goed toen hij een
schot van Blanckaert overtipte. Op de 18’ mocht Germonpré vrij gemakkelijk het leder meegraaien
vanop zijn helft. Voor de zoveelste maal dit seizoen werkte de buitenspelval niet en zo kon hij zijn
tocht naar doel verder zetten. Het lukte hem dan ook nog om vanop rechts met zijn linker de bal in
de korte hoek te leggen. Vermijdbaar en pijnlijk doelpunt dat de goede start van onze jongens
helemaal op de helling plaatste.
Lauwe vertoonde echter wel weerbaarheid. Na een goeie knal van Commeyne, kwam Steelandt
centimeters te kort om de door Decorte geloste bal in doel te trappen. Minuten later werd
Couckuyt door Steelandt aangespeeld in de zestien. Aaron draaide zich knap vrij en legde de bal in
de verste hoek buiten bereik van de verraste doelman. De bordjes - het waren échte - stonden
weer gelijk.
Op het halfuur had Himpe nog een knappe redding in huis op een schot van Claeys. Op een
hoekschop van Bonte, kopte Bostyn net over de kruising.
De plaatselijke verdediging had stilaan meer dan de handen vol met de acties van onze aanvallers
en infiltrerende middenvelders. Tot zijn eigen verbazing verscheen Commeyne alleen voor de
doelman. Hij miste zijn schot evenwel compleet.

Op minuut 42 kwamen onze jongens nog even goed weg. De supersnelle Blanckaert liet Casier
haast ter plaatse, maar aan de tweede paal kwam Germonpré een fractie van een seconde te laat
om de gemeten voorzet binnen te prikken.
Lauwe kwam nog heel dicht bij de voorsprong met pogingen van Vancompernolle (zwiepbal net
naast) en Couckuyt (kopbal op de lat).
Na een heerlijke aanval op rechts met Casier en Vancraeyveldt, knalde de aangespeelde Tajeddine
naar de rechter hoek, maar Decorte had een heel puike redding in huis, zodat we konden gaan
rusten bij een 2-2 stand.
Met het scenario van de vorige speeldag in het achterhoofd, was het zaak om de start van de
tweede helft zonder kleerscheuren door te maken. Daarvoor moest Himpe in de 47’ een knappe
redding met de voet etaleren op een goede poging van Van Laer, die helemaal alleen op weg was
naar doel. Drie minuten later konden we andermaal vaststellen dat Couckuyt soms onhoudbaar is.
Na een gewonnen duel net voorbij de middencirkel, sprintte hij richting doel, waar hij net voor
afdrukken van de sokken werd gelopen. Met strafschop en ‘maar’ geel kwam de thuisploeg nog
goed weg. Bonte twijfelde niet om ook de tweede elfmeter voor zijn rekening te nemen en zo
trapte hij de nieuwe voorsprong op het bord.
Onze jongens bleven de wedstrijd beheersen en kwamen er geregeld uit met goed voetbal.
Op minuut 60 was er protest van de thuisploeg voor handspel van Casier. Scheidsrechter Degrande
gaf duidelijk aan dat het om een aangeschoten bal ging.
Bostyn kopte nog een hoekschop net naast. Tajeddine knalde nog op de vuisten van Decorte en op
een pass van Bonte besloot Couckuyt in het zijnet.
De thuisploeg zorgde enkel voor onrust met een aantal hoekschoppen, maar Lauwe leek het te
halen. Vancompernolle werd nogal fors tegen de afsluiting gewerkt en dat zorgde nog voor wat
tumult. In de slotminuten moest Himpe evenwel nog twee maal aan de bak, o.a. met een knappe
parade op een schot van Germonpré. Daarmee was zijn ongelukkige tussenkomst bij de gelijkmaker
vergeten en vergeven. Het eindsignaal van Degrande klonk verlossend en andermaal mochten onze
jongens een feestje bouwen op vreemde bodem.
Knappe zege van onze ploeg, met als enig minpunt de derde kaart voor Honoré.
Lauwe klimt op naar een gedeelde vijfde plaats en mag zondag RC Waregem ontvangen. De rode
lantaarn van de vorige speeldag wist zich naar de dertiende plaats te hijsen en hield met een 8-1
zege doelpuntenkermis tegen het niet te onderschatten Zedelgem. Bij de Rassing wordt het ook
een weerzien met Oplinus en Ducatteeuw, die vorig seizoen nog onze kleuren verdedigden.
Winnen is aangewezen, want alles hangt aan elkaar en winst of verlies kan een wereld van verschil
betekenen.
Komaan Wietstar!

