
Sassport Boezinge – WS Lauwe 
Afwerkers gevraagd ! 
Met 3 punten op zak kon Lauwe ietwat ontspannen afreizen naar Boezinge, dat op de eerste 
speeldag een punt sprokkelde op het veld van nieuwkomer Zedelgem. Wegens werken moest er op 
terrein 2 gespeeld worden en er was het gegeven dat onze doelman tot Nieuwjaar out is. Geen 
ramp zou je zeggen, ware het niet dat invallersdoelman Himpe zondagmorgen liet weten dat zijn 
optreden nog geen zekerheid was, gezien hij in de loop van de nacht streed tegen opduikende 
ziektesymptomen. Leroy werd op het nippertje klaargestoomd, maar voor de zekerheid werd 
Lorithano Verlinden toch als reservedoelman op het scheidsrechterblad geplaatst. Het hoeft geen 
betoog dat invaller Monsenge, die alsnog uit de selectie viel, fel ontgoocheld reageerde. 
De wedstrijd werd onder een loden zon op gang gefloten door scheidsrechter Salembier. 
De eerste tien minuten waren voor de thuisploeg. Zij startten heel gretig  en Himpe ging na 11’ 
goed plat op een knap schot van Mando in de rechter benedenhoek. De repliek mocht er zijn. Op 
een scherpe voorzet van Bonte, liep De Waele goed in, maar raakte het leder onvoldoende, zodat 
doelman Flandrinck met een knappe voetreflex de openingstreffer van de tabellen hield.  
Toen Vandamme aan de 12’ in het strafschopgebied ongelukkig werd aangeraakt, legde Salembier 
de bal op de stip. Mando kende genade en nam Himpe tegenvoets. Het stond zo waar 1-0. 
Op minuut 21 knalde Steelant knap naar doel, maar zijn schot zoefde voorbij de verste paal. 
Onze jongens liepen om de haverklap in de buitenspelval en ook bij de laatste paas liep het 
menigmaal fout. Toen Steelant dan toch eens Commeyne kon bereiken werd die bij zijn poging licht 
gehinderd en het dient gezegd dat de thuisploeg hier goed weg kwam. 
Net voor rusten verkeek doelman Flandrinck zich op een dieptepass en Couckuyt leek alleen op het 
lege doel af te stevenen. Aaron verzwikte evenwel zijn voet op die fase, wat kort na de rust tot zijn 
vervanging leidde. Boezinge kon met een verdiende voorsprong de rust in,, vooral omdat Lauwe 
niet in staat leek om de geboden kansen om te zetten.  
 
Lauwe startte met goede bedoelingen aan de tweede helft. Op minuut 50’ verkeek de Lauwse 
verdediging zich evenwel op een ongevaarlijke voorzet. Vandamme wroette zich vrij op links en 
bediende Deman die voor doel stond te wachten en het heerlijke geschenk in dank aanvaardde.  
Wat later was de wedstrijd ei zo na gespeeld maar de totaal vrijstaande Vandamme verkwanselde 
de kopkans. DeWaele werd door de ingevallen Tajeddine knap in het straatje gestuurd, maar hij 
drukte te snel af om de doelman te bedreigen. 
Lauwe opende nu alle registers en dit uiteraard niet zonder risico. Na een klasseflits van Deman, die 
nagenoeg de volledige Lauwse verdediging omspeelde, werd deze een halt toegeroepen door 
Himpe die redde met een knappe voetreflex. Mando haalde zich nog de ergernis van zijn trainer op 
de hals, toen hij een ideale kopbal negeerde maar het leder akrobatisch op de slof nam. Een staaltje 
van lichaamsbeheersing, maar niet zichtbaar op het scorebord want de bal keilde een meter boven 
doel. 
Op minuut 80 glipte Bonte door de buitenspelval maar ook zijn poging miste de goede richting en 
verdween naast de rechter doelpaal. Om moedeloos van te worden. Vanvcraeyveldt miste nog van 
heel dichtbij en toen Tajeddine werd gehinderd toen hij het strafschopgebied binnen dook, kreeg 
ook Lauwe zijn penalty. Bonte liet Flandrinck kansloos en mikte links op halve hoogte in doel. 
Lauwe bleef nog sterk aandringen, maar verder dan enkele vrijschoppen en hoekschoppen kwam 
het niet meer. Voor puntenwinst werden er te veel kansen gemist. Bijkomend minpunt waren de 3 
gele kaarten, waarvan er twee heel overbodig waren. 
Zondag dient SC Wielsbeke bekampt, één van de revelaties van vorig seizoen.  Zij behielden voor 
een groot deel hun kern en scoorden vier maal tegen Zedelgem. 
Dinsdag worden de beloften van KV Kortrijk bekampt. Hopelijk werkt het inspirerend.  
Komaan Wietstar! 


