VK Dadizele - WS Lauwe 1 - 2
Bedankt boys!.
21 oktober stond met stip genoteerd bij het verschijnen van de kalender. Dan moest WS Lauwe
immers op bezoek bij komeetploeg VK Dadizele, die onder impuls van oudgediende Pascal Mestdagh
reeds vroeg in het kalenderjaar 2018 op kwaliteitsjacht was aan de Leieboorden. Het bekwam onze
ploeg niet al te best en de terugronde van vorig seizoen was compleet overbodig, gezien
verschillende spelers het niet al te nauw meer namen met hun nog lopende opdracht in onze
geelzwarte club en met hun hoofd reeds in andere regio’s vertoefden.
Intussen zijn wij het nieuwe seizoen gestart en doen beide ploegen het niet slecht, ware het niet de
laatste speeldag, toen Dadizele zijn eerste nederlaag leed en onze jongens negatieve geschiedenis
schreven door zich door het bescheiden Poperinge te laten verpletteren.
Het was dus niet echt het goede moment om even te laten zien dat wij nog springlevend zijn.
De zon was van de partij in de Oliekotstraat,waar het kunstgrasveld echt wel als een oase oogt in de
landeljke omgeving en de niet meegegroeide accommodatie. Jens Standaert was de ref van dienst.
Trainer Mestdagh moest een weekje brommen tussen het publiek en Devisch en Debrouwere
moesten gekwetst vanaf de zijlijn toekijken. De vele toeschouwers deden een inspanning om de
juiste bril op te zetten,want naast geelzwart-fan forever hebben zij toch nog wel een boontje voor
Mestdagh, Alard, Debrouwere en andere Seysjes.
Debaveye had zijn ploeg aangepast. Steelandt en Tajeddine belandden op de bank. De Waele en
Vancompernolle stonden aan de aftrap. Honnoré was voldoende hersteld en mocht als kapitein de
wedstrijd starten tegen zijn ex-ploeg.
Vanaf de eerste minuut lieten de geelzwarten zien dat zij er zin in hadden. Zij waren gretig in elk
duel en vertoonden een sterke drang om de zwarte bladzijde van vorige week om te draaien.
Na 4’ levert Couckuyt zijn eerste knappe actie af. Doelman Paepe redt en De Waele knalt de
rebound binnen, evenwel vanuit buitenspel zo bleek. Wat later mist De Waele nauwkeurigheid om
na een knappe actie Couckuyt te bedienen. Lauwe wint de duels en prikt geregeld o.m. via een
schot van Vancraeyveldt. Intussen legt het Lauwse middenveld leuke combinaties op de mat en
vooral Vancompernolle brengt wat frisheid in het elftal.
Op het kwartier leveren de bezoekers een aanval uit het boekje af. Bonte breekt uit op links en
zwiept de bal in zijn gekende stijl voor doel. De Waele devieert en Couckuyt komt net te laat om de
schitterende aanval te verzilveren. Hier moet het ALTIJD 0-1 zijn.
Na een actie vanop rechts werkt Kerkhof aan de tweede paal af , maar ook zijn doelpunt werd
wegens duidelijk buitenspel afgekeurd. Het spel gaat nu meer heen en weer, maar twee secure
doelmannen houden de stand op 0-0. Dit wordt ook de ruststand en daar is de thuisploeg heel
tevreden mee.
De thuisploeg kwam opgenaaid uit de kleedkamers. Van Pascal hadden we zeker niets anders
verwacht. Destijds hebben zijn bulderspeeches ons veel punten opgeleverd. Vooral vanop links
deden zij ons even pijn. Jari Bourgeois (24) was er het dichtst bij toen hij net over kopte. Na even
naar adem te hebben gehapt, was Lauwe aan de beurt voor een dolle 5 minuten. De vinnige De
Waele en de onvermoeibare Couckuyt stelden zich meer en meer als een gevaarlijk aanvalsduo aan
en er sloop paniek in de plaatselijke defensie.
De pas ingevallen Steelandt was uit op eerherstel en drukte zijn stempel met een schitterende actie
op rechts. Couckuyt nam zijn center in één tijd aan, maar doelman Paepe stond pal.
Seys, die aan de rust was ingevallen, zorgde nog voor het meeste gevaar bij de thuisploeg. Vanop
links speelde hij Diallo aan , die even ontsnapt was uit de broekzak van Bostyn. Himpe redde knap
met de voet in hoekschop.
Minuten later nam Seys een hoekschop. Hij bereikte kopbalspecialist Allard en Jari Bourgeois
verlengde in doel, wat tot een gevleide 1-0 stand leidde.

De bezoekers bleven niet lang bij de pakken zitten. Couckuyt sprak zijn derde long aan en dweilde
zowat met iedereen om aan zijn compagnon De Waele de eer te laten om de gelijkmaker voorbij
Paepe te trappen. Heerlijk !
Lauwe rook bloed. De Waele en Couckuyt leken een gesel voor de thuisploeg.
Op een heerlijke counter stuurt Casier net op tijd Couckuyt in het straatje. De stilaan onhoudbare
aanvaller werd overduidelijk van de sokken gelopen door Duyck en scheidsrechter Standaert
twijfelde niet om de bal op de stip te leggen.
Hulptrainer Van Elslande schreeuwde zich schor dat de jongens moesten volgen op de elfmeter. Dat
had hij goed gezien. Commeyne zag zijn strafschop gestopt door Paepe, maar de goed gevolgde
Vancraeyveldt kon ongehinderd nog de juiste hoek kiezen om de winning-goal aan te tekenen.
De Lauwse zege kwam niet meer in gevaar en de ontlading was dan ook immens. Met een oerkreet
werden de gezangen ingezet. Al na één week hebben de meeste geelzwart-supporters de blamage
van vorige week vergeven. Bedankt jongens !
Zondag ontvangen wij de kustboys uit Blankenberge die met steile ambities gestart zijn. Voorlopig
maken zij het niet waar. Mits winst maken wij al een kloofje.
Komaan Wietstar!

