WS Lauwe - SC Blankenberge 2 - 1
Couckuyt en Vandenbussche zorgen voor spanning!
Na een zeer hoopgevende prestatie op het kunstgras van promovendus Anzegem, stond Lauwe voor zijn
eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.
Tegenstander was de kustploeg uit Blankenberge, jaarlijks een moeilijk in te schatten tegenstander. In hun
wedstrijdselectie niet één Longueville. De afwezigheid van de 3 killers kon zeker geen nadeel zijn voor de
thuisploeg.
Het veld lag er prima bij en vanaf de inkom proef je de ambitie bij onze club. De kraaknette banner
verwelkomt de bezoeker en in diagonale richting prijkt een gloednieuw scorebord. De muziek klinkt
glashelder en de matchbal krijgt een ereplaats op het statiefje dat zelfs in de Jupiler Pro League zijn plaats
zou krijgen.
Met Jens Standaert als ref waren alle ingrediënten aanwezig om er een leuke pot voetbal van te maken.
Ook de spelers waren op de afspraak. Geen studieronde, maar vuurwerk vanaf de eerste
minuut. Vancraeyveldt werd door Couckuyt afgezonderd maar zijn schot werd nog net door
Vandenbussche gedevieerd. Roose kopte een hoekschop net over en de bezoekende portier
kon een knappe vrije trap van De Rechter niet klemmen en had alle geluk dat er niemand
gevolgd was. Diezelfde De Rechter zag zijn tweede vrije trap centimeters naast de linkerpaal
zoeven. Geen twee zonder drie want een scherp aangesneden hoekschop van De Rechter
ketste via de hiel van Tajeddine op de vuisten van de heel verraste Vandenbussche. We
zagen een schitterend eerste kwartier van onze jongens, met het vermoeden dat doelman
Vandenbussche wel een de taaiste tegenstrever van de namiddag zou kunnen worden.
In de 20’ kwamen de bezoekers quasi voor het eerst uit de omknelling los. Het kon meteen tellen, want bij
hun eerste hoekschop hadden we geluk dat er niemand aan de tweede paal verscheen.
Boeman De Rechter kwam na een schitterende controle in schietpositie, maar zijn schot was hier evenwel
heel wat minder.
Toen haast iedereen de bedenking maakte dat de thuisploeg stilaan mocht beloond worden, gebeurde het
dan ook. Vanuit de middencirkel had Roose goed opgemerkt dat Tajeddine vertrokken was. De pass was
zuiver en een tikje van Karim volstond om de keeper uit te schakelen en alleen voor open doelmond te
verschijnen. Er restte een koud kunstje om het scorebord in te zegenen. Het stond eindelijk 1-0.
De honger van Lauwe was niet gestild en de bezoekers leken klaar voor het nekschot. Na een knappe actie
Couckuyt – De Rechter nam deze Vandenbussche tegenvoets, maar de boomlange tovenaar leek over een
uitschuifbare arm te beschikken om het leer alsnog te grijpen.
Blankenberge vond het welletjes en zorgde voor een serieuze verwittiging. Op een snelle counter werd de
achterlijn gehaald. Ter hoogte van de penaltystip kreeg de goed gevolgde en totaal vrijstaande Stroo de bal
toegespeeld. Hij mikte echter centimeters naast de linker doelpaal.
Na een zeer aangename eerste helft was het rusten geblazen bij een 1-0 stand, al bij al een karige beloning
voor de thuisploeg.
Zelfde spelbeeld bij de aanvang van de tweede helft. Bij een uitstekende aanval over drie stations speelde
De Rechter op rechts Vancraeyveldt aan. Diens voorzet was loepzuiver, maar topschutter Couckuyt miste
onbegrijpelijk aan de tweede paal. Het zou de wedstrijd spannend maken.
Ook Tajeddine liep zich nog even vrij, maar andermaal was er die duivelse Vandenbussche.
De verlossende tweede treffer bleef uit en dan weet je het wel…
Bij een lange bal van Van Wijk – zoon van – kopte de totaal vrijstaande Feys de gelijkmaker voorbij
Degrande. Alles was te herdoen en de bezoekers geloofden in hun kansen. Gelukkig was er de snelle reactie
van de thuisploeg. Vancompernolle kopte de bal door vanop links en versierde daarmee zijn eerste assist
voor de onvermijdelijke De Rechter, die de bal voorbij de ditmaal kansloze Vandenbussche kopte.

Blankenberge leek echter niet aangeslagen en werd de evenknie van de thuisploeg die al veel verbruikt had.
Met snelle counters aan beide zijden, werd het een dubbeltje op zijn kant. Degrande moest nog even goed
plat, maar de oververdiende zege van de thuisploeg bleef overeind.
Het werd een spektakelstuk voor de toeschouwers en een opsteker voor de verplaatsing naar
Oostduinkerke. Na hun zes op zes en een 1-3 zege op Boezinge, wordt het wellicht geen toeristische uitstap
voor onze jongens.
Komaan Wietstar!

