RC Waregem - WS Lauwe 2 - 4
Zonder glans
Als Tirreno-Adriatico en Nokere Koerse worden verreden, ben je op veel velden al aan einde
seizoenswedstrijden toe. In de Mirakelstraat te Waregem waren nog twee redenen om er een strijd van te
maken. De thuisploeg heeft zijn eerste provinciale-schaapjes nog lang niet op het droge en de bezoekers
hebben de vijfde plaats in het vizier, die een eindrondeticket oplevert als Oostnieuwkerke of Dadizele de
derde periode wint.
Van Elslande moest de geschorste Znagui missen en ook Hellebaut was onvoldoende hersteld. Steelant kwam
in het elftal en dit zou de enige wijziging worden in de selectie die indruk maakte op RC Lauwe.
Pech evenwel voor de coach… In de opwarming verzwikte Vancompernolle zijn enkel, die minuten later al
aardig gezwollen was. Casier kreeg zo zijn kans die hij was kwijtgespeeld door zijn weekend-trip van vorige
week.
Het was van toen al zeer de vraag of het ploegenspel van onze jongens er niet zou onder lijden…
Het kraaknette kuntgrasveld leek een feesttaart voor technische voetballers. Fockedey was de ref van dienst
en was met zijn assistenten reeds bijzonder actief voor de aftrap, toen hij maniakaal het nieuwe vestimentair
reglement wou toepassen dat de broek en de kousen vanaf huidige speeldag een andere kleur moeten
hebben dan die van de tegenstander.
Lauwe begon goed aan de wedstrijd en op minuut 5 floot Fockedey een vrijschop op de rand van het
strafschopgebied. Gekiere en Commeyne hadden een ingestudeerd nummer in petto, maar de uitvoering liet
toch wat te wensen over.
Bij stuntelig uitverdedigen van de thuisploeg, glipte Steelant door de buitenspelval, maar ook vandaag leek
de afwerking niet te lukken voor Nicolas, want zijn poging ging naast. Op minuut 21 verzorgde hij wel de
intro van de openingstreffer. Hij speelde De Waele aan op de rechterflank, die haast in één tijd de bal voorbij
de tweede paal zwierde. Tajeddine kaatste de bal terug voor doel en topschutter Couckuyt moest weing
moeite doen om zijn achttiende van het seizoen te prikken. Commeyne verscheen na een loepzuivere ééntwee met Steelant alleenvoor doel, maar ook zijn kanon stond echt niet goed gericht.
De thuisploeg kwam zelden in de buurt van Degrande, maar zorgde voor een stevige waarschuwing toen de
kopbal van Vandewalle na een voorzet vanop links centimeters voorbij de verste paal zoefde. Het was slechts
uitstel. Op minuut 29 verliet Degrande nogal onbezonnen zijn doel om Deveugele af te stoppen, die zich nog
op de zijkant van de zestien bevond. Kevin was te laat bij de bal, al dient gezegd dat de levenspartner van
Tessa Wullaert een knap staaltje afleverde om de bal vanuit die positie in doel te mikken.
Het leek alsof de geelzwarten een mep van jewelste hadden geïncasseerd. Onder een striemende hagelbui
trokken balverlies, slordige passes en verloren duels het niveau naar een dieptepunt. Een niet eens zo sterke
thuisploeg nam zomaar de bovenhand en met de steun van het publiek werd onze verdediging meermaals in
verlegenheid gebracht. Het was alweer Deveugele die met een schot in de linkerhoek het orgelpunt van de
eerste helft plaatste en de thuisploeg zichtbaar een opsteker bezorgde om de kleedkamers in te gaan.
Na de hagel kwam de donder. De krakkemikkige massagetafel danste onder de ontevreden vuisten van Van
Elslande. De gebogen hoofden meden elk oogcontact onder het zinderend recital van mankementen in de
eerste helft. Toen het stof was gaan liggen namen enkele anciens het woord en ‘herpakken’, ‘bij de keel’,
‘vijfde plaats’ en ‘we gaan erover’ vormden de fil rouge van de collectief geïmproviseerde peptalk.
De intenties werden niet onmiddellijk in daden omgezet, want toen Vandewalle in de eerst minuut van de
tweede helft alleen op doel afstevende, mochten onze jongens zich heel gelukkig prijzen dat assistent
Carpentier met de vlag naar de nog steeds dreigende hemel wees.
Het leek het sein voor onze jongens om een tandje bij te steken. De Waele bediende Couckuyt, maar het schot
van Aaron werd afgeblokt. Na een knappe aanval zette Couckuyt goed voor maar de kopbal van Commeyne
ging net naast.
Van Elslande koos voor hoog spel en schakelde over naar een driemansdefensie. Lauwe bekocht het ei zo na,
want Degrande deed de goede poging van de aartsgevaarlijke Vandewalle afwijken en een spurtende
Gekiere kon nog redding brengen op de lijn. Even later moest Degrande opnieuw tussenkomen om een
poging van Dutoit onschadelijk te maken. Verder hield de defensie goed stand. Bostyn onderstreepte dat hij
ongetwijfeld tot de beste verdedigers van de reeks behoort en ook Degrande was bij de pinken.

Offensief werd Lauwe dreigender en Tajeddine illustreerde nogmaals dat hij van taktiek weinig kaas heeft
gegeten, maar dat hij geregeld beslissende acties in zijn voeten heeft. Op minuut 73 liftte hij de bal over de
verdediging, waar de opgerukte Honoré heel beheerst de gelijkmaker voorbij Raevens trapte.
Minuten later liet Tajeddine zijn tegenstrever op links ter plaatse om Couckuyt zijn negentiende van het
seizoen op een schoteltje aan te bieden. Aaron bedankte en leek bevrijd na een moeilijk en ongelukkige
namiddag. De thuisploeg wist het als de genadestoot te ervaren en reageerde nog nauwelijks.
Op een voorzet van Vancraeyveldt miste De Waele een dot van een kopkans, maar toen hij minuten later
door Steelant werd weggestuurd, prikte hij knap de verlossende treffer voorbij de thuisportier.
Bostyn voorkwam in de slotminuut nog de aansluitingstreffer toen hij nog een gemaakt doelpunt van de
doellijn veegde.
De wedstrijd eindigde op een knap 2-4 resultaat, maar het was zeker niet onze beste partij. De manier
waarop de achterstand na een erbarmelijke eerste helft alsnog werd omgebogen, verdient evenwel alle lof.
Toen één van onze spelers minuten na de wedstrijd zei dat we met dergelijk voetbal niet veel punten meer
zullen halen, trapte hij een open deur in. Maar dat is nu éénmaal voetbal.
Zondag krijgen we met Zedelgem alweer een ploeg over de vloer die de punten nog meer dan nodig heeft.
Met onze ietwat geslonken thuisreputatie doen wij er best aan om de mannen van Calleeuw niet te
onderschatten. In de heenwedstrijd zagen wij een 0-2 voorsprong smelten als sneeuw voor de zon.
Wie heeft nog zin in de vijfde plaats?
Komaan Wietstar !

