
SC Wielsbeke - WS Lauwe 4 - 2   
Wat is er aan de hand? 
In velden en akkers hangt de nevel in slierten boven de zompige ondergrond. De zon priemt al 
vroeg doorheen de amper ritselende boomkruinen. De lopers hijgen door de straten en volgen hun 
zichtbare adem. Pratende wielertoeristen verstoren de ochtendstilte. Voorbeeldige huisvaders in 
training verlaten goedgemutst de warme bakkerij. Op een schoorsteen lijkt een ekster zijn 
nachtelijk verhaal te doen tegen een staalblauwe achtergrond. It's a beautiful day!  
Met nog een vrije dag in het vooruitzicht, stroomt het bloed precies nog wat sneller door onze 
aderen. De Wietstar-supporter hoopt op een heerlijke namiddag, want met zo’n weer kan je veel 
andere dingen doen die best wel leuk zijn. 
Na de eerste thuisnederlaag, wachtte ons de verplaatsing naar Wielsbeke. Niet de productiefste 
formatie, want enkel het stilaan geïsoleerde Varsenare deed nog slechter. Na de 4 op 12 moesten 
onze jongens evenwel ook niet hoog van de toren blazen, zodat er op Hernieuwenburg voor beide 
ploegen toch een en ander op het spel stond. De ziekenboeg van Lauwe liep stilaan leeg. De 
Rechter verscheen aan de aftrap en Himpe vervoegde de selectie al op de bank, naast Roose, 
Desloovere en Leyder. Met de geluidsinstallatie zat alles goed. Voorbeschouwingen uit de Jupiler 
Pro League op Joe FM overstemden haast de tactische besprekingen in de opgedeelde kleedkamers 
van Wielsbeke. De pittige opwarming laat het beste vermoeden en wanneer het trompetgeschal 
van Verdi in de triomfmars ‘You’ll win’ van Helmut Lotti uit de sonore boxen galmt, is kippenvel 
nooit veraf. Ten strijde aan de vooravond van 11 november. Geen Belg die erom mort. Op de bank 
is het zalig toeven. De lage zon speelt ons wat parten , maar schenkt ons het heerlijke lichtspel en 
de ruikbare geur van dampend gras. 
De scheids was ons bekend van de openingswedstrijd op Anzegem, waar hij Leyder en Honoré 
vroegtijdig naar de kleedkamer stuurde.  
 
De start is pittig en zelfs op het randje. Couckuyt vergeet te remmen en gaat fel door op doelman 
Vandenborre en op zijn beurt wordt Tajeddine zwaar onderuit gehaald op de rand van de zestien. 
De toon is gezet en het is Wielsbeke dat voor de eerste verwittiging zorgt. Gelukkig wil de totaal 
vrijstaande Da Sylva de voorzet vanop rechts acrobatisch overnemen, zodat zijn schot hoog over 
gaat.  
Minuut 8 laat al een beetje vermoeden dat het onze dag niet wordt. Honoré lijkt zonder contact 
een vloeiende beweging af te werken, maar valt plots neer en tast naar de kuit. Dan weet je het 
wel. De ongelukkige Jordy wordt ondersteund om het veld te verlaten en kan vanop de bank het 
ijsbad starten. Van Elslande moet al voor een eerste keer herschikken en Leyder mag de 
sleutelpositie innemen. Op een schot van Rogiers na, kan de thuisploeg de reorganisatie van de 
bezoekers niet benutten. In minuut 20’ is Lauwe daar plots. Een leuke voorzet vanop rechts van De 
Rechter, werd door Couckuyt knap in de verste hoek gekopt. De openingstreffer werd terecht 
afgekeurd wegens buitenspel. Wat hadden wij Aaron dat doelpunt gegund! De Lauwse spits, die 
vernieling zaaide tegen Dadizele en Vlamertinge, is duidelijk op zoek naar zichzelf en snakt naar een 
goede prestatie. Voor een spits betekent dit nu eenmaal doelpunten maken. 
Wielsbeke laat zich niet onbetuigd en bij een voorzet vanop links kan de totaal vrijstaande Rogiers 
net niet hoog genoeg klimmen om van heel dichtbij naar doel te koppen. Op het halfuur trapt 
vrijschopspecialist Planckaert zijn poging naast de muur, maar Degrande is bij de pinken. 
Vijf minuten later moet hij zich toch gewonnen geven. Bij een hoekschop vanop links, mag de totaal 
vrijstaande Beeuwsaert de bal vol in het dak van het doel trappen. Het staat 1-0 voor de thuisploeg.  
Lauwe wil reageren. De Rechter schiet hoog over en Vancraeyveldt ziet zijn knappe poging 
afgeblokt. Dezelfde Vancraeyveldt mikt nog even boven de kruising. Het is dan evenwel al duidelijk 
dat het voor onze jongens anders moet. In de volle voorbereiding van het bezinningsmoment aan 
de rust,  wordt Lauwe nog voor een tweede maal verrast. Bij een voorzet vanop rechts mag linker-



back Khramaz totaal vrijstaand de stand verdubbelen bij de eerste paal. De ruststand is 2-0 en 
Lauwe hangt voorlopig in de touwen. 
In de tweeledige kleedkamer heeft T1 een donderspeech klaar en laakt hij voornamelijk de 
gebrekkige mentaliteit waarmee de match wordt aangepakt. De tenoren starten een peptalk op en 
al snel staan de elf van Lauwe weer op het veld om er hopelijk een betere tweede helft van te 
maken. De start is rampzalig. In zijn poging om er iets aan te doen start De Rechter een counter op 
vanop rechts. Bij de laatste stappen in de zestien, voelt ook hij de genadeloze steek in de dij en is 
het voor hem voorbij. Desloovere komt hem vervangen.  
De doorgebroken Da Sylva wordt door Leyder kundig van de bal gezet en vijf minuten later zet 
Nathan zijn prestatie in de verf, wanneer hij Vandenborre overhoeks te grazen neemt en daarmee 
voor de aansluitingstreffer zorgt. Het leek een opsteker, want Lauwe begon weer in zijn kansen te 
geloven. Niet voor lang echter. Bij een aanval vanop links schreeuwde Van Elslande het uit dat er 
iemand op weg was naar de tweede paal. Het leek op prediken in de woestijn, want de totaal 
vrijstaande Wullaert mocht de gemeten voorzet voorbij de grabbelende Degrande in de rechter 
benedenhoek schuiven. 
Alles leek te herdoen, maar in minuut 68 bediende Himpe Vancompernolle door het centrum en 
Maxim deed het leer over de verslagen Vandenborre caprioleren. Puntengewin lag voor beiden in 
de weegschaal en de partij werd nu wel bitsiger. 
Couckuyt kopte een voorzet van Casier net over en op de counter zag de bedrijvige Wullaert zijn 
knap schot net naast de rechter pal rollen. Ook Verschelde wist te dreigen, toen hij een persoonlijke 
poging in het zijnet besloot. Op een voorzet van Leyder zag Couckuyt zijn schot in hoekschop 
geduwd door Vandenborre. 
Op minuut 87 kreeg de man met de wielernaam dan nog eens vrijgeleide… Planckaert begon aan 
zijn wandeling in het park op eigen helft en liet iedereen met speels gemak achter zich. Vanop 
rechts kromde hij de bal voorbij de zwevende Degrande in de verste hoek. Het doelpuntentotaal 
van Wielsbeke steeg bij deze van 10 naar 14 en het bracht hen naar de buik van de rangschikking.  
The captain mangelde in de pikorde toen hij de onderrichtingen van T1 als in een publieke tribune 
afblafte. Scheidsrechter Schacht maakte er een einde aan.  
In de kleedkamer was eerst enkel druppelend douchewater hoorbaar, geregeld onderbroken door 
respectloos klappende deuren. De opgedeelde kleedkamer werd even herschikt. Halfnaakte 
mannen die hun boeltje meenemen naar kleedkamer 1 of 2. Zo ontstaan de eerste 
evaluatiegespreken, veilig in de eigen moedertaal… Pijnlijk verstoord door de uitbundige gezangen 
van de thuisploeg.  
The beautifull day was weg… Weinig troost bij de terugreis. Ook Club verliest. Voetbal, een feest? 
Vandaag even niet. Gelukkig geen krant morgen. Slaapwel! 
 


