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Sprekende zege ! 
Het schrikeffect omwille van de indrukwekkende sneeuwlawines en –tapijten in Oostenrijk en Polen 
zat er goed in bij het Provinciaal Comité. Zonder empathie voor de talrijke inschrijvingen voor een 
VIP-arrangement, werd de derby der derby’s vorige week reeds op donderdagmiddag geskipt. De 
opgewarmde voetbalfan moest genoegen nemen met een nieuwjaarsreceptie, die eerder in teken 
van de verbroedering stond. Op zondag was het terrein perfect bespeelbaar, maar bijkomende 
sneeuwval gooide wat roet in het eten van de voorbije trainingsweek. Op donderdag werd in ‘de 
Kaai’ getraind en misschien wakkert dat wel het groepsgevoel aan. De leider kwam op bezoek en 
onze boys waren er klaar voor. Een team van vrijwilligers nam geen risico’s en reeds op 
zaterdagavond lachte het groene gazon ons toe.  
 
Tajeddine werd beloond met een selectie voor zijn voorbeeldige mentaliteit en doorzet. Hellebaut 
verscheen opnieuw aan de aftrap en Casier en Vansteelant verhuisden naar de bank. 
De bezoekers presenteerden zich als competitieleider, die enkel de nederlaag kende bij dichtste 
achtervolger Wielsbeke. Met een goede mix van techniek, fysiek en tonnen ervaring staan zij 
volledig terecht aan de top van eerste provinciale. 
Vanaf minuut één kozen zij voor dominant voetbal met snelle balwisselingen en veel lopende 
mensen. In de aanvangsfase kwam Lauwe al goed weg toen Yde geen oog had voor de totaal 
vrijstaande Buyse aan de tweede paal. Degrande kon zijn poging onschadelijk maken. 
Bij één van de eerste counters van de thuisploeg was het al bingo. Vancraeyveldt tekende voor de 
assist toen hij met een knappe cross over de verdediging Couckuyt bereikte. Aaron talmde niet en 
tikte de openingstreffer voorbij Vanbrabant. 
De leiders waren niet echt onder de indruk en gingen snel op jacht naar de gelijkmaker. Hoflack 
sneed zijn hoekschop scherp aan op het hoofd van Buyse, maar een attente Degrande ranselde het 
leer van onder de deklat. 
Honoré liet zich vrij gemakkelijk zijn derde gele kaart aansmeren en dwong zichzelf tot een 
‘voorzichtige’ wedstrijd. Oostnieuwkerke wist ook de verre inworpen als een wapen te benutten. 
De dreiging was niet houdbaar en op de 37’ glipte Hoflack pijlsnel door de Lauwe verdediging om 
de gelijkmaker voorbij de kansloze Degrande te poneren. Bij een dichte kopbal van Yde moest Kevin 
alles uit de kast halen om een plotse achterstand te vermijden. 
Van Elslander leek wat te zelfzeker toen hij Tajeddine liet lopen en ook doelman Vanbrabant had 
Karim onderschat. De thuisaanvaller won het duel en haastte zich naar het lege doel om een 
nieuwe voorsprong op het bord te toveren. Dit werd ook de ruststand en de thuisploeg had de 
voorsprong te danken aan de hoge efficiëntie, gekoppeld aan de nodige strijdvaardigheid. 
 
Met volle moed werd de tweede helft aangevat. De Lauwse supporters vroegen zich nog af hoe 
onze jongens zouden standhouden, toen Tajeddine vanop de eigen helft Vancraeyveldt voor 
doelman Vanbrabant isoleerde. Orry omspeelde deze maar kon de bal niet laag houden. Daarvan 
moesten de bezoekers even bekomen, maar daar kregen zij de tijd niet voor.  
De bedrijvige Vancompernolle mocht op rechts een hoekschop nemen. Vanbrabant spartelde, maar 
kon niet verhinderen dat de bal rechtstreeks in doel belandde. Een beauty! 
De bezoekers bleven komen, maar Lauwe bleef heel verdienstelijk overeind en de counters waren 
niet zonder gevaar. Op minuut 56 kliefde de bedrijvige Monteanu doorheen de Lauwse verdediging. 
Hij verscheen alleen voor Degrande, die hem niet van de aansluitingstreffer kon houden. 
Met nog een half uur voor de boeg, leek het voor de gesternden nog een zware opdracht te 
worden, maar als bij wonder leek het evenwicht hersteld. De bezoekers bleven de toon aangeven, 
maar Lauwe prikte geregeld en de verdediging stond pal. 



Bij het ingaan van het slotkwartier mocht Vancompernolle nog eens een hoekschop nemen, ditmaal 
vanop links. Commeyne bekroonde zijn heel verdienstelijke partij met een rake kopbal. Het stond 
zo waar 4-2. Zijn wissel mag dan ook als een applausvervanging beschouwd worden. Ontroerend 
om te zien hoe een speler die straks de club verlaat positief blijft tot de laatste snik en wekelijks het 
beste van zichzelf geeft. Chapeau Wouter. We zullen je missen! 
Met de moed der wanhoop gingen de bezoekers nog op zoek naar puntenwinst. Bezoekende coach 
Verhoeven zag de bui evenwel hangen. Hij wisselde Gekiere nog en zowel Yde als Monteanu pasten 
nog het doelhout. Het veranderde niets meer aan de stand. Lauwe scoorde 4 maal tegen de minst 
gepasseerde verdediging van de reeks! 
In de rangschikking zijn we mee met de kopgroep. Het peloton volgt reeds op 6 punten. In derde 
nationale is de West-Vlaamse situatie niet rooskleurig, zodat 4 dalers uit onze reeks tot de 
mogelijkheden behoort. Geen opdrachten onderschatten dus. Te beginnen met zondag op 
Poperinge. De hoppeplukkers slaagden erin om als eerste 7 maal te scoren in het Omer Dewitte-
stadion. Dit vraagt om een rechtzetting.  
Komaan Wietstar!   


