
SK Vlamertinge - WS Lauwe 0- 0   
Geen weelderig weekend… 
Om te voetballen moet je twee ploegen hebben. Een kind dat net de pampers ontgroeid is, vindt dit 
al een evidentie, maar onze beloften weten wel beter. Zij hadden de eer om zaterdag een 
tegenstrever te bekampen, die ervoor koos om slechts één helft te spelen en dit met negen man. De 
peptalk bij een 1-0 ruststand werd vervangen door een overleg om er met zijn allen de brui aan te 
geven, gezien er 2 spelers dienden weerhouden als bankzitters voor de zondagwedstrijd van de 
eerste ploeg. Onze jongens, die hun studiewerk plannen om hun wedstrijd te kunnen spelen, die hun 
wedstrijd als bekroning zien voor de trainingsweek, die met de gedrevenheid aan de aftrap komen 
om zo dicht mogelijk te eindigen en die zich in de gunst willen spelen van de aanwezige 
hoofdtrainer, blijven verweesd achter en voelen zich dupe van een ploeg die de competitie zelfs niet 
‘au sérieux’ neemt. Dan hebben wij het nog niet over de scheidsrechter, beoefenaar van het 
zwaarste knelpuntberoep uit de voetbalwereld na kantienuitbater, die hier een namiddag 
aangeduid wordt om een halve wedstrijd (af) te fluiten. En de daders? Zelfs de boete van een forfait 
valt hen niet te beurt. Op naar de volgende (halve) wedstrijd. Otegem weze gewaarschuwd. 
 
Om te voetballen moet je ook een veld hebben. Het veld moet uitgelijnd zijn en de reglementaire 
afstanden moeten gerespecteerd worden. Als er bovendien twee doelen staan opgesteld, zijn de 
voorwaarden vervuld om een matchke te sjotten. Toch zie je dan nog grote verschillen. Misschien 
werd scheidsrechter Kimpe zondag wel beïnvloed door de melding van toenemende vulkanische 
activiteiten in de nabijheid van de Filipijnse hoofdstad Manilla, maar bij inspectie van het veld gaf hij 
de opdracht aan mijn collega om een aantal kraters in de middenstrook met aarde bij te vullen. Met 
het gegeven dat Vlamertinge in de eerste wereldoorlog volledig vernield werd door 
bombardementen is het beter om toch geen risico’s te nemen. Met kruiwagen, schop en de 
armband van afgevaardigde nam mijn collega zijn verantwoordelijkheid op om het klusje te klaren. 
Intussen deed Daniel, die al van 10.00 ter plekke was, verwoede pogingen om kopieën van het 
wedstrijdblad te bezorgen, want het apparaat gaf uitgerekend op zondagnamiddag de melding 

‘toner vervangen’. Eenmaal dit euvel verholpen bleek er ook 
een papierschaarste te zijn, want op de keerzijde van mijn 
exemplaar kon ik terugblikken op alle gegevens over de 
wedstrijd SK Vlamertinge – SV Wevelgem van 1 december. 
De koffie is wel heerlijk en vooral in de kantien is hij een 
unieke remedie om de kou even te vergeten.  
Restanten van een vroeger kantientje vervolledigen onze 
bevinding dat de accommodatie – om het met een 
understatement van formaat te zeggen – niet echt de norm is 
voor eerste provinciale. 

 
De wedstrijd wordt met een lichte vertraging op gang gefloten. Drazden Kukuric wordt er net als bij 
onze thuiswedstrijd op betrapt dat hij in een blauw stressballetje knijpt als het hem wat te 
spannend wordt. De partij komt heel traag op gang en in het eerste kwartier heeft doelman Deneir 
nog geen bal gezien. Enkel Durnez liet zich al even opmerken toen hij in de 11’ van op de lijn van de 
zestien over doel besloot. Onze jongens lopen om de haverklap in de buitenspelval. Op het halfuur 
verrast rechtsachter Durnez alweer als hij drie man voorbijsnelt maar op een heel attente Degrande 
bost. 
Om te voetballen heb je ook een bal nodig. Op dat moment zijn we al op het derde exemplaar aan 
het trappen en het koppen, want bij de twee vorige was de luchtdruk hoorbaar onvoldoende. 
In de saaie partij ontbreekt alvast peper en zout. De kleur van het nieuwe kapsel van Leyder doet er 
ons echter voortdurend aan denken. 



Bij een goeie actie van Desloovere, moet doelman Deneir in de voeten van Couckuyt en in minuut 
36 levert Tajeddine een schot af uit stand, evenwel zonder doelgevaar. 
We worden even opgeschrikt in de 40’ als Ponjaert een scherpe voorzet van Casier quasi in één tijd 
op de slof neemt, maar daarbij wel pal op de doelman besluit. 
In minuut 42’ kan Vancompernolle in de zestien Claeys van de bal houden en net voor rusten kopt 
diezelfde Claeys op een vrije trap vanop links net over. 
We gaan rusten bij een 0-0 stand, na een speelhelft zonder geschiedenis en een heel mak Lauwe. 
 
In de tweede helft is het onmiddellijk duidelijk dat Tajeddine wat opgenaaid werd. Ook zijn 
rechtstreekse tegenstrever is ervan geschrokken.  
Pogingen van Vancraeyveldt en Pirmin Verhelst (heerlijke voornaam) misten de goede richting en 
de nodige overtuiging.  
Wanneer Roose in minuut 58 na een voorzet van Leyder vanop links op de deklat kopt is dit 
eigenlijk de eerste grote dreiging van de bezoekers. Dit blijft wel even duren. Vancraeyveldt wordt 
vervangen door De Rechter en in één fase zijn Desloovere en Couckuyt heel dicht bij een doelpunt. 
Deneir pareert de poging van Antoine en de poging van Aaron gaat net naast. 
Op een schot van Ponjaert is Deneir andermaal bij de zaak. De Rechter slalomt zich tussen 4 spelers 
en vindt het gaatje, maar zijn poging ketst af op de buitenkant van de linkerpaal. 
Bostyn kopt net naast op hoekschop en dit blijkt helaas zijn laatste wapenfeit te zijn. Bij een lichte 
revanche om een niet gefloten fout, kan hij niet aan rood ontnappen. 
Ook met tien is Lauwe nog tweemaal heel dicht bij de zege. De Rechter knalt op een verdediger, 
maar vooral de kans van Desloovere was haast niet te missen.  
Het bleef echter bij een kleurloze 0-0 en daarmee mochten alle speculaties rond een rechtstreeks 
duel tegen Oostkamp om de 2de periodetitel opgeborgen worden. 
Wervik wipt over Lauwe naar de vierde plaats. Onze vriend Matthias stuntte op het veld van 
Dadizele. Hopelijk waren de bankzitters er geen kop van jut na hun non-match met de beloften… 
Zondag a.s. komt Oostkamp op bezoek. Ze kenden slechts tweemaal de nederlaag en stonden al 48 
keer aan het kanon. Mooie cijfers. Iets om in te bijten… 
Komaan Wietstar! 
 


