
KWSC Lauwe – Sassport Boezinge 2 – 1 
Strijdlust beloond en jonge lichtpunten… 
Vorige week duldde scheidsrechter Vlaeminck het niet dat onze jongens het Zwevezeelse feestje nog wat 
uitstelden en dat smaakte toch wat zuur voor W.S. Lauwe dat de goede mentaliteit had betoond, maar in 
minuut 97 het orgelpunt moest slikken. De ingebrachte jongeren werden deze week beloond met een 
nieuwe selectie. Het moet voor bepaalde mensen als een verrassing zijn overgekomen, want betreffende 
spelers moesten eerder in het weekend een volledige wedstrijd afhaspelen, wat het quasi onverantwoord 
maakte om hen van bij de start op de wei te laten tegen Boezinge. Niet echt een toonbeeld van gezamenlijke 
doelgerichtheid  binnen het gezelschap van de Lauwse sportieve leiders… 
 
Scheidsrechter Patrick Ouvrein werd begeleid door twee vrouwelijke assistenten om de wedstrijd in goede 
banen te leiden. De medewerkers van de club werden voor aanvang van de partij bedankt met een 
spaghetti-maaltijd. De kantien werd uitgebreid met het terras en de zon deed flink haar best. 
Alle ingrediënten waren aanwezig voor een eindseizoenswedstrijd, ware het niet dat de bezoekers de 
punten nog broodnodig hadden om zich als ‘gered’ te kunnen beschouwen. 
Na een gretige start van de jongens van Joost Malfait, zorgde Crombez voor een eerste verwittiging aan de 6’ 
toen hij vanop rechts net naast besloot. Lauwe antwoordde een eerste maal  op de 12’ toen Oplinus 
Christiaens diep stuurde, maar doelman Scherpereel iets sneller op de bal was. Lebsir mikte even later naar 
de linker benedenhoek, maar Degrande redde met één van zijn vele tussenkomsten van de namiddag. 
Bij stuntelig wegwerken door de bezoekende verdediging op de 17’, had Christiaens tot zijn eigen verbazing 
plots alle tijd om in het strafschopgebied aan te leggen en de kansloze Scherpereel te verschalken. Na dit 
doelpunt nam Lauwe even de bovenhand en na een knappe aanval op rechts besloot Christiaens de voorzet 
van Lievrouw binnen het bereik van de bezoekende doelman. 
Boezinge was echter niet lang van slag en Crombez zorgde met een halve volley voor een tweede 
verwittiging, die echter eveneens de goede richting miste. 
Een verdienstelijke Oplinus bediende Couckuyt met een voorzet, maar de kopbal van Aaron ging nipt over. 
Even voorbij het half uur werd Hellebaut afgevoerd met een schouderontwrichting en vervangen door 
jeugdproduct Arne Allijns. Net voor rusten toonde hij reeds een staaltje van zijn doorzettingsvermogen, toen 
hij vanop eigen helft een rush opzette en na samenspel met Couckuyt in het zijnet besloot. Mooi! 
Ruststand 1-0, wat op dat moment wel verdiend was. 
Boezinge moest dus vol aan de bak, maar was al snel de adem afgesneden. In minuut 46‘ bereikte Degrande 
met een verre uittrap het hoofd van Couckuyt, die doorkopte en Christiaens alleen voor doel bracht. Victor 
besloot knap voorbij Scherpereel en leidde ons naar de bedenking dat wij dit seizoen toch wat lang moesten 
wachten om zijn kanon echt te zien ontploffen.  
Nog waren de bezoekers evenwel niet uitgeteld. Coulleit dwong Degrande tot een mirakuleuze redding  in  
de linker kruising. Lauwe claimde een strafschop na een stevige duwfout op Oplinus, maar het bleef stil in 
het busje. Op minuut 66 kopte de totaal vrijstaande Friso de voorzet van Hillebrandt hoog in doel voorbij de 
geklopte Degrande. Het was voelbaar dat het voor Lauwe nog verre van binnen was. 
Laurens Vadamme rende alleen op Degrande af, maar Lievrouw kon hem even hinderen en Volckaert redde 
in hoekschop. Diezelfde Vandamme zag aan de 73’ hoe de duivelse Degrande zijn kopbal alweer uit de 
kruising ranselde.  
De verdienstelijke bezoekers bleven  maar komen en mochten stilaan aanspraak maken op de gelijkmaker. 
Bezoeker Vanoplynus besloot naast na een schitterende aanname en Schotte zag zijn poging op de vuisten 
van Degrande stranden. Boezinge kreeg geen loon naar werken en in blessuretijd werd Scherpereel zelfs nog 
bijna verrast door een verre vrije trap van een schotvaardige Christiaens.  
Voor Lauwe was het de eerste thuiszege sinds de komst van hekkensluiter Eernegem op 15 oktober. 
De rol van scherprechter blijft echter verder weggelegd voor onze jongens. Op de allerlaatste speeldag 
bekampen wij SV Rumbeke dat nu op een degradatieplaats geparkeerd staat. Spankracht troef, maar voor 
onze jongens een gelegenheid om de blamage van de thuiswedstrijd weg te spoelen.  
Met jeugdig enthousiasme misschien…? 
Komaan Wietstar! 

 


