
SK Oostnieuwkerke - WS Lauwe  
Boeken toe na een kwartier 
Zoals vorige week aangekondigd, zouden de geelzwarten met SK Oostnieuwkerke een eerste 
serieuze test voorgeschoteld krijgen. De blauwwitten, die zich hadden gewapend voor de titelstrijd, 
incasseerden op het einde van de transferperiode een dreun van jewelste toen zij vernamen dat 
hun hoofdsponsor werd opgepakt en de grote geldkraan richting hun club diende dichtgedraaid. De 
leegloop bleef beperkt, gezien de geringe uitwijkmogelijkheden zo dicht bij de seizoenstart. Enkel 
topschutter Van de Wouwer en Bart Syx zochten nog andere oorden op, maar de rest bleef op post, 
zij het aan sterk verminderde voorwaarden. 
Deze eerste alinea kan echter niet als volwaardig excuus worden ingeroepen voor het slappe 
vertoon van onze jongens. 
Hellebaut bleef gekwetst aan de kant en ook Commeyne bleef op de bank. Casier en Van Poucke 
kregen hierbij een nieuwe kans om zich in het elftal te spelen. 
 
In de eerste minuut belandde een schot van Monteanu via de vingertoppen van Himpe in 
hoekschop. Een totaal vrijstaande thuisspeler kon in de eerste zone de bal deviëren en voor 
Monteanu was het een koud kunstje om quasi vanop de doellijn de openingstreffer in het dak van 
het doel te knallen. 
Op de 6’ leverde Bonte een schitterende voorzet af en Steelandt verslikte zich in de zestien in deze 
niet te missen kans, zo niet hadden we misschien wel een andere wedstrijd gezien. Maar in de 10’ 
beging Honnoré een totaal overbodige fout met een terechte strafschop tot gevolg. De Deygere 
nam de kansloze Himpe tegenvoets en het stond zo waar 2-0.  
Onze jongens leken zeker hardleers, want in de 14’ beging ook Vancraeyveldt een onnodige 
overtreding. De vrijschop werd met het hoofd verlengd door De Groote en verdween boven de 
uitgestrekte armen van de verraste Himpe in doel. Het leek een lange namiddag te worden… 
Naast de individuele klasse toonde de thuisploeg zich ook veel gretiger en zij knokten ondanks de 
ruime voorsprong voor elke bal. 
De Lauwse verdediging werd regelmatig in snelheid overtroefd door Monteanu en Gekiere. De 
Groote was heel beweeglijk en werd nauwelijks belaagd, toen hij bij meerdere gelegenheden de 
hoeken indook om de bal daar aangespeeld te krijgen. 
Net voorbij het half uur ging Degroote twee maal aan de haal, maar zijn pogingen strandden telkens 
op een attente Himpe. 
Net voor rusten kregen de gesternden nog 2 kansen via Couckuyt. Aaron was iets handiger dan zijn 
verdediger en kromde het leer met links centimeters naast doel en op een knappe voorzet van 
Bonte kopte hij onbegrijpelijk méters naast. De ruststand was 3-0 en zo stonden onze jongens haast 
voor een onmogelijke opdracht. 
 
De tweede helft was een formaliteit en Lauwe ontsnapte aan hogere verliescijfers.  
Gekiere mikte net naast na een persoonlijke poging. Degroote verscheen alleen voor doel maar zag 
zijn schot geweerd door een beenveeg van Himpe. Commeyne haalde opgelucht adem toen zijn 
ongelukkige deviatie op millimeters van een own-goal strandde. 
Af en toe kon Lauwe een tegenaanval op gang brengen via de goed ingevallen De Waele, maar onze 
jongens trapten meestal in de buitenspelval of waren onnauwkeurig bij de laatste pass. 
 
Door alles op het slappe eerste kwartier af te schuiven zouden wij echter de waarheid geweld 
aandoen. De thuisploeg toonde zich een klasse sterker en vooral offensief hebben zij heel wat 
troeven in huis. De eerste serieuze test hebben wij niet te best doorstaan, al dient gezegd dat we 
vandaag wellicht een stevige titelkandidaat hebben gezien. 



Zondag a.s. ontvangen wij FC Poperinge. De hoppeplukkers slikten een zware thuisnederlaag tegen 
het bescheiden Zedelgem en moeten dringend punten pakken. Onze jongens zijn gewaarschuwd… 
Komaan Wietstar! 


