
WS Lauwe – Oostduinkerke 0 0   
Mooie punten 
Voor het eerst organiseerde de club zijn nieuwjaarsreceptie op het middaguur. De lokale politieke 
familie was trouw present en zowel de aanwezige supporters als sponsors hadden er zin in. Het was 
even hinken op twee gedachten om eerst te  eten en dan naar de receptie te gaan of om aan de 
receptie genoeg te hebben om de innerlijke mens te versterken tot na de wedstrijd. Afhankelijk van 
de zelfkennis en de manier waarop je het stadion bereikte was je klaar voor het ”weekend zonder 
alcohol achter het stuur”. De opdracht werd er niet gemakkelijker op toen bleek dat er voor iedereen 
gratis toegang was tot de wedstrijd en dat ‘the happy hour’ tot 13.30 duurde. 

Naarmate het wedstrijduur naderde, werd the mixed zone steeds 
diverser. Ook het scheidsrechterstrio en de bezoekers aanhoorden de 
nieuwjaarsspeech, inside information inbegrepen. Verveeld met het 
ongevraagde traktaat, lieten zij zich dankbaar meeslepen in het applaus 
voor John en Lucrèce als afscheidnemende uitbaters van onze kantien. 
De sfeer was goed en dat was een leuke basis voor een partij tussen 2 
clubs die zich nek aan in de bovenbuik van de rangschikking bevonden. 
Het was ook een blij weerzien met de 76-jarige collega, die het na dit 
seizoen voor bekeken houdt als trouwe afgevaardigde. De minzame 
Robert geeft straks de fakkel door aan de eerder flamboyante Dany 
Vanhollebeke, die door zijn talrijke omzwervingen in onze regio en andere 

kuststreken heel wat volk kent in de voetbalwereld. Danny was al meegereisd als materiaalmeester 
en ruilt dus straks de zware valies voor de code van de wedstrijdbladen.  
De aangekondigde Jens Standaert moest verstek geven wegens blessure en werd vervangen door 
nationaal scheidsrechter Florian Stove, de vlotheid zelve. Hij werd geflankeerd door de jonge Brian 
Duyck en de doorwinterde Joël Tanghe,  die het tempo van de opwarming gevoelig temperde. Er 
moesten wat meer Joël’s zijn. Jaren en jaren, zondag na zondag je namiddag opofferen om met 
wisselend succes de zijlijn  af te lopen en geregeld beladen te worden met lieve woorden die 
uitgelaten supporters thuis haast niet durven uitspreken. Het tekort aan scheidsrechters zou zeker 
minder acuut zijn. Respect! 
De Ago-arena kreeg nog een flinke opknapbeurt om glimmend 2020 in te gaan, maar de 
toeschouwers vonden slechts met mondjesmaat hun plekje op de tribunes. 
 
Een laatste test voor Honoré was niet voor 100% geslaagd, maar Van Elslande kon De Rechter wel 
belonen met een selectie voor de kern na zijn opvallende prestatie met de beloften. 
Onze jongens wilden maar al te graag revanche nemen voor de verloren punten aan de kust toen 
het aan de rust al lang kon gespeeld zijn, maar het in blessuretijd nog 1-1 werd na een strafschop 
voor de weggespeelde thuisploeg. Het werd echter onmiddellijk duidelijk dat dit Oostduinkerke 
onder een totaal ander gedaante verscheen. 
Tajeddine kon onmiddellijk dreigen met een rush op links tot in het strafschopgebied, maar na 4’ 
komt de thuisploeg al heel goed weg als Van Laer op de counter centimeters te kort komt om de 
voorzet van Blanckaert voorbij de geklopte Degrande te schuiven. De aanvangsfase wordt 
gekenmerkt door snelle balwisselingen en vroeg stoorwerk op de verdedigers in balbezit. 
Op het kwartier is het alweer Tajeddine die op links iedereen ter plaatse laat en Couckuyt aan 
eerste paal de openingstreffer aanbiedt. Aaron maakt het wel bijzonder mooi af en zo staat de 
thuisploeg heel vroeg op voorsprong. Oostduinkerke blijft niet bij de pakken zitten en de pijlsnelle 
Blanckaert loopt iedereen voorbij. Hij stuit evenwel op een uitstekende Degrande die tijdig zijn doel 
had verlaten om de hoek heel klein te maken. Een afstandsschot van Germonpré vanop rechts rolt 
enkele meters naast en ook een knal van een verdienstelijke Dedrie gaat hoog over doel. Lauwe lost 
ietwat de teugels en jaagt niet onmiddellijk een tweede treffer na.  



Vooral in de omschakeling is Oostduinkerke gevaarlijk met de snelle Blanckaert. Bij de 
spelhervattingen is het eveneens alle hens aan dek met de torens Dedrie, Van Laer en Messina. 
Toch komt de thuisploeg het dichtst bij een tweede treffer. Couckuyt is Dedrie voorbij en dringt de 
zestien binnen. Zijn bal wijkt af en ketst tegen de deklat. Op slag van rust is er nog een uitbraak van 
Tajeddine die echter loepzuiver getackled wordt door verdediger Messina. 
We gaan rusten bij een 1-0 stand en daar mag de thuisploeg blij mee zijn. 
 
Onze jongens komen weer wat scherper uit de kleedkamer. In hun gedrevenheid vinden ze evenwel 
geen rust aan de bal, wat bemoeilijkt wordt door de staat van het speelveld, die geen één-tijd-
voetbal toelaat en ook bij balcontroles roet in het eten gooit. 
De thuisdefensie bewijst na vorige week zijn uitstekende vorm en ook uitblinker Vancompernolle 
levert goed slag in het middenveld. Maxim schuwt geen inspanning en laat zich in de duels zeker 
niet onbetuigd ondanks zijn kleine gestalte. Hij lijkt helemaal terug en drukt zijn stempel op de 
wedstrijd. 
Degrande moet nog eens knap in de voeten van Blanckaert en Germonpré krijgt nog een open 
kopkans maar besluit naast. 
De Rechter mag het veld op en dat laat zich onmiddellijk zien. In de 80’ bereikt zijn scherpe 
hoekschop Bostyn aan de tweede paal. De Lauwse sterkhouder knalt op een bezoeker en in de 
herneming is het dan toch raak. Wat moet het hem deugd hebben gedaan! Dezelfde jongen, die 
aan de kust met tranen in de ogen een half uur na de wedstrijd nog zijn ontgoocheling verbeet, 
knalt zich vandaag naar het feest.  
De wedstrijd leek gespeeld maar de veer wou maar niet breken bij de moedige bezoekers.  
De Rechter dreigt nogmaals als zijn vrijschop vanop links net even te laat gaat dalen, maar een fel 
doorzettende Germonpré duwt de aansluitingstreffer over Degrande. 
Het wordt nog heel spannend. Even duikt het scenario van de heenwedstrijd op… Degrande redt 
nog een poging van Van Acker en de daaropvolgende hoekschop levert ei zo na de gelijlkmaker op 
als Dhondt de bovenkant van de lat treft. De puik leidende Stove fluit de wedstrijd af en een 
uitgelaten thuisploeg juicht onder luid protest van de bezoekers, die wat meer extra-tijd claimen na 
de verzorging van Couckuyt op het veld. 
In de top 5 blijft enkel Oostkamp aan de winnende hand. Lauwe wipt over Dadizele en Wervik naar 
de vierde plaats. In de periode volgen wij op 2 punten van Blankenberge en één punt van 
Oostkamp. Mijn dikke teen zegt dat het een heel mooie terugronde wordt! 
Laten wij hopen op de zege op het veld van Vlamertinge. Zo wordt de volgende thuiswedstrijd een 
onvervalste topper tegen leider Oostkamp dat nu stilletjes wegloopt… 
Leve WS Lauwe, leve John en Lucrèce! 
Komaan Wietstar! 
 


