WS Lauwe – KSK Vlamertinge 4 - 0
De ene week is de andere niet
Ik weet niet of deerlijk goed Nederlands is, maar het is in ieder geval een adjectief dat heel goed
past bij onze prestatie van vorige week. Omdat het niet de eerste keer was dat er met punten
gemorst werd en dat er sterke vraagtekens konden geplaatst worden bij de ingesteldheid van
sommige spelers, nam het bestuur de weinig sympathieke maatregel om de trainer te ontslaan in
de hoop dat er een nieuw elan zou ontstaan. De beslissing werd medegedeeld met het dringend
verzoek aan het gros van de spelers om even voor de spiegel te gaan staan. Er breken belangrijke
weken aan om ons naar een veilige plaats te hijsen, vooral gezien de heel precaire situatie van de
Westvlaamse ploegen in de derde amateursklasse. Die verhoopte kentering lijkt alvast goed
ingezet. Voor het eerst sinds de openingsspeeldag wist Lauwe de 0 te houden en met 4 gemaakte
doelpunten evenaren wij ons record van de 4de speeldag in Damme.
Honoré bleef licht geblesseerd aan de kant en Znagui, kwam na 4 weken afwezighed weer in de
basis te staan. Steelandt behoorde weer tot de elf en zowel Tajeddine als Musenge startten op de
bank.
Het eerste kwartier werd gekenmerkt door veel inzet, maar weinig doelgevaar. Beide ploegen
hielden elkaar in evenwicht en op de 18’ was er een schuchtere poging van Artois die door Himpe
moeiteloos geplukt werd. De counter via Couckuyt leverde een hoekschop op, maar geen verder
doelgevaar.
Lauwe nam stilaan het heft in handen, maar het liep steeds mis bij de laatste pass, zodat de spitsen
amper bereikt werden.
Het was wachten tot de 27’ om echt een doelman aan het werk te zien. Gekiere bereikte vanop
links Couckuyt, die de bal panklaar legde voor de inlopende Steelandt. De poging van Nicolas
strandde op de 19-jarige doelman, die later nog menigmaal zijn talenten wist te etaleren.
Crombez wou Himpe lobben vanop afstand, maar beschikte daarbij niet echt over de nodige
technische kwaliteiten.
Toen Vancraeyveldt in de 32’ de bal tegen een bezoekende verdediger trapte, claimde de
thuisploeg een strafschop. De rustig leidende Demeyer zag er echter geen graten in en kende een
hoekschop toe. Op die hoekschop kopte een heel verdienstelijke Commeyne in de linkerhoek, maar
de bal werd nog op de doellijn weggewerkt. Lauwe zette nu wel al een hele poos druk en werd
beloond in de 40’. Commeyne schilderde de bal op het hoofd van Couckuyt, die oververdiend de
stand wist te openen, toen uitblinker Nuytten zich dan toch moest gewonnen geven. Net voor
rusten bezorgde Commeyne ei zo na nog een assist voor Couckuyt, maar de uitlopende Nuytten kon
nog net erger voorkomen, zodat Lauwe met de 1-0 voorsprong naar de kleedkamer kon.
Onze jongens kwamen gretig uit de kleedkamer en lieten de prooi niet los. Vancompernolle dwong
Nuytten al snel weer tot een knappe redding en Znagui zag binnen dezelfde minuut 2 doelpogingen
verijdeld door doelman en verdediger. Het beukwerk van de thuisploeg werd echter beloond op de
52’. Vancompernolle speelde knap diep naar Znagui op links en Monssef vierde zijn heroptreden
toen hij de bal heerlijk kon aannemen om onder Nuytten binnen te schuiven.
Vancraeyveldt knalde nog eens net over en op minuut 58 liet Couckuyt iedereen ter plaatse om op
Nuytten af te stevenen. Aaron kende geen genade en schoof de 3-0 loepzuiver binnen.
De thuisploeg speelde zich naar een rustig meesterschap met groeiend vertrouwen.
Couckuyt groeide uit tot boeman en kopte een voorzet van Znagui centimeters naast.
De bezoekers konden amper dreigen en kwamen in de tweede helft niet verder dan een poging van
de bedrijvige Deltour die echter over en naast ging.

In minuut 83’ leek Steelandt te toveren. Hij draaide zich heel knap vrij en vuurde een pegel af vanop
zowat dertig meter. Nuytten redde fantastisch, maar de duivelse Couckuyt kon in de rebound zijn
hattrick volmaken en legde de bal in de rechter benedenhoek.
Een heel deugddoende zege voor al wie de Wietstar in zijn hart draagt. Al kunnen wij ons wel
inbeelden dat er ene Didier zich een punthoofd zal piekeren bij de nonprestatie van vorige week en
de metamorfose die zich vandaag in klinkende cijfers manifesteerde…
Dit vraagt alvast om bevestiging. Twee verplaatsingen naeen bij ploegen die achter ons staan
openen perspectieven om ons in heel korte tijd naar veilig te spelen.
Komaan Wietstar !

