
Sassport Boezinge - WS Lauwe 1 - 2   
Verzoend met het kunstgras. 
Na de klinkende overwinning tegen Varsenare en de hartelijke verbroedering met hun sympathieke 
doelman in de loop van de voorbije week, was voetbal toch weer een beetje een feest geworden bij 
de Wietstar. Er wachtte ons een verplaatsing naar Boezinge om eens zes op zes te halen,  eens te 
winnen op verplaatsing en eens te winnen op kunstgras. Een jaarlijks weerzien met mijn goede 
vriend-collega Guido Van Engelandt, duivel-doet-al bij de oranjehemden van Sassport, die zijn 
moederclub schertsend omschrijft als een ‘klein clubje met grote manieren’.  
Overmand door een  novembergevoel, worden we doorheen de mist van de Ring rond Ieper naar 
de authentieke kasseistrook geleid, waar duidelijk wordt dat hun sponsor ook de hofleverancier is 
in ’t Groot Sint-Joris, Sint-Michiel, ’t Katspel en de Zwaan. Op het dorpsplein slaat de klok twee uur 
en een opgeschrikte poes ontspringt de neerschuivende rolluiken van één der praalwoningen van 
Leroy Breweries Boezinge. Een onbetaalbaar rustgevoel overvalt mij en enkel mijn eigen 
voetstappen op de glimmende kasseien verstoren het bladstille tafereel onder de kerktoren. Via de 
grote poort nemen we de sluipweg van Café de Zwaan om, met inkijk op de privacy van de 
uitbaters, Campus Sassport te bereiken. Na vertoon van mijn vrijkaart, deinst een vierkoppige 
delegatie aan de inkom er niet voor terug om mij aan te klampen met ‘lotjes voor de jeugd’. Met 
bevende handen scheurt de taaie zeventiger de bestelling uit het geperste stapeltje. Mijn 
gewaardeerde bijdrage verdwijnt in de paarse ronde doos van Macintosh’s Quality Street.  
Guido roept al van verre dat er koffie is, al herken ik hem pas laat omdat een pet van licht glanzend 
velours onderdak biedt aan zijn zo herkenbare pruik.  
We hebben het als ervaren clubleiders even over het menselijk aspect van de hobby, die het zo 
pijnlijk maakt als een hardwerkende trainer moet ontslagen worden omdat de mayonaise niet meer 
plakt. Wat dan de oorzaak is, mag zelfs Joost niet weten… 
 
Een ploeg die zijn trainer net dumpte onderschat je best niet. Het is dan ook zaak om 
geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen. De geelzwarte acteurs worden nog even afgeleid 
door de verrassende aanwezigheid van wereldreiziger Benjamin Bonte, maar met een draai aan de 
knop gaan ze weer over tot de orde van de dag.  
Het wordt een voorzichtige start van beide ploegen, die puntenverlies kunnen missen als kiespijn.  
In het eerste kwartier was er weinig dreiging waar te nemen, maar na 6 minuten liepen de Lauwse 
aanvallers al driemaal in de buitenspelval, waarmee de thuisploeg evenwel zware risico’s nam.  
Boone etaleerde met een verre inworp dat daarin wel eens gevaar kon schuilen en onze jongens 
speelden te traag om Boezinge te ontwrichten. De thuisploeg vertoonde veel inzet, wat hun 
foutenlast al snel deed oplopen. Vooral Leyder kreeg het nogal hard te verduren.  
Op de 21’ stak Desloovere de bal door tussen de centrale verdedigers. Vancraeyveldt glipte door de 
buitenspelval en kon onder de uitlopende Scherpereel de 0-1 aantekenen. Het gaf Lauwe een boost 
en in de 35’ kwamen zowel Vancraeyveldt als Couckuyt in een flipperkast-fase dicht bij een tweede 
doelpunt. 
In de 38’ kwam de thuisploeg dan toch eens op de proppen. De bal caprioleert op rechts in de  
voeten van de technisch sterke Deman, maar Degrande heeft een knappe redding in huis. Ook 
Vandamme dreigt even, maar wanneer hij vanop rechts naar binnen komt wordt hij door Roose 
gehaakt ten koste van een gele kaart en zijn ticket voor de derby. De vrijschop op de rand van de 
zestien levert echter geen gevaar op. Met een 0-1 ruststand kon iedereen leven, want Lauwe had 
toch iets meer voetbal laten zien. 
 
Onze jongens komen gretig uit de kleedkamer. Scherpereel redt het schot vanop rechts van 
Vancraeyveldt en in de rebound is de hoek te scherp voor Couckuyt die in het zijnet besluit. 
Vandamme zorgt af en toe voor weerwerk, maar Degrande wordt heel weinig aan het werk gezet. 



In de 51’ gaat een knap schot van Vancompernolle decimeters boven de rechter kruising. Na een 
assist van Couckuyt kan Tajeddine afdrukken, maar Lauwenaar Scherpereel schudt een leuke 
zweefsprong uit de mouw. 
Lauwe drukt de thuisploeg terug maar bij de afwerking gaat het meestal fout. Het doet Boezinge in 
zijn  kansen geloven en Lauwe lijkt plots even te moeten ondergaan.  
Het is wachten tot de 73’ op de verlossing. Na een knappe actie komt Couckuyt oog  in  oog met 
doelman Scherpereel. Zijn schot wordt onvoldoende weggewerkt en de goed gevolgde 
Vancraeyveldt schuift zijn tweede van de namiddag binnen. Met een langgerekte ‘oef’ komt een 
einde aan het krasselkwartier van onze jongens. 
Vancompernolle ziet zijn doelpunt nog terecht afgekeurd wegens buitenspel en de ingevallen 
Derrag tikt een voorzet van Casier in één tijd net naast. 
Landuyt ziet zijn schot vanuit de tweede lijn naast doel gaan en op de 85’ heeft Scherpereel alle 
moeite met een afgeweken bal van uitblinker Leyder. 
Als de buit binnen lijkt, wordt de rust nog even verstoord. De talentrijke Deman zet drie 
geelzwarten in de wind om dan een strakke voorzet af te leveren. Vandamme is er als de kippen bij 
om de aansluitingstreffer binnen te duwen.  
Vancraeyveldt krijgt nog een assist met een grote strik van Derrag, maar Orry mist voor het lege 
doel. Wanneer Couckuyt nog even aan de haal gaat, wordt hij gehaakt door ouwe getrouwe Fries 
Blancke, die net een gele kaart had gekregen. Zo moest Boezinge nog de kelk tot de bodem ledigen 
en beëindigde het de wedstrijd alsnog met tien man. 
Verdiende zege voor onze jongens! Een eerste zege op vreemde bodem en… op kunstgras. Volgend 
weekend loopt ons dorp nog eens warm voor de derby. Morgenavond weten we wanneer de 
wedstrijd doorgaat. De verlichting wordt gekeurd en het bestuur van de sympathieke voorzitter 
maakt zich sterk dat het zaterdag wordt. Na een zes op zes zou een 9 op 9 de max zijn..! 
Komaan Wietstar! 


