
SK Vlamertinge - KWSC Lauwe  2 - 2   
Wie wil wat..? 
Alle resultaten en het voorlopig klassement bekijken op BBF en dan nog naar Vlamertinge rijden, opgeslorpt 
door Carl Berteele, die de valpartij van Terpstra beschrijft en met daverende stem de  kasseien van de Muur 
trotseert, in het spoor van de vloekende Flandriens onder het gejoel van een uitgelaten mensenzee… Je zou 
voor minder de focus verliezen.  
Als afgevaardigde werd ik er onthaald met excuses… Hun midweekmatch op Damme was de reden om te 
kiezen voor onze wedstrijd op zondag. De staat van het veld deed de goesting nog meer dalen. Binnen de 
sfeer deed het ons aan van der Poel en van Aert denken. 
 
De thuisploeg kon nog niet op beide oren slapen. In de derde klasse amateurs zijn Oostkamp, Torhout en 
Wervik de ongewilde regisseurs van de onverbiddelijke cascade doorheen de Westvlaamse provinciale 
reeksen. Momenteel biedt enkel plaats 11 zekerheid rond het behoud en in 3A zijn er nu nog 3 speeldagen 
te gaan. 
Bij Lauwe ontbraken Tajeddine, Casier en Aymar. Vancompernolle was terug. 
Voorzitter Verhoeve kondigde voor de wedstrijd de wil van de club aan om deel te nemen aan een 
aantrekkelijke eindronde. Daar wordt ook een premie aan verbonden. Niet bij iedereen zorgde dit voor 
zichtbare adrenaline. Met het lot in eigen handen betraden de acteurs het terrein. Wellicht ook door de 
midweekwedstrijd verscheen de thuisploeg in een asgrijze outfit. 
Na 6’ plaatste Couckuyt zijn lichaam, waardoor hij binnnen de zestien in balbezit kwam. Vanuit een scherpe 
hoek mikte hij op doel. Nuytten weerde kundig af en De Waele knalde een gat in de lucht toen hij de 
rebound wou verzilveren. Twee minuten later mochten onze jongens al juichen. Znagui zette voor vanop 
links en de heroptredende Vancompernolle plaatste de bal in de linker benedenhoek. 
Lang kon Lauwe evenwel niet genieten van zijn voorsprong. Gekiere en Bostyn flirtten onhandig met een 
vervelende bal. Derde hond Artois kon Verhelst aanspelen op links. De stevige plaatselijke spits kapte 
Honoré uit en knalde de eerste kans voor de thuisploeg voorbij Degrande. 
Lauwe reageerde onmiddellijk, maar de kansjes leverden geen doelpunt op. 
In de 34’ was het opnieuw Verhelst die voor dreiging zorgde. Op links won hij het duel van Bostyn en leverde 
bovendien de perfecte assist af voor Deraedt, die geen moeite had om Degrande te verschalken. Alles te 
herdoen voor Lauwe… Onze jongens reageerden nog voor de rust, maar zowel Vancraeyveldt als Couckuyt 
besloten te zwak om de plaatselijke goallie te verontrusten.  
 
In de tweede helft wilden de bezoekers er iets aan doen, maar voetballen was echt moeilijk op dergelijke 
akker. 
In de 56’ slaagden onze jongens erin om een geslaagde combinatie op de mat (?!) te leggen. Via 
Vancompernolle verleende Hellebaut vanop rechts de binnentikker aan topscorer Couckuyt. Lauwe verdiend 
op gelijke hoogte en je voelde dat er meer in zat. Het was evenwel schrikken toen de bal via de scheisrechter 
en Hellebaut pardoes in de voeten van Capoen viel, die zich een stuk in de zestien bevond. Zijn 
grondscherend schot werd knap gered door Degrande.  
De beide keepers zorgden ervoor dat de stand niet meer wijzigde en vooral De Waele en de duivelse 
Verhelst waren dicht bij de winning-goal. 
Volgende week beter doen dan Oostduinkerke en onze jongens plaatsen zich voor de eindronde. Met RC 
Lauwe, Dadizele en Wielsbeke is het gezelschap wel aantrekkelijk! Helpt Wielsbeke ons een handje door 
Oostduinkerke zaterdag in bedwang te houden? Het zou de verplaatsingen in de eindronde alvast wat korter 
maken. Maar… dan moeten wij ook nog winnen natuurlijk. Zaterdag weten wij het. 
Hellebaut en Gekiere sluiten hun actieve loopbaan af. Commeyne en Aymar vertrekken na een lang en mooi 
verblijf. Dat sluiten wij best af met een zege. 
Komaan Wietstar! 
 
  


