
WS Lauwe – SK Vlamertinge 4 - 0   
Klasseverschil 
Het gelijkspel van vorige week was zwaar om te verteren. Nooit leuk als je in blessuretijd oververdiend 
puntengewin uit handen moet geven. 
Leyder was aan zijn eerste week schorsing toe en Honoré nam nog een weekendje verlof. Het bracht Callaert 
en Berthe aan de aftrap. De bezoekers waren met zes op zes aardig aan het seizoen begonnen, maar verloren 
vorig weekend voor het eerst tegen aartsrivaal Sassport Boezinge. 
Het werd een leuk weerzien met de sympathieke Kukuric, bij wie het opviel dat hij de training inruilde voor de 
stropdas. Om zijn temperament draaglijker te maken voor de wedstrijdleiding speelden zijn handen vrij 
onopvallend over de volle 90 minuten met een blauwe stressbal. 
De Golden Classic hield wel wat volk op Lauweplaats en de laatste zomerstralen speelden in de kaart van de 
gezinsactiviteiten. 
De Raad van Beheer herdoopte vorige week het heropgefriste stadion tot de AGO-arena en fonkelnieuwe 
publi-borden onderstreepten de frisse ambities van de club. De muziek galmde over de kortgemaaide 
grasmat en zorgden voor goesting bij  elk voetbaldier. 
 
Tegen zijn gewoonte in startte de thuisploeg eerder voorzichtig en ook de bezoekers vertoonden niet 
onmiddellijk aanvallende impulsen. Het balbezit was wel voor Lauwe maar toen Aaron Couckuyt op 
hoekschop van Vancompernolle de bal in de rechterhoek plaatste was het 1-0 en hadden wij nog geen 
doelman aan het werk gezien. Op de 12’ moest Nuytten voor het eerst tussenkomen toen Vancraeyveldt na 
een knap dribbelnummer evenwel te licht afdrukte. 
Het was intussen zichtbaar geworden dat het over de flanken moest gebeuren, wat in het aanvangskwartier 
te weinig werd uitgespeeld. 
Net na het kwartier moest Nuytten zich wel reppen toen hij een knal van Vancompernolle met beide vuisten 
pareerde. 
Tajeddine liet zich niet onbetuigd en startte een knappe actie op links. Hij bood Couckuyt een vroege 2-0 
aan, maar via Nuytten botste de bal op de paal. Ook bij een daaropvolgende knal van Karim was Nuytten 
paraat in de korte hoek. ‘Derde keer goed keer’, dacht Tajeddine en toen hij op Nuytten de hoge pressing 
voerde, wist deze daar geen raad mee. Karim ontfutselde hem de bal en dacht heel collectief door de bal 
terug te leggen op Couckuyt, die de 2-0 in de open doelmond trapte. 
Een schot van de onzichtbare Verhelst ging hoog over en op een poging van Verstraete in de 22’ moest 
Degrande voor het eerst aan het werk. 
Bij een korte hoekschop van Vancompernolle, zwierde Vancraeyveldt de bal in één tijd voor doel. Tajeddine 
bedankte voor de knappe assist, maar zijn schot strandde alsnog op een verdediger. Lauwe legde enkele 
knappe patronen op de mat en het liep wel vaker mis bij de laatste pass of de afwerking. 
De bezoekers konden enkel dreigen via stilstaande fases, maar hun power zorgde nauwelijks voor problemen 
bij de thuisploeg. 
Na een knappe counter via Couckuyt en Vancraeyveldt, bereikte Tajeddine op links de achterlijn. Hij speelde 
knap terug op de heel verdienstelijke Himpe, maar diens schot zoefde voorbij de verste paal. 
De rust werd bereikt met een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg en de bezoekers hadden nog weinig of niets 
klaargemaakt. 
 
Even leek het of de bezoekers zich anders zouden presenteren toen Verhelst in minuut 48 het duel won van 
Roose en daarna op doel trapte. Het was evenwel een heel lichte opflakkering. Veel goede wil en 
bewonderenswaardig doorzettingsvermogen, maar o zo weinig doelgevaar of dreiging. Lauwe kampeerde al 
snel op de helft van de bezoekers en Tajeddine, Couckuyt en de Rechter kwamen het dichtst bij een derde 
doelpunt. Ook een dubbele wissel aan de 60’ kon voor de bezoekers het tij niet keren. Lichte frustratie stak 
al de kop op en de stressbal van Kukuric had het heel hard te verduren. 
Minuut 60 : Gallery-play ! Himpe zet zijn zoveelste rush op langs de linkerflank. Vancompernolle krijgt in de 
hoek de bal toegespeeld en zwiert de bal strak voor de pot. De Rechter mocht haast juichen op voorhand, 
want de droomvoorzet was een echte binnenkopper. De diehards achter het dichtste doel kraaiden het uit 
van de pret en Sven trakteerde hen op handjeklap. Mooi, mooi, mooi! 



Bij de bezoekers zorgde Mestdagh met 2 kopballen voor lichte dreiging, maar de ingevallen Desloovere 
plaatste via de counter het orgelpunt,  toen hij in de 88’ Couckuyt perfect in het straatje stuurde. Onze 
topschutter van vorig seizoen lijkt ook dit jaar weer goed op weg, want hij keilde de heerlijke assist buiten 
het bereik van de spartelende Nuytten.  
Himpe kon er met zijn vrije trap geen forfait-zege van maken, maar dit was ook niet nodig om zijn sterk 
groeiende vormcurve te etaleren. In het tussenseizoen deed de keuze van Klaas Lievrouw ons even pijn, 
maar wie praat daar nu in hemelsnaam nog over. 
Ik voel het aan mijn dikke teen… Het wordt een leuk seizoen! 
Zondag wacht ons het kunstgras van leider Oostkamp. Bij ons laatste bezoek werden wij er weggespeeld. 
Een geschikt moment om ons eens van een betere kant te laten zien. Daarna komt Dadizele op bezoek. Een 
weerzien met vertrokken sterkhouders. Het seizoen is echt begonnen.  
Komaan Wietstar! 
 


