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«Dat allemaal in één wedstrijd maakte ik
nog niet veel mee», aldus spits Louis Van-
depitte. «Al waren het geen ‘pure’ eigen
doelpunten, want ze werden allemaal
afgedwongen in een duel door de tegen-
stander. Zo ook ons winnende doelpunt,
toen een kopbal van de ingevallen Ken-
neth Neve nog afweek.»
Geel-rood liep 1-3 uit, maar toch kwam
thuisploeg Wevelgem nog terug tot 3-3.
«Na twee keer een stilstaande fase», al-
dus Vandepitte. «We wisten dat Wevel-
gem daarop sterk was. Gelukkig scoor-
den we op de valreep nog een vierde
keer. En dat tegen een goede ploeg en op
een mooi kunstgrasveld. Wat in het
voordeel van Wevelgem was.»

Een offday bestaat niet
De ex-speler van SV Rumbeke en tot vo-
rig seizoen De Ruiter was weer bepalend
met twee doelpunten. Een reeks hoger
doet Vandepitte het heel goed. «In het
tussenseizoen heb ik er conditioneel
naartoe gewerkt», klinkt het. «Ik werk de
kansen af. Het zit mee. Als diepe spits

lukt het steeds beter. Op die voor mij
nieuwe positie is dat een openbaring.»
Werviktrainer Maxim Vandamme zit al-
vast met een luxeprobleem. Zo speelden
vrijdagavond met de beloften De Winter,
Vlieghe, Destroies, De Gryse, Popelier en
Scheldeman. Allemaal spelers die hun
plaats in het eerste elftal waard zijn,
maar allen behoorden ze niet tot de se-
lectie in Wevelgem. «Het is knokken voor
de plaatsen», aldus Vandepitte. «Iedere
slechte prestatie wordt afgestraft. Een
offday bestaat niet.»

Vertrouwen
«Vertrouwen hebben is belangrijk. Dat is
wat ik nu alvast ervaar», gaat Vandepitte
voort. «En voor wie naast de ploeg valt,
is blijven werken de boodschap. Zater-
dag spelen we thuis tegen Racing Lauwe.
Op papier is dat te doen. In de voorberei-
ding lag ons veld er dramatisch bij. In-
tussen is het stukken verbeterd. Ook al
door de regen. Ik ben er echt van ge-
schrokken. Spelen op een goed veld is
met onze ploeg heel belangrijk.»

LOUIS VANDEPITTE WEER TREFZEKER VOOR EENDRACHT WERVIK

De korte verplaatsing van Eendracht Wervik naar 
SV Wevelgem City leidde zaterdagavond tot een
spektakelwedstrijd (3-4). Niet alleen door het aantal
doelpunten, maar ook door de manier waarop. De
‘Vlassers’ versloegen twee keer hun eigen doelman,
de ’Tabaksploeg’ één keer. Wervik won voor de der-
de keer op rij.

ERIK DE BLOCK

Louis Vandepitte (hier tijdens de wedstrijd tegen Poperinge) 
vond tegen Wevelgem tweemaal de weg naar doel. VdB

«Als diepe spits lukt
het steeds beter»

Arne Boone en Sassport Boezinge stunten niet:
«Geen oneer om te verliezen in Dadizele»
Boezinge kon afgelopen zater-
dag niet stunten in Dadizele. De
oranjehemden leden er een 2-0-
nederlaag. Beide doelpunten
vielen vrij vroeg in de match.

«Onze eerste helft was dan ook
van mindere makelij», aldus
Arne Boone. «Dadizele klom op
het kwartier nogal gemakkelijk
op 1-0. Ook de 2-0 was te vermij-
den, maar omdat we defensief
faalden lag de match al vroeg in
een definitieve plooi. Na de pau-

ze veranderen de trainer ons
spelsysteem en speelden we wel
goed mee. We kwamen toen be-
ter in de match, maar omdat we
onze kansen niet afwerkten,
bleef de spanning in de match
uit.»

Te hoog gegrepen
«Het jeugdig enthousiasme van
Boezinge moest het afleggen te-
gen de ervaring van VK Dadizele.
Het is geen oneer om te verliezen
in Dadizele. Zoiets zal veel ploe-

gen overkomen dit seizoen. Sa-
men met SV Oostkamp, onze te-
genstander van vorige week,
denk ik dat Dadizele titelkandi-
daat is. Zij zullen onder hun
tweetjes wellicht uitmaken wie
de titel in eerste pakt. Voor het
huidige Boezinge, met nog vijf
afwezige basisspelers (Da Silva
Rodriguez, Vandamme, Vanop-
lynus, Baessens en Pollet, red.),
zijn die twee ploegen te hoog ge-
grepen», besluit Arne Boone.
(BPW)Arne Boone zag dat de match al vroeg beslist werd. Foto VdB

TWEEDE PROVINCIALE B
LUDOVIC SIEUW - SC ZONNEBEKE

«We zijn mee met 
de juiste groep»
SC Zonnebeke boekte een op het
eerste zicht vrij gemakkelijke 
4-0-zege tegen Zwevegem en heeft
daardoor met een zeven op vijftien
zijn competitiestart niet gemist.

«We boekten een belangrijke thuisze-
ge tegen Zwevegem», aldus Ludovic
Sieuw. «Dankzij deze zege zijn we
mee met de juiste groep. Daardoor
kunnen we ook met vertrouwen en
zonder druk de match van komend
weekend in Avelgem aanvatten. Ik
zag Avelgem afgelopen zaterdag nog
aan het werk in Geluwe. Ze verdien-
den volgens mij meer dan een 1-0-ne-
derlaag. Zo miste Avelgem in de eer-
ste helft een strafschop, terwijl ze op
slag van rusten ook nog een niet te
missen kans de nek omwrongen. Ge-
luwe kwam dus een paar keer met de
schrik vrij. Bij deze zijn we verwittigd.
We deden alvast vertrouwen op tij-
dens de match tegen Zwevegem. Een
match die we domineerden. Op één
moment na, toen Zwevegem kort na
de rust één grote kans kreeg maar hun
bal door Logie van de lijn werd ge-
keerd, kwam onze zege nooit in ge-
vaar. Indien we onze kansen in de eer-
ste helft hadden afgewerkt, dan werd
het  nog een grotere zege.» (BPW)

DAVID DELAMEILLEURE - SK GELUWE

«Moeilijke wedstrijd
tegen stugge ploeg»
SK Geluwe blijft samen met SV Rum-
beke ongeslagen aan de leiding.
Blauwvoet Otegem verloor en haakt
dus bovenaan af. Het team van de
zaterdag jarige trainer Piet Moer-
man won thuis tegen promovendus
KVK Avelgem nipt (1-0).

«We speelden niet zo goed», aldus de
ervaren David Delameilleure. «Niet
dat het slecht was, maar we speelden
al beter. We kwamen snel voorop en
gaven niet veel weg. Het was een
moeilijke wedstrijd tegen een stugge
ploeg.»
«Het is een leuk moment nu we mee
op kop staan. We zitten in een positie-
ve flow en hebben ook het geluk aan
onze zijde. Vorig seizoen speelden we
de eindronde en gaan door op dat
elan. Toen hadden we onze start com-
pleet gemist en belandden in de kelder
van de rangschikking. SV Wevelgem
City en SV Anzegem staken er toen
bovenuit. De andere ploegen in de
reeks waren aan elkaar gewaagd en
haalden we daardoor in extremis nog
de eindronde. Het systeem is hetzelf-
de gebleven en de nieuwe spelers heb-
ben zich zonder problemen daaraan
aangepast», besluit David Delameil-
leure. (DBEW)
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BRAM LUCKER - FC POPERINGE A

«Moeten ook niet alles
in vraag stellen»
Uitgerekend thuis tegen rechtstreekse
concurrent SC Wielsbeke speelde 
FC Poperinge A één van zijn mindere
matchen van het seizoen. De Hoppe-
plukkersgingen met het kleinste ver-
schil onderuit

«Dit na een treffer die er kwam na een
corner», aldus Bram Lucker. «Daarna was
onze repliek in de eerste helft zwak. Na
de pauze en in het bijzonder in de laatste
twintig minuten waren we wel gretig,
maar van vlot combinatievoetbal was
ook in die fase van de match geen sprake.
Verder dan wat hete standjes en flipper-
kastmomenten voor het bezoekende
doel kwamen we niet. Vooral de eerste
helft heeft me ontgoocheld. In de twee-
de helft gingen we wel het duel aan en
was er wel veel inzet. Maar van topvoet-
bal was er nooit sprake. Ik ben als trainer
medeverantwoordelijk voor de 3 op 15
en had onmiddellijk na de nederlaag al
een groepsgesprek met de spelers. Uit
dat gesprek is gebleken dat we er alles
aan willen doen om samen het tij te
doen keren. Een aantal zaken moeten
we gewoon collectief beter doen. Maar
omdat onze eerste vier competitiemat-
chen niet onaardig waren, moeten we
ook niet alles in vraag stellen.» (BPW) Bram Lucker. Foto VdB
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NIELS ONRAEDT - TSC PROVEN

«Nooit zo’n dolle
slotfase beleefd»
Toen Mathieu Cloet drie minuten
vóór affluiten de 2-0 scoorde tegen
Sparta Dikkebus, leek de match
beslist. Toch had TSC Proven nog
een doelpunt nodig om de drie pun-
ten te pakken.
«Nooit beleefde ik zo’n dolle slot-
fase», aldus Niels Onraedt. «Om-
dat we na de pauze, bij een 1-0-tus-
senstand, nogal wat kansen mis-
ten, dacht ik dat we finaal nog het
deksel op de neus gingen hebben.
Maar toen Mathieu Cloet in mi-
nuut 87 de 2-0 scoorde, haalde ik
opgelucht adem. Echter, bezoeker
Bouckaert deed zijn ploeg één mi-
nuut later aansluiten toen hij, vol-
gens ons vanuit buitenspel, de
diepte werd in gestuurd en Coude-
ville met een lobbal versloeg. Dit
gebeurde na een vrijschop van aan
de middellijn in de slotminuut op-
nieuw. Diep in blessuretijd zorgde
Mathieu Cloet, die een vrijschop
van Pecqueux met zijn rug naar
doel kreeg aangespeeld en vanuit
de draai het leer in de kruising trap-
te, voor een immense ontlading en
feest. Mathieu Cloet is een target-
spits die heel gemakkelijk de weg
naar doel vindt. Dankzij deze zege
kunnen we als leider en zonder
stress de match tegen SK Westro-
zebeke aanvatten.» (BPW)

YOUNES DEBEUF - BS GELUVELD

«We speelden het
volwassen uit»
In de aanloop naar de derby tegen
EVC Beselare won BS Geluveld
met overtuigende 4-0-cijfers zijn
thuismatch tegen Brielen Sport.
Eén van de doelpunten kwam van
de voet van Younes Debeuf, zijn
tweede treffer van het seizoen.
«In de voorbereiding scoorde ik
veertien treffers», aldus Younes
Debeuf. «Ik hoop dat de trein nu
ook in competitieverband is ver-
trokken. Ik scoorde kort na het
kwartier al de 3-0 toen ik een voor-
zet van De Saedeleer aan de eerste
paal in doel devieerde. Daarvoor
hadden we al tweemaal gescoord.
Eerst toen Julien Declerck na een
rommelige fase de 1-0 van dichtbij
binnenkopte. Op het kwartier ver-
dubbelde we de cijfers toen een
center van mij, richting Catry, door
bezoeker Rossel in eigen doel werd
gedevieerd. Of de boeken na die
drie vroege treffers al toe moch-
ten? Neen. Het was belangrijk om
het eerste kwartier van de tweede
periode nog zonder averij door te
komen. Eigenlijk stelde die tweede
periode niks voor. We speelden het
heel volwassen uit tegen een Brie-
len dat vooral teerde op zijn inzet.
De derby van zaterdag tegen een
sterk Beselare wordt een ander
verhaal. We zullen dan best nog
een tandje bijsteken.» (BPW)

ALEXIS MAUS - EVC BESELARE

«Hebben erg 
efficiënt gevoetbald»
EVC Beselare haalde viermaal de
trekker over in Keiem. Neem daar-
bij een clean sheet voor doelman
Houthoofd en de 0-4-eindcijfers
waren een feit. Of de zege ook zo
gemakkelijk ging als de cijfers doen
vermoeden?
«Eigenlijk wel», aldus Alexis Maus.
«Een zege die werd ingeleid door
een doelpunt van Gilles Van Hoof.
Hij devieerde de bal in doel na een
lange bal en actie van Nikki Carron.
Eigenlijk kopieerden we een beetje
het spel van Keiem dat veelal de
lange bal naar zijn grote torens,
gebruikt. Ook onze 0-2, ondertus-
sen na de pauze, en de 0-4 kwamen
er na lange ballen. Het werd aller-
minst een boeiend spektakelstuk.
Maar dat hoefde voor ons ook niet.
Wij trokken naar Keiem om er de
drie punten te pakken. Iets wat we
ook hebben gedaan omdat we effi-
ciënt hebben gevoetbald. Of we dit
seizoen eindrondeambities mogen
koesteren? Koesteren wel, maar
het is nog veel te vroeg om daar-
over uitspraken te doen. Met de
derby tegen Geluveld staat ons ko-
mend weekend een aantrekkelijk
duel te wachten. Voor zo’n mat-
chen ben je voetballer. Nogal wat
anders dan een verplaatsing naar
pakweg Keiem.» (BPW)
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