
KFC POPERINGE A -  

SVD KORTEMARK (15 u.) 

Voor het A-team wordt het van-
daag een bijzondere wedstrijd na 
het ontslag van T1 Serge Van-
devyvere vorige maandag.  

Nadat voorzitter Filip Coutigny 
de spelers dinsdag ll. Op de 
hoogte bracht, werd de training 
geleid door Philippe Caillau, trai-
ner van Jong KFC.  

Nieuwe trainer Bram Lucker, 
over wie meer op de volgende 
pagina, leidde vrijdagavond zijn 
eerste training, maar vandaag 
wordt het team nog gecoacht 
door T2 Claude Synaeve. Bram 
Lucker wil eerst de ploeg vanuit 
de tribune bekijken om er dan 
volgende dinsdag in te vliegen.  

De tegenstander SVD Kortemark 
is alvast wéér niet de gemakke-
lijkste. Slechts 1 verliesmatch op 
6. En het is niet dat ze al de mak-
kelijkste tegenstanders uit de 
reeks tegenover zich kregen.  

Zorgt de trainerswissel voor een 
shockeffect?  

De wedstrijd wordt geleid door 
scheidsrechter  Thierry Vervaeke 
en grensrechters Brent Wille-
myns en Elmar Serlet   

 

KFC POPERINGE  B -  

JV LO-RENINGE (14 u.) 

Zoals trainer Philippe Cailliau het 
eind september stelde in een 
interview voor ons clubblad: “Ik 
verwacht dat we in de komende 
weken méér punten zullen pak-
ken”. Jong KFC heeft woord ge-
houden en pakte in de afgelopen 
2 partijen een 6 op 6. 
 
Komen daar vandaag nog eens 3 
punten bij? Lo-Reninge heeft uit 
5 verplaatsingen maar één punt 
gehaald en dat geeft de Pope-
ringse burger moed.  
Maar anderzijds lijken de bezoe-
kers van plan om dat tij vandaag 
te keren.  Lo-Reninge staat im-
mers onder de sportieve leiding 
van twee ex-KFC’ers, nl. T1 Mark 
Monbailliu en T2 Frederik Tor-
reele.  
Zorgen deze trainers bij de be-
zoekers ook voor een shock-
effect? 
Jong KFC kan wel Ruben Van 
Asch recupereren die vorige 
week tegen Bulskamp zijn herop-
treden maakte na blessure. An-
derzijds blijven Gauthier Gallin 
(neus), Pepijn Hardeman (neus) 
en Thibaut Lobeau (knie) ge-
kwetst in de tribune. 
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SHOCKEFFECT? 

Het bestuur, de spelers en de supporters van KFC Poperinge heten het be-
stuur, spelers en supporters van SVD Kortemark en van  JV Lo-Reninge 

van harte welkom.  

MATCHBALLEN 
1ste  provinciale 

De matchbal voor de wedstrijd tussen  

de A-ploeg en Kortemark, wordt ge-

schonken door  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4de provinciale A 

De matchbal voor de wedstrijd tussen  

Jong KFC en Lo-Reninge, wordt geschon-

ken door  



KFC Poperinge heeft vorige maandag de samenwerking 

met Serge Vandeyvere stopgezet na een reeks van 4 vrij 

zware nederlagen die harder aankwamen dan verwacht. 

Dinsdagavond bereikte KFC al een akkoord met de nieu-

we trainer Bram Lucker (net 36 jaar geworden). 

Bram Lucker: “Ik begin er onbevooroordeeld aan. Het is 

voor iedereen een beginsituatie”   

 

De nieuwe competitie begon uitstekend voor KFC met 

een 6 op 6, maar daarna ging het steil bergaf met als ab-

soluut dieptepunt de 6-1 uppercut van Blankenberge vo-

rige zondag. De weerbaarheid van de groep was aange-

tast en dan is het, zoals altijd in het voetbal, de trainer – 

in casu Serge Vandevyvere - die het gelag betaalt. 

“Dat is natúúrlijk niet plezant”, blikt voorzitter Filip Cou-

tigny op de afgelopen dagen terug. “De verstandhouding 

met Serge was altijd goed en we hebben op 3 jaar véél 

successen geboekt. Misschien is hij wel het slachtoffer 

geworden van zijn eigen succes. We zijn hem evenwel 

zéér dankbaar voor al hetgeen hij hier neergezet heeft”.  

Maar goed, nu leek het team toch in vrij val naar onder te 

duiken. “Is het ontslag van Serge te vroeg? Of net te laat? 

Wie zal het zeggen? Om iemand te ontslaan is er nooit 

een goed moment,” zegt de voorzitter. Feit is dat dins-

dagavond al een opvolger werd aangesteld in de persoon 

van de 36-jarige Bram Lucker uit Roeselare 

 

PAK ERVARING 

Amper 36, maar een man met al een pak ervaring. 

“Inderdaad”, lacht Bram Lucker, die zelf actief speler was 

tot zijn 26ste, maar zijn spelerscarrière (bij o.a. Gits, Dosko 

Beveren en Staden) omwille van veelvuldige blessures 

moest stopzetten. “Dat vond ik op dat moment niet zo 

heel erg”, vertelt de nieuwe KFC-trainer, “omdat ik toen 

al bezig was als jeugdtrainer en ook trainerscursussen 

volgde. Ik heb me toen toegelegd op het trainerschap en 

behaalde intussen al een UEFA A-licentie”. 

Maar niet alleen op papier, ook in de praktijk heeft Bram 

Lucker ervaring. Hij was vier jaar hoofdtrainer van tweede 

provincialer Dosko Beveren toen KV Kortrijk hem daar 

weghaalde om er de KVK-beloften te trainen. “Ik deed dat 

drie jaar heel graag”, kijkt Bram Lucker terug. “Bij de be-

loften kan je als trainer experimenteren en daarvan heb 

ik héél veel bijgeleerd”.  

 

PROFTRAINER 

Bram deed het met zijn beloften zo goed dat KVK hem in 

februari 2016 als T2 in de Jupiler League dropte naast 

Karim Belhocine. “Ook die eerste klasse-ervaring heeft 

me gevormd”, weet Bram Lucker. Eind vorig seizoen kon 

hij zich evenwel niet meer vinden in het aanbod van KVK 

en besliste hij om terug in het onderwijs te stappen. “Ik 

ben leraar geschiedenis, Frans en godsdienst van oplei-

ding”, vertelt Bram. “Maar toen ik T2 werd bij KV Kortrijk 

kon ik – dankzij het systeem – tijdelijk uit het onderwijs 

stappen om als proftrainer te leven en werken. En ook uit 

die periode van mijn voetbalcarrière heb ik veel geleerd 

die me kan helpen om verder te evolueren als trainer”, 

verduidelijkt hij. “Nu geef ik weer les en zoals je weet is 

een job als leraar vlot te combineren met een functie als 

voetbaltrainer”, lacht hij. Bovendien doceert hij Frans, 

wat de communicatie met de twee Franssprekende KFC-

spelers zal vergemakkelijken.  

 

.../... 

(Vervolg zie blz. 3) 
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Nieuwe KFC-trainer Bram Lucker: jong, maar veel ervaring 
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De Poperingse firma’s LOVANHOP 

(verzorging van sportvelden, met zaakvoer-

der Domien Lobeau), FER TRADE (met zaak-

voerder Frankie Lelieur), DE PEPERSTRAAT 

(met zaakvoerder Jan Devos), POPERINGS 

VERZEKERINGSBURO (met zaakvoerder Xa-

vier Vandromme), PICO’S KOFFIE (met zaak-

voerder Filip Pyck) en BVBA DRANKEN LA-

HAYE (met zaakvoerder Philip Lahaye) heb-

ben het - uit eigen initiatief - op zich geno-

men een spiksplinternieuw scorebord te 

schenken aan KFC.  

De bestelling is geplaatst en we verwachten 

de levering eind oktober.   

Het nieuwe bord komt aan de overzijde van 

de kantine en zal dus van daaruit ook zicht-

baar zijn. 

Beste Sponsors, in naam van de supporters 

en het KFC-bestuur van harte bedankt!   

We maken van deze gelegenheid gebruik 

om ook al onze overige sponsors te bedan-

ken.  De medewerking van de sponsors 

maakt het immers mogelijk dat onze hele 

club momenteel hoge toppen scheert! 

 

Voorzitter Filip Coutigny 

NIEUW SCOREBORD OP KOMST 

Vervolg van blz. 2 interview Bram Lucker 
 

GEEN MIRAKELMAN 

Maar hoe kwam hij bij KFC terecht? “KFC Poperinge 

heeft me zelf gecontacteerd via Luc Vanthomme die ik 

al een tijdje ken”, reconstrueert Bram Lucker de ge-

sprekken van de afgelopen dagen. Na een verkennend 

gesprek heeft voorzitter Coutigny hem dan gecontac-

teerd. “We kwamen dinsdagavond al snel tot een over-

eenkomst”, weet Bram Lucker, die voor het eerst de 

training zal leiden op vrijdagavond. “Zondag zit ik ook 

nog niet op de bank. Claude Synaeve zal het team coa-

chen”, zegt Bram.  

“Je mag van een nieuwe trainer geen wonderen ver-

wachten: het is geen mirakelman. Ik wil me daarmee  

niet indekken, verre van, maar na één training kan je 

een ploeg niet beoordelen. De wedstrijd van zondag, die 

ik van uit de tribune zal volgen, zal me wijzer maken en 

daarna kunnen we echt aan het werk”, zegt Bram. “Er 

zijn een aantal spelers die ik ken uit het verleden, maar 

het grootste deel van de groep moet ik nog leren ken-

nen. Voor iedereen is het weer een beginsituatie. Ik be-

gin er onbevooroordeeld aan. Mijn sterke punten? Ik 

acht mezelf vrij sterk op tactisch vlak en ik ben ook nog-

al een motivator die een groep op sleeptouw kan ne-

men”.  

En laat nu juist dàt het punt zijn dat bij KFC in de afgelo-

pen weken ontbrak: enthousiasme en de wil om te win-

nen.    

(PSP) 
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POPERINGE – Het is zaterdagmorgen rond 9 u. als we Lau-

retto Deseure – let op deze enige juiste schrijfwijze van 

zijn naam - ontmoeten in het KFC-zaaltje naast de kanti-

ne. Nu ja, je kan Lauretto bijna op elk moment van de 

week aantreffen op de club. “Tja”, lacht Lauretto, “dat is 

zowat mijn tweede verblijf, hé. Met héél veel dank aan 

mijn verdraagzame echtgenote”. 

 

Lauretto Deseure is “materiaalmeester” van de club. Een 

taak die veel werk achter de schermen vergt. Maar daar 

stopt het niet. Hij springt ook graag bij waar het moet en 

kan, gaande van kantineservice tot zelfs het kuisen van de 

kantine en nog vele andere grote en kleinere zaken die 

niemand anders wil of kan doen. 

340 SPELERS 

Maar materiaalmeester is de hoofdbezigheid en dat is niet 

niks. Zeker niet in het seizoenbegin als er, zoals dit jaar, 

maar liefst 340 spelers, groot en klein, alle soorten materi-

aal moeten krijgen. En dan hebben we het nog niet over 

trainers, bestuursleden, afgevaardigden, vrijwilligers en 

dergelijke, die ook shirts of polo’s of jassen krijgen. “Dat  

 

gaat inderdaad over allerlei soorten materiaal: van winter-

jassen, trainingspakken en shirts voor trainers en afgevaar-

digden tot trainingspakken, shirts, broekjes, kousen, T- 

 

shirts, vrijetijdskledij, enzovoort voor de spelers en andere 

mensen van de club”. Maar ook ballen, trainingshesjes, 

kegeltjes, doelen, enz... behoren tot de “voorraad” van 

KFC Poperinge. Veel materiaal wordt door de club, al dan 

niet via sponsoring, geschonken aan de leden, maar helaas 

kan niet alles gratis zijn en voor een deeltje van de uitrus-

ting wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. 

“Er wordt in het tussenseizoen gekeken en overeengeko-

men wat er aangekocht moet worden”, vertelt logistieke 

Lauretto. “Dan geef ik die bestellingen aan de leverancier 

die de club aanduidt. Bij levering van de materialen wordt 

alles grondig gecontroleerd en vergeleken met de factu-

ren. Als alles klopt, gaan de facturen naar de penning-

meester die zorgt voor de betaling ervan”.  

Dan moet dat materiaal nog allemaal verdeeld worden aan 

de betrokkenen. “Het is niet altijd eenvoudig om de men-

sen bijeen te krijgen en het materiaal uit te delen. Er moet 

ook bijgehouden worden wie wat heeft gekregen en wie 

nog wat moet krijgen. Maar eens het seizoen aan de gang 

is het op dat vlak wat kalmer”, ervaart Lauretto. 

KFC-CARRIÉRE 

En toch is hij bijna elke dag aanwezig in het KFC-complex. 

Lauretto is zowat de stille kracht van KFC die al sinds zijn 

negende lid is van de club. “Ik heb zelf gespeeld vanaf mijn 

9 jaar tot mijn 18de”, herinnert Lauretto zich. “Toen ging ik 

bij het leger om na enkele maanden al te vertrekken naar 

het Duitse Soest. Maar ook daar voetbalde ik in een club 

op het niveau van 3de provinciale hier”, vertelt hij. “Ik bleef 

tot 1986 in Duitsland; toen kreeg ik de kans om naar de 

kazerne in Ieper te muteren, waar ik als chauffeur zware 

transporten en als mecanicien werkte. In die periode voet-

balde ik bij Studax Poperinge”. 

Lauretto werd vader van 2 kinderen: Joke en Giovanni. 

Deze laatste zal de KFC-supporter niet onbekend zijn. “Hij 

voetbalde van zijn 17 tot zijn 30ste in het eerste elftal”, zegt 

Lauretto. “Maar door vele blessures heeft hij vroegtijdig de 

voetbalschoenen moeten opbergen”. Giovanni was daarna 

ook enkele jaren jeugdtrainer, net als de schoonzoon van 

Lauretto die nog altijd jeugdtrainer is”. Inmiddels heeft 

Lauretto vijf kleinzonen: vier ervan voetballen bij KFC, zo-

dat opa wel altijd een reden vindt om naar het KFC-

complex te gaan. “Sinds ik met pensioen ben heb ik uiter-

aard nog meer tijd voor het voetbal”, vertelt Lauretto.  
(vervolg zie pagina 5) 

Lauretto Deseure: “KFC is mijn tweede verblijf” 

Lauretto Deseure, bijna elke dag op kFC te vinden 
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(vervolg van blz. 2: Lauretto Deseure) 

 

BOSNIË /  KOSOVO 

Als al dat werk voltooid is, dan gaat Lauretto wel eens 

naar... een voetbalmatch. “Meestal is dat dan op zaterdag-

avond en meestal naar een wedstrijd uit onze reeks”.  

Toch werd de KFC-carrière van Lauretto een paar keer on-

derbroken. “Om beroepsredenen moest ik diverse buiten-

landse missies afwerken in ondermeer Bosnië en Kosovo”, 

vertelt de ex-militair. Tussenin was hij ook jeugdtrainer. 

“In 1997-98 hadden wij een bijzonder goeie lichting met 

o.m. Jonas Vandermarliere (ex-Zulte-Waregem, nu KVK 

Westhoek) in het team. We wonnen zowat alles. Ook in 

2001 had ik zo’n droomlichting. En ja, dan is het als trainer 

niet moeilijk, hé”, lacht hij. 

BESTUUR 

In 1999 werd Lauretto in het jeugdbestuur opgenomen, 

waarin hij nu nog altijd zetelt. Maar sinds 8 jaar maakt hij 

ook deel uit van het hoofdbestuur. Samen met Dirk Van-

dermarliere en Bart Vanneste coördineren zij de noden en 

behoeften van het jeugdbestuur met die van de eerste 

elftallen.  

Ook de festiviteiten worden gecoördineerd door Lauretto: 

“weliswaar in samenspraak, met tal van andere mensen en 

helpers”, zegt Lauretto die, als hij niets te doen heeft, tóch 

aanwezig is: “Ik wil immers dat alles gesmeerd verloopt”, 

vertrouwt Lauretto me toe. “Ik ben geen controleur, verre 

van, en onze vrijwilligers weten wat ze moeten doen, maar  

 

 

 

blijf ik hier meestal toch om bij te springen waar nodig en  

om mensen of vrijwilligers met vragen te kunnen helpen. 

“Ja, ik weet het”, voor mijn vrouw is dat niet altijd even 

plezant, maar ze weet dat dit mijn hobby is en dat mijn 

werk hier gewaardeerd wordt door het bestuur... En ik kan 

ook niet ‘nee’ zeggen”, zucht Lauretto lachend. 

Als hij hier voor het grootste deel van de week op de club 

is, dan kent hij natuurlijk héél veel mensen. “Het grootste 

deel van de 340 spelers van klein tot groot ken ik”, glim-

lacht Lauretto. “Daarom niet allemaal meteen bij naam – 

dat komt wel gedurende het seizoen – maar ik kan van een 

U6-spelertje bijvoorbeeld wel zeggen wie papa en/of ma-

ma is, of wie de broer/zus is en meestal ken ik dan nog 

eens de grootouders”, zegt hij lachend. 

CLUBLIEFDE 

En of al dat werk dan de moeite loont? “Het is allemaal 

belangeloos, maar met veel clubliefde. Ik wil dat KFC Pope-

ringe een goed draaiende club is die zo hoog mogelijk kan 

spelen. Liefst in eerste provinciale, maar als dat budgettair 

niet langer haalbaar is, dan maar in tweede”, zegt hij. “Als 

de ploeg verloor, was ik vroeger ontgoocheld en soms zelfs 

kwaad. Nu trek ik me dat veel minder aan. Ik discussieer 

soms nog wel over een gespeelde match, maar wat haalt 

het uit? De week daarna is er een nieuwe wedstrijd en kan 

het plots helemaal anders zijn”.   

PSP 

 WIE HELPT MEE? 
Materiaalmeester Lauretto Deseure zorgt niet alleen voor 

aankoop en verdeling van allerlei materiaal, hij coördineert 

ook nog eens de wasbeurten van de truitjes en het opbergen 

en onderhoud van al het ander materieel. “We zoeken voort-

durend vrijwilligers, voor van alles en nog wat”, roept Lau-

retto op: “We hebben mensen nodig voor de kantine, afwas-

sers, kledijwassers, mensen die de zaal klaarzetten bij festivi-

teiten, mensen die helpen opdienen, mensen die de doeltjes 

voor de jeugdwedstrijdjes plaatsen én – belangrijk – ook weer 

op de juiste plaats opbergen na de match. Mensen voor on-

derhoud van het materiaal en zo verder”, somt Lauretto op. 

“Wie op een of andere manier wil meewerken, mag zich altijd 

bij mij melden of mailen naar bestuur@kfcpoperinge.be. We 

hebben voor iedereen wel één of meerdere taken”.  PSP 
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NOTEER IN DE AGENDA 
  

Maandag 30 en dinsdag 31 

oktober 2017: 

Sport- en speltweedaagse 
voor KFC-Jeugd (6 tem 13 
jaar): Domein De Lovie. Info 
op KFC-Jeugdwebsite  
 
Zaterdag 24november 2017: 
Studax’ Wijn-avond 
 
Zaterdag 2 december 2017: 
Kaas– en Wijnavond (KFC-
kantine) 
  

December 2017:  
Kerstactie jeugd (exacte da-
tum nog nader te bepalen) 
  

Vrijdag 19 januari 2018: 
Maaltijd KFC-vrijwilligers 
(KFC-kantine) 
 
Vrijdag 2 maart 2018 
Soirée Bal Populaire Français 
In zaal Palace. Org. Studax 
KFC Poperinge 
 
Vrijdag 2, zondag 4 en 
maandag 5 maart 2018: 
Steakfestijn (KFC-kantine) 
  
Zaterdag 24 maart 2018: 
“United-fuif” KFC en Beaphar 
Volleybal (zaal De Kouter) 
 
Vrijdag 11 en zaterdag 
12 mei 2018 
(Hemelvaartweekend): 
12 de internationaal  
ESR-tornooi (Sportzone en 
KFC-kantine) 
  

Zondag 3 juni 2018: 
Jeugdfeest (KFC-kantine) 
  
Zaterdag 16 juni 2018:  
Midzomernacht (KFC-
kantine) 

STUDAX-NIEUWSJES 
 

• Op zaterdag 28 oktober '17 om 14.30 u. speelt Studax 

voor de Beker van België Veteranen in en tegen Zennester 

Hombeek (Mechelen), een ploeg waar Studax al, met wisse-

lend succes, een paar keer tegen bekerde. Bij winst wordt er 

thuis verder gebekerd tegen Winkel Sp.  

 

• Ter gelegenheid van het Studax-derby op het einde van het seizoen (28 

april 2018) zal er ook weer een match op het programma staan voor de 

“oude studaxgarde”. De selectie zal gebeuren op basis van de leeftijd. Zo 

probeert Studax een team te vormen met de oudste spelers die het op-

nemen tegen een “keur” van oudspelers, trainers, politiekers of andere 

bekende personen. Wie zich als niet-Studaxer geroepen voelt mag zich al 

melden. 

 

• Ook de Quizers komen terug aan de bak. Op donderdag 7 december '17 

na de training is er de “formidabele studaxquiz”.  

 

• Ook dit seizoen is er een activiteit om de Studaxkas te spijzen. Dit keer  

gaat het de Franse toer op met een heuse Soirée Bal Populaire Français, 

met Guy et Les Michelins, een groep die alle, uiteraard Franse, hits live 

op het podium brengt. Een avond voor jong en minder jong waarna DJ  

Jan De Sagher iedereen aan het dansen zal houden:  du vin, du pain, du 

boursin op vrijdag 2 maart '18 in zaal Palace. 

 

• Op de hoogte blijven van Studax kan via de nieuwsbrief, maar ook via de 

website www.studaxkfcpoperinge.be of via de facebookpagina.  

 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 
2: Wannes Lelong, Kevin Chateau 
1: Olivier Sohier, Sietse Jacob, Niels Boutten, Kenneth Garreyn 
  
4de PROVINCIALE A 
3: Jasper Notredame en Michiel Theeten 
2: Frederic Cuvelier, Bram Pauwelyn en Maxime Loontjens 
1: Gilles Pyck, Mehdi Desegher,en Kevin Gruwez 
 

GELE KAARTEN  
KFC-A:  Jasper Maerten, Sam Jacob (elk 2), Ward Maerten, Guillaume Dur-
nez, Sietse Jacob, Wannes Lelong en Kenneth Garreyn ( elk 1) 
KFC-B:  Kevin Gruwez  en Frederic Deruyter (elk 2),  Maxime Gallin, Michiel 
Theeten, Pepijn Hardeman, Jasper Notredame, Dauwe Rosseel en Jonas Ros-
seel (elk 1). 

 



WEDSTRIJDEN WEEKEND 

20/21/22 OKTOBER 
  

VRIJDAG 20 OKTOBER 

 19:30 BELOFTEN - Ol. Ledegem 

 

ZATERDAG 21 OKTOBER 

  THUIS 

9:30  PROV U9(1) - SC Zonnebeke 

9:30  PROV U9(2) - SC Zonnebeke 

9:30  PROV U11 - Dosko Beveren 

10:45 PROV U8(1) - SC Zonnebeke 

10:45 PROV U8(2) - SC Zonnebeke 

10:45 PROV U10 - SV Diksmuide 

14:30 GEW U13  - SV Diksmuide 

14:30 PROV U17 - SV Diksmuide 

14:30 PROV U21 - SV Moorsele 

  UIT 

9:15  SK Elverdinge - GEW U8(1) 

9:30  Brielen Sport C - GEW U9(2) 

10:00 E. Jonkershove - GEW U7(2) 

10:00 FC Passendale - GEW U10 

10:00 FC Passendale - GEW U9(1) 

10:00 SV Veurne B - GEW U17 

10:00 Sp. Keiem - GEW U8(2) 

10:30 JV Lo-Reninge - GEW U11 

10:30 Sp. Dikkebus - GEW U7(1) 

13:00 KVK Westhoek - GEW U15(1) 

13:00 VV Alveringem - GEW U15(2) 

13:15 Sassp. Boezinge - GEW U12 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 

   THUIS 

9:15  Studax Reserven - SK Zillebeke 

9:15  Studax Z - Jespo Comines-Warneton 

9:30  PROV U13 - SV Pittem 

9:45  PROV U15 - SV Diksmuide 

10:45 PROV U12 - SV Pittem 

  UIT 

15:00 VK LANGEMARK-POELK. - JONG KFC 

15:00 SK EERNEGEM - KFC POPERINGE A 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

27/28/29  OKTOBER 
 

VRIJDAG 27 OKTOBER 

19:30 FC Aarsele - BELOFTEN 

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 

  THUIS 

9:30  GEW U7(1) -  GS Voormezele  

9:30  GEW U7(2)  - JV Lo-Reninge  

9:30  GEW U9(1)  - E. Jonkershove  

9:30  GEW U9(2)  - TSC Proven  

9:30  GEW U11  - VV Alveringem  

10:45 GEW U8(1) - SK Nieuwkerke  

10:45 GEW U8(2)  - SVD Handzame  

14:30 GEW U12 - Ol. Ledegem  

14:30 GEW U15(1) - FC Houthem  

14:30 GEW U15(2) - FC Westouter 

  UIT 

9:15  SK Vlamertinge - GEW U17 

9:30  FC Houthem - GEW U10 

9:30  SK Eernegem - PROV U11 

9:45  SV Pittem - PROV U8(1) 

9:45  SV Pittem - PROV U8(2) 

13:45 E. Jonkershove - GEW U13 

14:30 FCE. Kuurne - PROV U17 

14:30 SC Zonnebeke - PROV U21 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 

  THUIS 

14:00 JONG KFC - SK ZILLEBEKE 

15:00 KFC POPERINGE A - KFC VARSENARE 

  UIT 

9:15  Winkel Sp. - Studax Z 

9:15  Jespo Comines-Warneton - Studax Reserven 

9:30  SK Eernegem - PROV U12 

9:30  SK Eernegem - PROV U13 
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LEUKE VOETBALQUOTES 

"Een speler hoort zelfkri-

tisch te zijn. Ik hoor maar 

weinig spelers zeggen: het 

was weer niks vandaag. 

Ze staan onder de douche 

op te scheppen over de 

twee goeie dingen die ze 

in een wedstrijd hebben 

gedaan." (Willem van Ha-

negem) 

  

"We verloren gisteren 

met 7-1. We liepen gedu-

rende de 90 minuten ach-

ter de bal aan. Ik dacht 

dat je bij het voetbalspel 

altijd 90 minuten achter 

de bal loopt." (kiné SC 

Oosterzele) 

 

“Ieder elftal heeft piano-

sjouwers en pianospelers 

nodig." (analyst Johan 

Boskamp) 

 

"Ni Zievere…

Speile" (trainer Raymond 

Goethals) 

 

"Het is niet de sterke die 

wint, degene die wint is 

sterk" (Franz Beckenbau-

er) 

 

"Ik ben getrouwd met het 

voetbal en ga vreemd met 

mijn vrouw" (Bobby Rob-

son)  

 

"Zo af en toe raak ik een 

bal verkeerd, en dan 

vliegt-ie er wel eens in." 

(Jan Wouters) 
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Verliezen is een kunst (deel  3 en slot) 
 

 “Verliezen doe je zo”... 

 

Top 3 is mooi, maar echte topsporters willen vooral het beste uit zichzelf halen. 

Ze weten dat die podiumplaats dan uiteindelijk wel komt. Uit recent Neder-

lands onderzoek onder 352 sporters blijkt dat verreweg de meeste sporters er 

ook zo over denken. Het gaat ze niet om de medailles, ze willen vooral preste-

ren naar eigen mogelijkheden. Probleem is alleen dat coaches, trainers en 

sponsors vaak wel resultaten willen zien. Vooral sporters die op (inter)

nationaal niveau bezig zijn zit dit dwars, blijkt uit de vragenlijsten die de spor-

ters invulden. Zij geven vaker dan anderen aan dat het er in hun team of club te 

serieus aan toegaat, en dat ze het daarom voor gezien houden. 

 

“Doodzonde”, vindt Nynke Klopstra. Zelf won ze zes keer achter elkaar goud op 

het Nederlands Kampioenschap judo Eén keer behaalde ze brons op een EK. 

Andere keren viel ze buiten de prijzen. Toch is ze nooit met de staart tussen de 

benen de coulissen in geslopen. ‘Er zijn sporters die zich echt schamen als ze 

hebben verloren. Die rennen weg, ze verstoppen zich. Het ís natuurlijk ook niet 

leuk om van alle kanten kritiek te krijgen. Of om steeds maar weer over een 

verloren wedstrijd te moeten praten. Sponsors en coaches willen resultaten 

zien, er ligt een ongelooflijke druk op topsporters om te presteren. Tegen die 

druk is niet iedereen bestand.’ 

 

TIPS 

Als je een slechte verliezer bent, is het handig om te proberen je de kunst van 

het verliezen eigen te maken. Verliezen is immers aan de orde van de dag. De 

baan van je dromen gaat aan je neus voorbij, je zakt voor je rijexamen of … de 

man/vrouw op wie jij je zinnen had gezet kiest voor een ander.  

Vijf tips om te leren verliezen / incasseren: 

1) Experimenteer met de kunst van het verliezen in situaties waarin je je veilig 

voelt. Doe regelmatig een spelletje met mensen die je vertrouwt.  

2) Stel jezelf haalbare doelen. Streef er bijvoorbeeld niet naar een wedstrijd 

koste wat kost te winnen, maar zo goed mogelijk te presteren. 

3) Ga na waarom verliezen voor jou zo moeilijk is. Welke gedachten heb je 

erbij? Denk je bijvoorbeeld dat niemand je meer aardig vindt als je een keer 

verliest? Kijk dan eens of zo’n gedachte reëel is, en stel hem bij als hij niet 

blijkt te kloppen. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: ‘Het is wel jammer dat ik 

heb verloren, maar het is geen drama. Ik merk in ieder geval niet dat ande-

ren me niet meer zouden mogen.’ Probeer te relativeren. 

4) Tracht te leren van je verlies. Waarom ging het fout, en wat kun je een vol

 gende keer anders doen? 

5) Stel jezelf nieuwe doelen als je hebt verloren. Probeer je aandacht op de 

 toekomst te richten en een volgende wedstrijd niet als een bedreiging te 

 zien, maar als een uitdaging om beter te presteren. 
 

Uit “Verliezen is een kunst” van Iris Dijkstra 
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COMPETITIEKALENDER  2017-2018 
 

KFC POPERINGE A (1ste prov.) 
 
SEPTEMBER 2017 

02:  19:00  KSV RUMBEKE - KFC POPERINGE A    0 / 2 

10:  15:00  KFC POPERINGE A - VV WESTKAPELLE   2 / 1   

17:  15:00  KWS LAUWE - KFC POPERINGE A    4 / 2 

24:  15:00  KFC POPERINGE A - KVCSV OOSTKAMP 0 / 3 

 

OKTOBER 2017 

01:  15:00  KFC POPERINGE A - KSC WIELSBEKE    1 / 5 

08: 15:00  KSC BLANKENBERGE - KFC POPERINGE A 6 / 1 

15:  15:00  KFC POPERINGE A -  SVD KORTEMARK   …/… 

22:  15:00  SK EERNEGEM -  KFC POPERINGE A    …/… 

29:  15:00  KFC POPERINGE A - KFC VARSENARE   …/… 

 

NOVEMBER 2017 

05:  15:00  KVV OOSTDUINKERKE A - KFC POPERINGE A   …/…  

12:  15:00  KFC POPERINGE A -  RC LAUWE    …/… 

19:  15:00  KSK OOSTNIEUWKERKE -  KFC POPERINGE A   …/… 

26:  15:00  KFC POPERINGE A - KRC WAREGEM    …/… 

 

DECEMBER 2017 

03:  14:30  KSKV ZWEVEZELE A - KFC POPERINGE A   …/… 

10:  15:00  KFC POPERINGE A - KSASSP BOEZINGE           …/… 

 

JANUARI 2018 

07:  14:30  VV WESTKAPELLE - KFC POPERINGE A   …/… 

14:  15:00  KFC POPERINGE A - KWS LAUWE    …/… 

21:  15:00  KVCSV OOSTKAMP - KFC POPERINGE A   …/…  

28:  14:30  KSC WIELSBEKE - KFC POPERINGE A    …/… 

 

FEBRUARI 2018 

04:  15:00  KFC POPERINGE A - KSC BLANKENBERGE …/… 

11:  15:00  SVD KORTEMARK - KFC POPERINGE A   …/… 

18:  15:00  KFC POPERINGE A – SK EERNEGEM    …/… 

25:  15:00  KFC VARSENARE - KFC POPERINGE A    …/… 

 

MAART 2018 

04:  15:00  KFC POPERINGE A - KVV OOSTDUINKERKE A   …/… 

18:  15:00  RC LAUWE - KFC POPERINGE A    …/… 

25:  15:00  KFC POPERINGE A – KSK OOSTNIEUWKERKE   …/… 

 

APRIL 2018 

08:  15:00  KRC WAREGEM - KFC POPERINGE A    …/… 

15:  15:00  KFC POPERINGE A - KSKV ZWEVEZELE A …/… 

22:  15:00  KSASSP BOEZINGE - KFC POPERINGE A …/…

17:  15:00  KFC POPERINGE A - KSV RUMBEKE  …/… 

 

 

KFC POPERINGE B (4de prov. A) 
 
AUGUSTUS 2017  

27:  17:00  E JONKERSHOVE -  KFC POPERINGE B   2 / 2 

30:  18:30  KFC POPERINGE B -  VKW VLETEREN   0 / 3 

 

SEPTEMBER 2017 

03:  15:00  RW HOLLEBEKE -  KFC POPERINGE B    2 / 2 

06:  18:30  SP KRUISEKE -  KFC POPERINGE B    1 / 2 

10:  14:00  KFC POPERINGE B – SK ELVERDINGE   1 / 1 

16:  19:00  FC PASSENDALE - KFC POPERINGE B    3 / 0 

24:  14:00  KFC POPERINGE B - GS VOORMEZELE 2 / 2 

 

OKTOBER 2017 

01:  14:00  KFC POPERINGE B - VV ALVERINGEM  3 / 2 

07:  19:00  WS BULSKAMP -  KFC POPERINGE B    1 / 3 

15:  14:00  KFC POPERINGE B -  JV LO-RENINGE    …/… 

22:  15:00  VK LANGEMARK - KFC POPERINGE B    …/… 

29:  14:00  KFC POPERINGE B – SK ZILLEBEKE    …/… 

 

NOVEMBER 2017 

05:  14:30  WS ZARREN - KFC POPERINGE B    …/… 

12:  14:00  KFC POPERINGE B – SK RENINGELST   …/… 

18:  19:00  KSV VEURNE B - KFC POPERINGE B    …/… 

26:  14:00  KFC POPERINGE B - KSV DIKSMUIDE B   …/… 

 

DECEMBER 2017 

03:  14:30  FC WESTOUTER - KFC POPERINGE B    …/… 

10:  14:00  KFC POPERINGE B -  SP KRUISEKE  …/… 

17:  14:00  KFC POPERINGE B -  RW HOLLEBEKE   …/… 

 

JANUARI 2018 

07:  15:00  SK ELVERDINGE - KFC POPERINGE B    …/… 

14:  14:00  KFC POPERINGE B - FC PASSENDALE   …/… 

21:  15:00  GS VOORMEZELE - KFC POPERINGE B  …/… 

28:  14:30  VV ALVERINGEM -  KFC POPERINGE B  …/… 

 

FEBRUARI 2018 

04:  14:00  KFC POPERINGE B - WS BULSKAMP    …/… 

10:  19:00  JV LO-RENINGE - KFC POPERINGE B    …/… 

18:  14:00  KFC POPERINGE B – VK LANGEMARK  …/… 

24:  19:00  SK ZILLEBEKE -  KFC POPERINGE B    …/… 

 

MAART 2018 

04:  14:00  KFC POPERINGE B - WS ZARREN    …/… 

11:  14:00  KFC POPERINGE B -  E JONKERSHOVE  …/… 

18:  15:00  SK RENINGELST - KFC POPERINGE B    …/… 

25:  14:00  KFC POPERINGE B - KSV VEURNE B    …/… 

 

APRIL 2018 

07:  19:30  KSV DIKSMUIDE B - KFC POPERINGE B  …/… 

15:  14:00  KFC POPERINGE B - FC WESTOUTER    …/… 

22:  15:00  VKW VLETEREN -  KFC POPERINGE B  …/…
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1  OOSTKAMP   6  5  0  1  17  5  15  
2  WS Lauwe  6  4  2  0  14  6  14  
3  Zwevezele   6  4  1  1  14  6  13  
4  RC Lauwe   6  3  2  1  14  8  11  
5  SVD KORTEMARK  6  3  2  1  12  8  11  
6  Oostnieuwkerke  6  3  2  1  12  10  11  
7  Blankenberge   6  3  1  2  15  13  10  
8  Wielsbeke   6  2  2  2  11  7  8  
9  Boezinge    6  2  2  2  12  12  8  
10  Westkapelle   6  2  1  3  7  8  7  
11  KFC POPERINGE A  6  2  0  4  8  19  6  
12  Rumbeke   6  2  0  4  6  11  6  
13  Oostduinkerke  6  1  3  2  7  12  6  
14  Waregem   6  1  1  4  8  14  4  
15  Varsenare   6  1  0  5  7  16  3  
16  Eernegem   6  0  1  5  3  12  1 

RANGSCHIKKING 1ste PROVINCALE RANGSCHIKKING 4de PROVINCALE A 

10 

1  GS VOORMEZELE  9  6  2  1  27  14  20  

2  Vleteren    9  6  1  2  18  10  19  

3  Diksmuide B   9  5  2  2  24  8  17  

4  Reningelst   9  5  2  2  16  10  17  

5  Jonkershove   9  5  2  2  23  18  17  

6  Kruiseke    9  5  1  3  28  16  16  

7  Elverdinge   9  5  1  3  17  14  16  

8  JONG KFC   9  3  4  2  15  17  13  

9  Bulskamp   9  3  3  3  14  19  12  

10  Langemark-Poelk.  9  3  2  4  10  14  11  

11  Zarren    9  2  5  2  15  16  11  

12  JV LO-RENINGE  9  3  1  5  10  15  10  

13  Westouter   9  2  4  3  21  18  10  

14  Alveringem   9  3  0  6  17  29  9  

15  Passendale   9  2  3  4  13  15  9  

16  Veurne B   9  2  2  5  17  18  8  

17  Hollebeke   9  2  2  5  14  16  8  

18  Zillebeke   9  0  1  8  10  42  1 

KALENDER 7de SPEELDAG 
 

Westkapelle - Varsenare     .../... 

WS Lauwe - Eernegem      .../... 

KFC POPERINGE A - SVD KORTEMARK   .../... 

Oostkamp - Waregem      .../... 

Zwevezele - Oostnieuwkerke     .../... 

Boezinge - RC Lauwe      .../... 

Rumbeke - Oostduinkerke     .../... 

Wielsbeke - Blankenberge      .../... 

KALENDER 10de SPEELDAG 

Hollebeke - Zarren      .../... 

Passendale - Langemark -Poelkapelle  .../... 

Voormezele - Jonkershove    .../... 

Westouter - Veurne B     .../... 

Kruiseke - Reningelst     .../... 

Alveringem - Bulskamp     .../... 

Elverdinge - Zillebeke     .../... 

Vleteren - Diksmuide B     .../... UITSLAGEN-
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Blankenberge 10-11 3-2 6-1 2-2

Boezinge 10-11 3-2 2-1 1-1

Eernegem 2-2 10-11 0-3 0-2

KFC POPERINGE 10-11 0-3 2-1 1-5

Kortemark 10-11 2-1 1-1 1-1

Oostduinkerke 3-2 10-11 2-2 1-1

Oostkamp 3-1 10-11 5-1 2-1

Oostnieuwkerke 2-1 0-0 10-11 2-1

RC Lauwe 1-1 10-11 1-0 4-3

RC Waregem 1-3 0-5 10-11 2-3

Rumbeke 1-3 1-0 0-2 10-11

Varsenare 2-6 0-3 10-11 1-2

Westkapelle 1-3 10-11 1-0 0-1

Wielsbeke 0-3 4-0 10-11 1-1

WS Lauwe 5-1 4-2 2-1 10-11

Zwevezele 2-0 2-0 4-0 10-11
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Alveringem 10-11 2-0 2-7 4-2 0-1

Bulskamp 10-11 1-0 1-3 3-1 1-3

Diksmuide B 6-0 10-11 6-0 3-1 2-1 7-0

Elverdinge 2-1 10-11 0-2 2-0 2-1

Hollebeke 1-3 10-11 0-0 3-0 2-2

Jonkershove 10-11 2-0 2-1 2-2 4-2 3-3

Kruiseke 4-1 3-1 10-11 1-2 7-0

Langemark-Poelk 2-0 5-3 10-11 3-0 1-5 0-1

Lo-Reninge 2-1 10-11 2-1 3-1 0-2

Passendale 1-1 10-11 3-0 2-2 1-1

KFC POPERINGE 3-2 1-1 10-11 0-3 2-2

Reningelst 1-0 1-1 1-0 3-2 0-0

Veurne B 7-1 0-0 1-3 1-1 5-2

Vleteren 1-1 2-1 0-2 3-2 10-11 4-1

Voormezele 5-0 4-3 4-3 1-2 3-0 10-11

Westouter 4-5 2-2 2-4 0-0 10-11 5-0

Zarren 0-0 4-4 0-1 2-1

Zillebeke 0-3 1-3 2-5 3-3 1-5


