
KFC POPERINGE A -  

KFC VARSENARE (15 u.) 

Na de deugddoende overwin-
ning van vorige zondag op het 
veld van Eernegem zouden onze 
rood-gelen vandaag moeten 
kunnen bevestigen. Al is dat niet 
zo evident. Miskijk je immers 
niet op de positie van Varsenare 
in het klassement. De bezoekers 
van vandaag hebben al heel wat 
toppers in de ogen gekeken en 
weliswaar verloren, maar met 
klein verschil. En dat kan KFC-A 
niet zeggen... Waar Varsenare 
moest winnen, won het. En ook 
vandaag is dat zo’n wedstrijd, 
ook voor KFC.  

Bovendien heeft Varsenare bete-
re resultaten op verplaatsing dan 
thuis. KFC is dus gewaarschuwd. 
De winnaar van deze partij kan al 
iets geruster ademen. 

De wedstrijd wordt geleid door 
scheidsrechter Geert Bossuyt, 
bijgestaan door grensrechters 
Olivier Gilis en Emiel Decuyper    

 

 

KFC POPERINGE  B -  

SK ZILLEBEKE (14 u.) 

Vorige zondag ging Jong KFC  
voor het eerst in ruim een 
maand de boot in, in en tegen 
Langemark. Niet dat de KFC-
statistieken van deze faire match 
zo slecht waren, want de jonge 
KFC’ers creëerden evenveel kan-
sen als de thuisploeg. Waar Lan-
gemark beter in was, was in het 
benutten van hun mogelijkhe-
den:  2 stuks in de eerste helft, 1 
in de tweede periode. Waar het 
verschil dan zat? In de grinta, de 
duelkracht en de wil om te win-
nen, daar onderscheidde Lange-
mark zich duidelijker. Collectieve 
offday dus. 
Opponent vandaag is Zillebeke, 
laatste in de stand maar de 
heenmatch van vorig seizoen 
nog in 't geheugen (4-1 verlies) 
passen we maar beter op. Een 
voetbalwijsheid stelt namelijk : 
hoe langer een zege uitblijft, des 
te dichter men komt bij z'n eer-
ste overwinning.  (KL) 
 
De wedstrijd wordt geleid door  
Danny Declerck 
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KFC-TEAMS: WEES OP JULLIE HOEDE 

Het bestuur, de spelers en de supporters van KFC Poperinge heten het be-
stuur, spelers en supporters van KFC Varsenare en van  SK Zillebeke van 

harte welkom.  

MATCHBALLEN 
1ste  provinciale 

De matchbal voor de wedstrijd tussen  de 

A-ploeg en Varsenare, wordt geschonken 

door  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4de provinciale A 

De matchbal voor de wedstrijd tussen  

Jong KFC en Zillebeke, wordt geschonken 

door  
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Bram Lucker: ““Als groep goed samenwerken”  
De maandagkranten waren niet mals voor KFC Poperinge 

na de winst op Eernegem. Flauwe wedstrijd, onverdiende 

zege, enz... Maar wat vond trainer Lucker er zelf van? “Jij 

weet als geen ander hoe dat werkt, hé”, lacht Bram Lucker. 

“De krantencorrespondenten bellen naar iemand van de 

thuisploeg die zijn verhaal van de match vertelt. Altijd een 

beetje gekleurd: als je dan verloren hebt, ben je niet altijd 

positief voor de tegenstander”.   

EERNEGEM 

“Ik heb een àndere match gezien: we hebben de eerste 25 

minuten gedomineerd en Eernegem op de eigen speelhelft 

gehouden. Helaas hebben we onszelf niet beloond met een 

goal: te lang talmen, verkeerde keuzes maken en dus niet 

scoren. 

Daarna kwam Eernegem beter in de match en moesten wij 

wat gas terugnemen. Toch was de thuisploeg niet echt ge-

vaarlijk en ik had de indruk dat ze speelden voor een punt-

je. Ook na de rust was dat zo:  Eernegem wachtte op een 

foutje van onze kant om toe te kunnen slaan. Voor ons was 

het moeilijk om erdoor te geraken, maar even na het uur 

lukte het toch. Kevin had een enorme kans aan de voet, 

maar draaide de verkeerde kant op.  

Kort daarop kreeg Eernegem die ene enorme kans: gelukkig 

voor ons verknoeide een thuisaanvaller die door de bal on-

besuisd over de lat te knallen. We kwamen met de schrik 

vrij, maar namen gelijk weer het initiatief over. In de slotfa-

se van de match kon Niels Boutten met een heerlijk en fan-

tastisch afstandsschot scoren”, zo vertelt Bram Lucker het 

verhaal van de vorige wedstrijd. 

“Kijk, dat zijn zo van die matchen waarvan iedereen het 

logisch vindt dat je die wint. Als je tegen de rode lantaarn 

verliest, kijkt iedereen naar je. En als je toch wint, valt er 

ook niet veel eer te rapen. Maar de drie punten doen toch 

deugd voor het vertrouwen”.  

“Wat ik ondertussen wel al weet, is dat er in eerste provin-

ciale geen gemakkelijke wedstrijden zijn. Ik heb de match 

Oostduinkerke - Westkapelle (2-2) gezien: dat was van een 

goed niveau, hoor. Alle tegenstanders kunnen iets, hé. Ook 

Varsenare dat al twee keer op verplaatsing won. We zullen 

het zeker niet cadeau krijgen”. 

“TRAINEN IS GEEN BEZIGHEIDSTHERAPIE” 

En hoe bevalt het de nieuwe trainer intussen bij KFC Pope-

ringe. “Tof”, zegt hij. “We zijn na de overwinning in 

Eernegem allemaal samen iets gaan drinken. Ik hou van dat 

familiale. Ik heb dat in mijn Kortrijkse jaren, waar alles veel 

zakelijker was, wel gemist moet ik zeggen. We zijn 3 à 4 

keer per week samen aan de slag, het is belangrijk dat we 

goed overeenkomen en dat we het ook eens over andere 

dingen kunnen hebben; er is meer in het leven dan voetbal, 

hé” 

Bram Lucker: “Niet meer zeveren over de zogenaamde kleine 

kern. (foto David Beerlandt) 

 

Dat Bram Lucker een strenge trainer zou zijn? “Niet dat ik 

weet”, weerlegt hij lachend. “Op training werken we samen 

om beter te worden. Het is geen bezigheidstherapie, hé. 

Iedereen moet geconcentreerd zijn. Daarom werden wel 

enkele kleine afspraken gemaakt die nodig zijn om als 

groep goed te functioneren. Maar is dat streng? Ik dacht 

het niet”. 

Als je over de beperkte kern van KFC begint, gaat Bram stei-

geren: “ Dat is nu zo en daar moeten we het mee doen. 

Bovendien lopen bij Jong KFC enkele talenten rond. Over 

die kleine kern moet nu niet meer gesproken worden. 

Trouwens een kleine kern heeft ook voordelen. Allemaal 

samen zullen we er het beste van maken”. 

 PSP 
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Kantinebeheerder Jacques Carpentier:  

“Veel werk buiten de openingsuren” 
Voetbal is - jammer genoeg - vooralsnog een 

“mannenzaak”, althans wat de bestuurskamers van he-

renclubs betreft. Bij goedwerkende verenigingen zoals 

KFC, brengen die mannelijke bestuurders al eens hun 

echtgenote mee als er “gewerkt” moet worden ten voor-

dele van de club. 

Bij kantinebeheerder Jacques Carpentier was het net 

andersom: zijn echtgenote Edith Hespeel was al lang vrij-

willige medewerkster in de KFC-kantine toen Jacques, op 

vraag van zijn té vroeg overleden vriend en gewezen be-

stuurslid Jacques Lobeau, ook toetrad tot de roodgele 

familie.  

“Dat moet in 1997 geweest zijn”, herinnert Jacques Car-

pentier zich. “Ik werd toen verantwoordelijke voor de in-

komcontrole en eens de match goed aan de gang was, 

ging ik achter de toog helpen met mijn echtgenote en de 

andere vrijwilligers”. 

In 2004 zocht KFC een nieuwe kantinebeheerder. “En ver-

mits ik toen net met pensioen ging, keken ze allemaal in 

mijn richting”, zegt Jacques, die niet wegsteekt dat hij het  

graag doet, ook al omdat zijn echtgenote Edith zich nog 

altijd inzet voor KFC en vrijwel bij elke thuiswedstrijd aan 

de verkoop van de drankjetons zit.  

WERK ACHTER DE SCHERMEN 

Er komt heel wat bij kijken om die kantine draaiende te 

houden, ook en vooral buiten de openingsuren. “Ik doe 

alle bestellingen van dranken, koffie, snoep, versnaperin-

gen, enzovoort”, somt Jacques op. Hij moet dan ook de 

koelkasten en de voorraden aanvullen wanneer nodig. Hij 

voorziet de drankjes voor de kleine en jonge KFC-ers die 

na hun wedstrijden een fruitsap of frisdrank krijgen. “De 

drankleveranciers komen de bestellingen brengen, maar 

de andere aankopen moeten allemaal opgehaald worden. 

Niet alleen voor de wekelijkse openingsdagen, maar ook 

als er een feestevenement is, zoals het jaarlijkse ESR-

tornooi, het steakfestijn, het jeugdfeest, Midzomernacht, 

enz.… moet Jacques met de auto de winkels aflopen om 

de “boodschappen” te doen. Bijvoorbeeld om bij thuis-

matchen telkens 120 broodjes te kopen én te beleggen. 

De boodschappen doet Jacques nog zelf, het beleggen is 

voortaan voor Mie & Bertin Maerten. 

 

Weinig, of zelfs geen, andere provinciale clubs hebben zo’n 

mooie, ruime kantine als KFC Poperinge. Kantinebeheerder is 

Jacques Carpentier (73), die ook lid is van het KFC-hoofdbestuur. 

(foto David Beerlandt) 

 

Maar er is nog ander werk achter de schermen: “Elke 

maandag kom ik de leidingen van de tapkranen spoelen 

en zet ik, weliswaar met hulp van een paar andere be-

stuursleden, de kantine ‘kuisklaar’, zodat de poetsploeg 

ongestoord aan de slag kan en niet meer moet sleuren 

met barkrukken, tafels en stoelen”. Jacques controleert  

geregeld of er al dan niet kleine herstellingen moeten ge-

beuren, want hij is ook verantwoordelijk voor de netheid 

en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zorgt hij  

voor de samenstelling van de medewerkersploegen, de 

vrijwilligers die mee willen helpen achter de bar. “Dat doe 

ik samen met Lauretto Deseure”, legt Jacques uit. Jacques 

Carpentier moet dus wekelijks nogal wat rondbellen en 

bereidwillige mensen zoeken. “Ik moet toegeven dat het 

de laatste paar jaar vrij vlot gaat”, bekent Jacques die wat 

fier is over al zijn medewerkers.  

 
Vervolg: zie blz. 3 
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(Vervolg interview Jacques Carpentier) 

“Vergeet niet dat de kantine per maand toch zo’n 120 à 

130 uur open is voor het publiek. Dat is niet niets voor 

een relatief kleine club”, vindt de kantinebeheerder. 

“Want daarnaast zijn er nog diverse vergaderingen van 

allerlei besturen en deelgroepen en een vergadering van 

een vereniging waarop geen drank zou beschikbaar zijn, 

gaat uiteraard niet”, lacht Jacques.  

De openingstijden van de kantine liggen niet formeel 

vast, maar ze zien er tijdens de competitie ongeveer uit 

als volgt: op donderdagavond, op vrijdagavond als de Be-

loften thuis spelen, op zaterdag is de kantine zowat de 

hele dag open vanaf ’s morgens 8 u. en ook op zondag is 

dat het geval. Als de eerste ploegen niet thuis spelen, 

kunnen de kantine-medewerkers op zondag rond de mid-

dag naar huis, “voor zo ver er geen plakkers door de noen 

vallen”, verduidelijkt Jacques Carpentier. De bediening is 

tijdens de weekends aanzienlijk vergemakkelijkt, sinds we 

de drankjetons invoerden”, ervaart Jacques. 

Hij - en hij niet alleen - kon zich behoorlijk opwinden over 

het feit dat de voetballers na de match hun grote 

sporttassen gooiden waar ze een plaatsje zagen. “Dat er 

niet méér mensen gevallen zijn over de tassen is verwon-

derlijk”, zegt Jacques. “Maar dat probleem is fel verbe-

terd sinds we een “tassenhoek” hebben gecreëerd. 

Er is niet alleen het kantinewerk, Jacques zorgt er ook 

voor dat de ingangscontrole wordt bemand en staat zelf 

in voor het aantrekken van “matchsponsors”: bedrijven 

of zelfstandigen die een matchbal willen schenken. “Ik 

zorg voor de aankondiging daarvan én het plaatsen van 

een foto achteraf in Het Wekelijks Nieuws”. 

VEEL TRAINERS AAN DE TOOG 

Of hij van achter de bar de wedstrijden van de A-ploeg 

kan volgen? “Nauwelijks”, weet Jacques, “maar dat is 

normaal. Tenzij het mooi weer is, dan gaan de meeste 

mensen buiten de match bekijken en is het kalm aan de 

bar”. Of de mensen aan de toog veranderd zijn in de loop 

van de jaren, willen we ook wel eens weten. “Toch wel”, 

verklapt Jacques, “er wordt véél minder alcohol gedron-

ken dan vroeger, wat logisch is als mensen met de auto 

zijn. De echte gouden tijden van een kantine zijn voorbij. 

En wat betreft het voetbal stel ik vast dat er tegenwoor-

dig nog steeds evenveel “trainers aan de toog” zitten als 

vroeger. Als het goed gaat, zoals in de drie voorbije sei-

zoenen, is er nauwelijks kritiek. Maar als het wat minder 

gaat, zoals in de afgelopen weken, kan je hier soms nogal 

wat horen. Ik maak deel uit van het bestuur, ik voel me 

dus mee verantwoordelijk voor de gang van zaken, zowel 

in goede als in minder goede tijden. Maar ik heb echter 

geleerd om die negatieve commentaren van mij af te 

zetten”, “lacht Jacques die zich uitstekend amuseert als 

kantinebeheerder en dus ook veel uithuizig is. “Bij zover-

re dat mijn vrouw als eens lachend gezegd heeft dat ze 

mijn bed naar de kantine zou verhuizen. Ik heb geluk dat 

ze zelf heel graag meekomt”, besluit Jacques.  

Kantinemedewerkers zijn er echter nooit genoeg. Wie een 

handje wil toesteken achter de bar, is uiterst welkom.  

Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij Jacques 

Carpentier of Lauretto Deseure. 

PSP 

KFC, een familiale club 
 

Toen ik onze nieuwe trainer in één van z’n eerste interviews hoorde zeggen dat het familiale aspect van onze club hem 
aansprak, had ik een dubbel gevoel. Natuurlijk is onze club een familie. Een stamboom met vertakkingen vanaf de oudste 
Studaxen tot de jongste spruiten. Van A-en B-elftallen tot G-voetbal. Trainingen en tornooien op onze talrijke velden. Ge-
deelde blijdschap en smart in de kleedkamer. Nabesprekingen, etentjes en feestjes in onze getrouwe kantine. En dat met 
mensen uit alle lagen van de bevolking. De één in de rol van atleet, anderen als  oud-speler, sponsor, familie, sympathi-
sant.  
Maar allemaal als supporter van hun rood-gele familie.Vooral onze talrijke vrijwilligers vormen hier de echte, hechte fa-
milieband. Zónder hen kan zo’n grote machine gewoonweg niet draaien. Mét hen wordt zo’n machine menselijker. Een 
belangrijk wapen in de strijd met andere (rijkere) clubs… . Want hoewel een club als de onze met een serieus budget 
werkt, is dit in vergelijking met andere clubs peanuts. Wanneer je dan dat tikkeltje meer huiselijkheid kan bieden, kan dat 
een verschil maken. 
En toch… wat met onze vorige trainer? Een wrang gevoel blijft bij mij knagen. Konden we hier ook niet wat familialer ge-
weest zijn? 

Ben 

COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  
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Studax KFC Poperinge, als onderdeel 

van de moederclub KFC, is ondertus-

sen aan zijn 51ste seizoen bezig.  

Studax werd gesticht in 1966 door 

toenmalig KFC-bestuurslid André Van-

den Broele. Zo wilde hij de kans geven 

aan  spelers die in o.a. in Gent of Leu-

ven studeerden, bijgevolg niet konden 

trainen en dus ook nauwelijks in aanmerking kwamen 

om in het eerste elftal te spelen, tóch in het weekend 

hun sport te laten beoefenen. Ook spelers die geen am-

bitie hadden om in de eerste ploeg te spelen of oud-

spelers op hun retour kwamen in aanmerking.  

Studax sloot aan bij de Studaxreeks die vooral in het 

Kortrijkse actief was. Het werd al snel een succesverhaal 

met meerdere titels.  Ondertussen was de Studaxreeks 

tot een veteranenreeks geëvolueerd. Meer en meer spe-

lers sloten zich aan en men zag zich genoodzaakt een 

tweede ploeg op te richten. Deze ploeg kwam uit in de 

Gewestelijke reservenreeks. 

Lange tijd speelde Studax ieder jaar mee voor de titel en 

in 1985 werd de Beker van België Veteranen gewonnen. 

In de volgende jaren drong Studax meermaals door tot 

de halve finales, maar een tweede Beker is er nog niet.  

 

Studax kende in zijn vele jaren maar drie trainers, name-

lijk Sidon Devos, Jozef De Leeuw en huidig trainer Johny 

Dekwae. Een klein interim van enkele maanden werd 

gedaan door Martial Merlevede.  Er waren eveneens 

slechts drie secretarissen: André Vanden Broele, Martial 

Merlevede en huidig secretaris Marc Dewilde. 

 

Studax speelde ook al vanaf het ontstaan van de Hop-

pecup met een zaalvoetbalploeg en is daarmee de langst 

spelende ploeg in deze competitie. Vorig seizoen speel-

den ze met een veteranenploeg van gemiddeld 49,5 jaar 

kampioen in Reeks 2, een hele prestatie tegen jonge 

teams.  

 Eind jaren negentig was de aanvoer van jonge spelers al 

enige tijd stilgevallen en diende men noodgedwongen 

ook met deze ploeg in de Studaxreeks uit te komen. 

 

  

 

De B-ploeg deed het hier vele jaren voortreffelijk en 

bleef meerdere jaren zelfs in het spoor van de A-ploeg. 

Geen van beide ploegen kon echter nog officieel de titel 

pakken. De A-ploeg kon dit wel virtueel maar doordat 

Zwevegem de laatste match van het seizoen niet wilde 

komen herspelen (nadat de match eerder was afgelast 

door zware regenval) bleef de titel zogezegd bij hen om-

dat ze nog aan de leiding stonden in de competitie met 

een beter doelsaldo.  

  

Halfweg het eerste decennium van 2000 was er een te-

rugval aan spelers en werd het opstellen van twee ploe-

gen moeilijk. Het bestuur volhardde en een paar jaar 

later kwam de kentering en werd een nieuwe “jonge 

garde” lid van Studax. Door de leeftijd gebonden, diende 

wel weer met een ploeg in de reeks van de reserven te 

worden gevoetbald. De resultaten waren schitterend en 

er werd zelfs meegestreden voor de titel vorig jaar. Ook 

de A-ploeg doet het al een paar jaar voortreffelijk en 

voerde vorig seizoen het klassement aan tot halfweg de 

competitie. Kwetsuren maakten dat het eindeseizoen 

wat minder was en er op de vierde plaats werd geëin-

digd.  Dit seizoen werd terug door beide ploegen een 

goede start genomen en staat de A-ploeg mee in de kop 

van het klassement op de tweede plaats samen met St 

Eloois-Winkel maar met een match minder gespeeld.  

 Waar vroeger veel spelers na hun carrière in de eerste 

ploeg naar Studax kwamen om er nog vele jaren van hun 

sport te genieten, is dat in Poperinge jammer genoeg 

niet meer het geval in tegenstelling tot ploegen als Zwe-

vegem, Meulebeke, Mandel United, enz.....  

De huidige vereniging heeft 70 aangesloten spelers tus-

sen de 22 en 76 jaar oud.  Een groot deel heeft de 

leeftijd van 50 of 60 jaar reeds lang overschreden. Het is 

dan ook de grote verdienste van trainer Johny Dekwae 

om deze mengelmoes aan leeftijden nuttig te laten trai-

nen. Dat dit zo is blijkt nog iedere donderdagavond waar 

dit seizoen er al zelden getraind werd met minder dan 

30 spelers. Na de training is er iedere donderdag nog 

een ferme nabespreking in de kantine en daar kan de 

moederclub alleen wel bij varen. Studax ziet dan ook de 

toekomst rooskleurig tegemoet.  

Marc Dewilde 

Studax: “Zelden minder dan 30 spelers op training” 
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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-

 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 
 
 
 

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

 ASSISTS 
KFC A: Zouhir Boucherim, Olivier Sohier en Kevin Chateau 
staan met elk 1 assist achter hun naam  
 
 

 GEEL GEVAAR  
KFC-A:  Jasper Maerten, Sam Jacob, Ward Maerten (elk 2), 
Guillaume Durnez, Sietse Jacob, Wannes Lelong, Kenneth 
Garreyn, Quinten Fiey, Jelle Houwen en Lowic Paridaen 
(elk 1) 
 
KFC-B:  Kevin Gruwez  en Frederic Deruyter (elk 2),  Maxi-
me Gallin, Michiel Theeten, Pepijn Hardeman, Jasper Notredame, Dauwe 
Rosseel, Jonas Rosseel en Jochen Vuylsteke (elk 1). 

NIEUWSJES UIT JONG KFC 
 

• De zieken- of gekwetstenboeg begint leeg te lopen. Pepijn Hardeman, Gau-
thier Gallin en Thibaut Lobeau hebben de trainingen inmiddels hervat. Ruben 
Van Asch, die even last had van de lies, heeft vrijdag al gespeeld met de be-
loften. 

• Trainer Philippe Cailliau mist vandaag voor de match tegen Zillebeke de dien-
sten van Jelle Depoortere en Maxime Gallin  

• Wat betreft de gele kaarten, is er enkel gevaar voor Kevin Gruwez en Frederic 
Deruyter. Zij staan op 2 stuks. 

• Verder is het opvallend dat we dit jaar nog geen rood pakten en dat onze cen-
trale verdediger, Bram Pauwelyn, zelfs nog geen geel pakte. Als kapitein geeft 
hij duidelijk het goeie voorbeeld... 

Kristof 



WEDSTRIJDEN WEEKEND 

3/4/5 NOVEMBER 
  

WOENSDAG 1 NOVEMBER 

18:30 SK Eernegem - PROV. U12 

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 

 19:30 SV Moorslede - BELOFTEN 
 

ZATERDAG 4 NOVEMBER 

  THUIS 

9:30  PROV U9(1) - SK Steenbrugge 

9:30  PROV U9(2) - SK Steenbrugge 

9:30  PROV U11 - FCE Kuurne 

10:45 PROV U8(1) - VK Avelgem  

10:45 PROV U8(2) - VK Avelgem  

14:30 GEW U13  - SK Elverdinge 

14:30 PROV U21 - FCE Kuurne 

  UIT 

9:00  E. Wervik - GEW U9 (1) 

9:00  Merkem Sp. - GEW U8(1)     

9:00  VKW Vleteren - GEW U11 

9:15  SK Vlamertinge - GEW U9(2) 

9:15  TSC Proven - GEW U17 

9:30  Dosko Beveren - PROV U10 

9:30  SV Diksmuide - GEW U7(2)     

9:30  SV Diksmuide - GEW U8(2)     

10:00 SK Nieuwkerke - GEW U7(1) 

10:45 GS Voormezele - GEW U10 

14:30 Dosko Beveren - PROV U17 

15:00 VKW Vleteren - GEW U12 

15:15 Jespo Comines-Warn. - GEW U15(1) 

15:30 Merkem Sp. - GEW U15(2)     
 

ZONDAG  5 NOVEMBER 

   THUIS 

9:15  Studax Reserven - BS Geluveld 

  UIT 

9:30  SC Zonnebeke - PROV U12     

9:30  SC Zonnebeke - PROV U13     

9:30  SC Zonnebeke - PROV U15     

14:30 WS ZARREN - JONG KFC 

15:00 VV OOSTDUINKERKE -  KFC POPERINGE A 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

10/11/12  NOVEMBER 
 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 

19:30 BELOFTEN - SC Zonnebeke 
 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 

  THUIS 

9:30  GEW U7(1) - FC Westouter 

9:30  GEW U7(2) - VKW Vleteren 

9:30  GEW U9(1) - VK Langemark-Poelkapelle  

9:30  GEW U9(2) - VK Langemark-Poelkapelle   

9:30  GEW U10  - SK Reningelst B 

9:30  PROV U11 - SV Pittem 

10:45 GEW U8(1) - SV Nieuwpoort 

10:45 GEW U8(2) - WS Adinkerke   

10:45 PROV U10 - SV Roeselare    

14:30 GEW U12  - VKW Vleteren 

14:30 GEW U13  - VKW Vleteren 

14:30 GEW U15(2) - SK Vlamertinge   

14:30 PROV U17 - SV Moorsele   

  UIT 

9:30  Dosko Beveren - PROV U9(1)     

9:30  Dosko Beveren - PROV U9(2)     

11:00 SV Diksmuide - GEW U11 

13:00 KVK. Westhoek - GEW U17 

13:30 Rekkem Sport - GEW U15(1) 

14:30 SV Pittem - PROV U21 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 

  THUIS 

9:15  Studax Z - RC Bissegem 

9:30  PROV U12 - SV Roeselare 

9:30  PROV U13 - SV Roeselare 

9:45  PROV U15 - SV Roeselare 

14:00 JONG KFC - SK RENINGELST 

15:00 KFC POPERINGE A - RC LAUWE 

  UIT 

9:15  RW Hollebeke - Studax Reserven 
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LEUKE “CRUYFFIES” 

 

"Als mijn spelers zichzelf en 
de club belachelijk willen ma-
ken, moeten ze dat maar 
negentig minuten lang 
doen." (waarom hij geen wis-
sels doorvoerde.)  
 

"De één zet muziek op de 
andere dansen mee" 
 

"Ik heb een vreselijke hekel 
aan iemand die beweegt, 
maar niet weet waar naar-
toe"  
 

"Als je met 4-0 leidt is het 
beter om de bal met een lob 
op de lat te schieten dan te 
scoren"  
 

"Simpel spelen is het mooist”  
 

"Er moet op elke plaats in 
het veld verdedigd worden; 
dat kost het minste energie 
want dan moet je niet hele-
maal teruglopen om een goal 
te maken"  
 

"Je kan ook goed spelen zon-
der een bal te raken" 
 

"Je wordt beter door slech-
ter te worden"  
 

"Ik geniet van een 4-3 over-
winning. Ik schaam me voor 
een door middel van een 
counter behaalde 1-0 over-
winning"  
 

"Om je vrij te lopen heb je 
techniek nodig"  
 

"We zijn op zoek gegaan 
naar de overwinning en dan 
kom je hem vanzelf tegen “ 
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BIJGELOOF IN DE SPORT (1) 
Bijgeloof in de sportwereld wordt vaak onderschat. Uit wetenschappelijk onder-

zoek is gebleken dat ruim 90 % van alle sporters in meer of mindere mate bijge-

lovig is. Meestal merken wij - het publiek - daar niets van. 

Soms kun je dat bijgeloof ook als een ‘tic’ zien. Bijvoorbeeld: voetballers die om 

de 5 meter hun kousen optrekken, of tafeltennissers die ieder ogenblik dat ze 

kunnen, blazen in hun handen,...   

LOOK 

Het maakt eigenlijk niet uit hoe we het noemen: als de sporter denkt dat hij/zij 

ermee geholpen is, én de reglementen niet overtreedt, dan mag alles, hoe ex-

treem ook. Zolang men zich maar aan de regels houdt. Er was eens een Japanse 

judoka, die beweerde dat hij vóór elke wedstrijd een lading knoflook moest 

eten. Hij liep tegen de lamp. Zijn tegenstanders gingen al onderuit voordat hij 

ze aanraakte. Dit was dus tegen de regels! 

 

Maar wat is bijgeloof nu eigenlijk en van waar komt het? 

Bijgeloof bestaat al eeuwen. Het is eigenlijk een vorm van volksgeloof.  Het bij-

geloof is een uiting van angst en spanning die elke mens herkent doorheen zijn 

levensweg. We kunnen het bijgeloof dus zien als een houvast, een soort gerust-

stelling. Toch is het raar dat wij nu veel meer geïnteresseerd zijn in de raadsels 

van het bijgeloof dan de mensen vroeger waren.  Zij vonden dat gewoon van-

zelfsprekend. 

BIJGELOOF EN GODSDIENST 

Alle bijgeloof is ergens ontstaan. Wie heeft als eerste uitgemaakt dat het opste-

ken van een paraplu in een huis ongeluk betekent? Wie is de eerste geweest die 

onder een ladder door liep en de gevolgen daarvan ondervond?  

Wat we zeker zijn, is dat de mensen vroeger enorm machteloos stonden tegen-

over ziekte en lijden. Daarom is het normaal dat de mensen toen bijgelovige 

voorstellingen maakten. Maar de grootste bron van bijgeloof was de magie van 

de godsdienst: mensen geloofden dat bidden op dezelfde manier werkte als 

heidense toverspreuken om hen tegen boze geesten te beschermen. 

VOORBEELDEN 

Vanwaar komt het volksgeloof om je hand voor de mond te houden als je 

geeuwt? 

Men probeerde zo de duivel ver van je lichaam te houden. Moeders hielden hun 

hand voor de mond van hun kindje of ze sloegen er een kruis voor als het 

geeuwde, uit angst dat de duivel het kind zou ‘pakken’. 

Vanwaar komt het bijgeloof ivm ladders? 

Het komt uit de tijd van de galgen. Sommige galgen waren zo hoog dat ze een 

ladder nodig hadden om het touw juist te hangen en om het rottende lijk eraf te 

halen. Iedereen die onder die ladder doorliep kon op verschillende manieren 

door de dood getroffen worden. En zo zijn er nog wel vele verhalen…  (PSP) 

 
(Volgende keer: Bijgeloof in de sport en hoe jij er baat bij kan hebben!) 
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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   1 / 2 

22:  15:00  SK EERNEGEM -  KFC POPERINGE A    0 / 1 

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    0 / 5 ff. 

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    1 / 1 

22:  15:00  VK LANGEMARK - KFC POPERINGE B    3 / 0 

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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KALENDER 9de SPEELDAG 
 

Oostkamp – Zwevezele      1 / 2 

Rumbeke - Oostnieuwkerke     2 / 4  

WS Lauwe - Oostduinkerke     ...-...  

Wielsbeke - Eernegem      ...-...  

Blankenberge - Kortemark     ...-...  

Boezinge - Waregem      ...-...  

Westkapelle - RC Lauwe     ...-...  

KFC POPERINGE A – KFC VARSENARE   ...-... 

KALENDER 12de SPEELDAG 

Passendale - Zarren     2 / 2  

Bulskamp - Lo-Reninge     0 / 0  

Elverdinge - Reningelst     1 / 0  

JONG KFC -  SK ZILLEBEKE    ...-...  

Hollebeke - Veurne B     ...-...  

Alveringem - Langemark-Poelk.   ...-...  

Kruiseke - Diksmuide B     ...-...  

Voormezele - Vleteren     ...-...  

        

1 ZWEVEZELE   9 7 1 1 21/8  22 

2 WS Lauwe   8 6 0 2 21/7  20 

3 Oostkamp   9 6 3 0 25/11 18 

4 Oostnieuwkerke 9 5 2 2 19/14 17 

5 Wielsbeke   8 4 2 2 15/9  14 

6 RC Lauwe   8 4 2 2 16/11 14 

7 Kortemark   8 4 2 2 16/12 14 

8 Blankenberge   8 4 3 1 19/15 13 

9 Oostduinkerke  8 2 2 4 10/14 10 

10 KFC POPERINGE  8 3 5 0 10/21 9 

11 Rumbeke   9 3 6 0 10/16 9 

12 Westkapelle   8 2 4 2 12/14 8 

13 Boezinge    8 2 4 2 13/16 8 

14 KFC VARSENARE 8 2 6 0 12/21 6 

15 Waregem   8 1 6 1 8/23  4 

16 Eernegem   8 0 7 1 3/18  1 

1 SK ELVERDINGE 12 8 3 1 29/14 25 

2 Jonkershove  11 7 2 2 27/18 23 

3 Vleteren   11 7 3 1 20/14 22 

4 Diksmuide   11 6 3 2 28/11 20 

5 Kruiseke   11 6 3 2 36/21 20 

6 Voormezele  11 6 3 2 29/18 20 

7 Bulskamp  12 5 3 4 20/23 19 

8 Reningelst  12 5 4 3 19/17 18 

9 JONG KFC  11 4 2 5 21/18 17 

10 Langemark-Poelk. 11 4 5 2 13/15 14 

11 Lo-Reninge  12 3 5 4 12/17 13 

12 Passendale  12 3 5 4 16/24 13 

13 Veurne   11 3 5 3 23/22 12 

14 Hollebeke  11 3 5 3 19/20 12 

15 Zarren   12 2 4 6 19/26 12 

16 Alveringem  11 3 7 1 20/33 10 

17 Westouter  11 2 5 4 22/23 10 

18 SK ZILLEBEKE  11 0 10 1 12/51 1  
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Blankenberge 3-2 6-1 4-1 2-2
Boezinge 3-2 1-2 2-1 1-1
Eernegem 2-2 0-1 0-3 0-2
KFC POPERINGE 1-2 0-3 2-1 1-5
Kortemark 2-1 2-3 1-1 1-1
Oostduinkerke 3-2 2-2 1-1 2-2
Oostkamp 3-1 5-1 2-1 6-0 1-2
Oostnieuwkerke 2-0 2-1 0-0 2-1
RC Lauwe 1-1 0-2 1-0 4-3
RC Waregem 1-3 0-5 2-3 0-3
Rumbeke 1-3 1-0 0-2 0-1 2-4
Varsenare 2-6 0-3 1-2 1-2
Westkapelle 1-3 3-4 1-0 0-1
Wielsbeke 1-0 0-3 4-0 1-1
WS Lauwe 5-1 5-0 4-2 2-1
Zwevezele 2-0 2-0 4-0 2-1
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Alveringem 2-3 2-0 2-7 4-2 0-1
Bulskamp 1-0 1-3 3-1 0-0 1-3 3-2
Diksmuide B 6-0 6-0 3-1 2-1 3-1 7-0
Elverdinge 2-1 0-2 2-0 2-1 1-0 6-0
Hollebeke 1-3 0-0 3-0 2-2 3-2
Jonkershove 2-0 2-1 2-2 4-2 3-0 3-3
Kruiseke 4-1 3-1 1-2 4-1 7-0
Langemark-Poelk 2-0 5-3 3-0 3-0 1-5 0-1
Lo-Reninge 1-1 2-1 2-1 3-1 0-2
Passendale 1-1 1-0 0-5 2-2 1-1 2-2
KFC POPERINGE 3-2 1-1 1-1 0-3 2-2
Reningelst 2-2 1-0 1-1 1-0 3-2 0-0
Veurne B 7-1 0-0 4-4 1-3 1-1 5-2
Vleteren 1-1 2-1 2-1 0-2 3-2 4-1
Voormezele 5-0 4-3 4-3 0-1 1-2 3-0
Westouter 4-5 2-2 2-4 0-0 0-2 5-0
Zarren 0-0 0-5 4-4 0-1 2-1
Zillebeke 0-3 1-3 2-3 2-5 3-3 1-5


