
KFC POPERINGE  B - SK RENINGELST (14 u.) 

De meeste aandacht gaat vandaag naar Jong KFC dat de buren uit deelge-
meente Reningelst mag verwelkomen: een stadsderby dus. 
Als we kijken naar de tegenstander van zondag stellen we vast dat ze het zul-
len moeten stellen zonder Aeck, Alleman en Saeremans wegens te naarstige 
verzamelaars van geel karton. Niettemin gaan er 3 andere gemotiveerde gas-
ten staan. Volgens mij is Reningelst een moeilijk te bespelen tegenstander. 
Zonder veel uitzonderlijke talenten zijn ze wel gevaarlijk op stilstaande fasen. 
Glenn Saeremans is meester in het geven van vrije trappen met een raar effect 
erop of in het andere geval zit er wel altijd een hoofd of voet tussen van on-
dermeer Lelong. Broer van...  
Over broers gesproken, Reningelst zal zich wel profileren als het kleine broer-
tje van KFC en zich lekker in de underdog/callimero-rol nestelen.  

Kristof 
De wedstrijd wordt geleid door ref Gino Vanneste 
 

KFC POPERINGE A - RC LAUWE (15 u.) 
Het klassement in eerste provinciale laat stilaan duidelijk zien dat de huidige 
top 9 allicht geen degradatiewedstrijden zal moeten spelen. Voor de andere 7 
teams - waaronder helaas KFC - wordt het van nu af aan elke wedstrijd knok-
ken voor het behoud. Te beginnen vandaag tegen RC Lauwe, een vrij sterke 
ploeg die goede met minder goede prestaties afwisselt. De Racingers verloren 
vorige zondag de derby tegen White Star waardoor ze wat voeling verliezen 
met de top. Vandaag zal RC Lauwe zich dus willen herpakken. Maar dat geldt 
ook voor de thuisploeg die het betere spel van de laatste paar weken alsnog 
niet kan verzilveren. Lukt het vandaag? 

PSP 
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Sidi Rahbi, bijgestaan door 
grensrechters Aaron Soens en Dirk Verbeke 
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Is 6 op 6 mogelijk? 
Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge heten het bestuur, 
spelers en supporters van RC Lauwe en SK Reningelst van harte welkom.  

MATCHBALLEN 
 

De matchballen van 

vandaag worden ge-

schonken door 

 



Om de vièrtn doagn - nummer 6 - 12 november 2017   - Blz. 2 

2 

Philippe Cailliau verwacht moeilijke derby tegen SK Reningelst  

Volgens Wikipedia is een derby in de sport een wedstrijd 

tussen twee clubs uit dezelfde stad, of uit dezelfde regio. 

“Deze matchen hebben een speciale naam gekregen omdat 

ze meestal extra beladen zijn. En ze zijn beladen doordat de 

aanhangers van beide teams in het dagelijks leven zo dicht 

bij elkaar staan”, zegt Wikipedia. 

 

“Dat speelt inderdaad mee. Ik hoor dat mijn jongens van 

Jong KFC ook de meeste tegenstanders van SK Reningelst 

goed kennen”, zegt trainer Philippe Cailliau. “Reningelst 

trekt ook de kaart van de eigen jeugd en dan is het logisch 

dat die jonge gasten mekaar geregeld tegenkomen”. 

 

Toch verwacht de trainer een moeilijke wedstrijd. “Een der-

by is sowieso al moeilijk, maar bovendien is het een match 

tussen een ploeg die aan het klimmen is (Jong KFC) en een 

team dat onverwacht punten laat liggen (SK Reningelst); ter-

wijl Reningelst toch echt wel een goede ploeg is, hoor”, 

waarschuwt Philippe. “Ik heb ze eind oktober aan het werk 

gezien tegen Elverdinge en de leider had toch heel wat 

moeite met Reningelst dat verdedigend erg sterk staat. Re-

ningelst kende ook een goede seizoenstart, maar is nu on-

verwacht wat teruggevallen. Ze zullen, en zeker hier, een en 

ander recht willen zetten. Wij zijn momenteel echter goed 

bij schot en we zijn efficiënt, maar het zal afhangen van de 

vorm van de dag, vrees ik”, aldus Philippe Cailliau. 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

Maar ondertussen staat Jong KFC maar lekker in de top 5: “Ik 

had het voorspeld, hé”, herinnert Philippe ons aan zijn eer-

ste interview in ons clubblad nr. 2. van september. Trainer 

Cailliau had toen gezegd dat Jong KFC, na een mindere start, 

vanaf dan punten zou pakken, wat ook gebeurde. 

Stél dat Jong KFC in aanmerking komt voor promotie? “Alles 

mag, niets moet”, lacht Philippe. “Persoonlijk zou ik het be-

ter vinden dat we naar derde konden klimmen. Het is ten-

slotte te bedoeling dat spelers van het B-team doorgroeien  

naar het eerste elftal. De kloof tussen 4de en 1ste provincia-

le vind ik nu té groot. Het is moeilijk om spelers van mijn 

team in te passen in 1ste provinciale. Bovendien is het voet-

bal in derde beter en dat ligt ons. Kijk maar naar onze beker-

campagne. Op het Dranouter-weekend na dan”, lacht Philip-

pe.  
 

En hoewel Bram Lucker, de trainer van de A-ploeg, het niet 

altijd over zijn beperkte kern wil hebben, wordt het door 

blessures en schorsingen alsmaar moeilijker om dat niét te 

doen. “Ik denk dat er binnenkort een of een paar van mijn 

mannen naar de A-kern zullen moeten”, zegt Philippe. “Ik 

heb daar geen probleem mee, want uiteindelijk is dat de 

bedoeling van het B-team”. 
 

Intussen trainen A- en B-kern op dinsdag samen onder lei-

ding van zowel Bram Lucker als Philippe Cailliau. “En het 

klikt”, zegt Philippe, “zowel tussen Bram en mij als tussen de 

spelers van beide ploegen”. 

En als het nu zondag bij beide teams ook nog op het veld 

klikt, dan krijgen we misschien een geslaagd KFC-weekend.  

PSP 
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Kapitein Niels Boutten: “Tegenslag zal niet blijven duren” 

Voortdurend zijn medespelers coachen en motiveren - zoals 

het een echte kapitein past - en af en toe ook scoren: KFC-

kapitein Niels Boutten heeft, ondanks de tegenvallende re-

sultaten, vertrouwen in de toekomst: “Die tegenslag zal niet 

blijven duren”, zegt Niels vastberaden aan de vooravond van 

de thuismatch tegen RC Lauwe. 

 

Niels Boutten: “Er zijn al drie matchen geweest dat we min-

stens de gelijke waren van onze tegenstander, zoniet beter 

zelfs: ik denk aan Kortemark, Varsenare en vorige zondag 

Oostduinkerke. Maar we kunnen onze inspanningen - voorlo-

pig - niet bekronen met doelpunten. Vorige zondag moesten 

we het eerste kwartier aan de thuisploeg laten, maar nadien 

kwamen we in de wedstrijd nadat we het systeem licht had-

den aangepast. Weer werden echter een paar kansen niet af-

gewerkt. En toen we na de rust dan toch verdiend op voor-

sprong klommen, werden die inspanningen in tien minuten 

tijd door Oostduinkerke weggeveegd. Na de 1-2 hebben we 

nog geprobeerd, maar toen kreeg Guillaume wel een onver-

diende rode kaart. Zelfs de aanvaller van Oostduinkerke is na-

dien nog bij de ref geweest om te melden dat er niet veel aan 

de hand was in het duel met Guillaume Durnez. Maar ja,... we 

moesten toch maar met tien verder en liepen nog op een 

counter”. 

PSP: “Nu Racing Lauwe, ook al een moeilijke tegenstander” 

Niels Boutten: “Er zijn geen gemakkelijke tegenstanders. Dat 

wisten we al van bij het competitiebegin. We moeten maar 

eens een beetje geluk beginnen afdwingen, door bijvoorbeeld 

vroeg een paar goals te kunnen scoren en die voorsprong te 

kunnen vasthouden. En dan zijn we vertrokken. We voetballen 

helemaal niet slecht, hoor. Ik vond ons net zo goed als Oost-

duinkerke, maar die mannen staan wel al met 18 punten. An-

derzijds verwondert het mij dat Westkapelle onderaan blijft 

hangen: ik vond die ploeg veel beter dan Oostduinkerke. We 

moeten eens punten pakken tegen ploegen die hoger gerang-

schikt staan. (lacht) Tegen Racing Lauwe bijvoorbeeld...” 

PSP: Jij laat alvast de moed niet zakken, want je blijft je me-

despelers oppeppen en coachen, zoals een kapitein moet 

doen. 

Niels Boutten: “Och, ik hoef geen kapitein te zijn, hoor. Zelfs 

zonder die kapiteinsband zou ik hetzelfde doen; aanmoedigen 

en richtlijnen geven. Let wel: ik ben blij dat ik het ben, hé: dat 

is een teken van vertrouwen. Anderzijds zijn er geen grote 

praters in onze groep. Ik probeer dus mijn verantwoordelijk 
 

Kapitein Niels Boutten: “We kunnen het net zo goed plezant houden, 

hé” (foto David Beerlandt) 
 

 heid op te nemen. Het ligt een beetje in mijn aard om veel te 

praten, zowel op als naast het veld. Ik heb blijkbaar een grote 

mond (lacht). 

PSP: “Dat zeg je zelf...” 

Niels Boutten: “Er zijn al te veel mensen die het mij gezegd 

hebben opdat het niet waar zou zijn. Er zijn belangrijker din-

gen in het leven dan voetbal, maar als we dan toch trainen en 

spelen, kunnen we het net zo goed plezant maken, hé. We 

moeten de sfeer er in houden, want anders lukt het niet. 

Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we ons kunnen hand-

haven. We zullen toch geen 25 matchen op rij “malchance” 

hebben, zeker? Alhoewel we zondag alweer enkele mannen 

moeten missen door schorsing en blessures. Maar het is aan 

de rest om op te staan en voorop te gaan in de strijd”. (PSP) 
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Frans Degruyter: ”Eénmaal Club, altijd Club” 

 

Met een lidmaatschapskaart voor KFC Poperinge, getekend 

in 1956, is Frans Degruyter het langste van allemaal lid van 

“Club Poperinge”. Onafgebroken. “Eénmaal Club, altijd 

Club”, lacht Frans die met zijn (bijna) 72 jaar (verjaardag op 

26 november) tevens de oudste actieve trainer is van de ver-

eniging. “Maar ’t is mijn laatste jaar als trainer”, zegt hij. 

 

“En deze keer is het echt waar”, benadrukt Frans lachend wan-

neer hij merkt dat de op de achtergrond meeluisterende Lau-

retto Deseure er kennelijk het zijne van denkt.  

“Ik heb inderdaad al een paar keer gezegd dat ik zou stoppen, 

maar toch begin ik er telkens opnieuw weer aan”, lacht Frans. 

“Maar volgend seizoen niet meer, echt waar”, zweert hij. “Ik 

ben 72 jaar; ik doe het nog graag, maar dan alleen in de... zo-

mermaanden. We zijn nu november en ik heb het dan moeilij-

ker om mijn trainingspak aan te trekken en buiten te komen. 

Ook al trainen we met de kleintjes vanaf  15 november in de 

zaal. Tja”, zucht hij, “ik kan het niet blijven opbrengen. ’t Is 

goed geweest, zeker? Ik blijf uiteraard wel bij Club en ik zal me 

op een andere manier inzetten voor KFC Poperinge. Bijvoor-

beeld door mee te helpen in de kantine als de jeugdploegen 

spelen”. Of misschien door weer “maître d’ hotel” mét vlinder-

das te spelen bij KFC-feesten zoals Midzomernacht. “Dat wa-

ren inderdaad plezante tijden”, zegt Frans. “Wie weet...” 

 

OP 16 JAAR IN  EERSTE ELFTAL 

 

Frans begon op 10 jaar aan zijn voetbalcarrière: “Bij de mini-

menen. Preminiemen waren er toen nog niet”, herinnert Frans 

zich. Hij doorliep bij KFC Poperinge de jeugdreeksen, maar de-

buteerde zowaar al op amper 16-jarige leeftijd in het eerste 

elftal. “Dat was tegen FC Roeselare”, weet Frans nog. “Johnny 

Thio (ex-Club Brugge en ex-Rode Duivel) speelde daar toen bij. 

Ik was niet veel bij de bal geweest, maar ik heb wél twee keer 

gescoord”, ziet Frans de film van toen terug. 

Maar heel lang heeft Frans niet gespeeld. “Ik sukkelde met een 

buikspierblessure. De behandelingen van toen waren niet zo-

als die tegenwoordig zijn. Bovendien moest ik ook mijn leger-

dienst doen en op 21-jarige leeftijd hingen mijn spelersschoe-

nen al aan de haak. Ik heb na mijn legerdienst wel nog een 

beetje bij de reserven gespeeld, maar was ondertussen ge-

trouwd en toen mijn zoon Angelo begon te voetballen bij KFC, 

ben ik ook hem gaan volgen, uiteraard”, vertelt Frans. 

 

 

Angelo Degruytter was trouwens ook een meer dan verdien-

stelijk voetballer die ook al heel jong in het eerste elftal speel-

de. Hij is nu al ongeveer 14 jaar scout voor RSC Anderlecht. 

Ondanks het feit dat zoon Angelo ook op jonge leeftijd in de 

eerste ploeg speelde, bleef vader Frans zich voor de jeugd in-

zetten. In die periode werd hij ook lid van het jeugdbestuur: 

“SK bestond toen nog”, weet Frans, “maar omdat er na enkele 

jaren gebrek was aan jeugdtrainers, koos ik weer voor het 

veldwerk als trainer”. Frans trainde verschillende jeugdreek-

sen. Diverse spelers van het huidige eerste elftal  trainden nog 

onder Frans. “En toch koos ik altijd voor B-ploegen; ik vind dat 

zogezegd minder getalenteerde spelertjes veel harder en be-

ter werken dan spelertjes die het allemaal denken te kunnen. 

En dat harde werken loont, hoor. Wees maar zeker. Dat geldt 

trouwens voor élke speler”. 
Vervolg zie blz. 5 

 

Frans Degruyter: “Hard werken op training loont voor élke speler”. 
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(Vervolg van blz. 2) 

Frans is nu sinds een 5-tal jaar de bezieler van de U6-

spelertjes, de voetbalschool, zeg maar. Hij doet dat uiteraard 

niet alleen, want met ruim 40 spelertjes zoals dit jaar is dat 

niet te doen. “Ik heb assistentie van enkele jonge trainers en 

van coördinator Thomas Verstraete”, vertelt Frans. “Die jonge 

gasten doen dat goed; zeer goed zelfs. Ze zijn erbij gekomen 

toen Kristof Mortier jeugdcoördinator werd en aan jonge spe-

lers van 15 à 17 jaar vroeg wie het zag zitten om trainer te 

worden van een jeugdploegje. Er waren vrij veel kandidaten 

en sommigen onder hen volgen nu trainerscursussen en kun-

nen het als trainer ver brengen”, ervaart Frans.  

 

RESPECT EN SPORTIVITEIT AANLEREN 

 

“Ik doe dit enorm graag”, vertelt Frans enthousiast. “Wij be-

naderen de kinderen altijd positief; we breken hen nooit af, 

ook al gaat het eens wat minder. Trouwens, voetbaltechnisch 

moet je hen nu nog niet veel bijbrengen. Het gaat nu vooral 

om balgevoel én - en dat vind ik nóg veel belangrijker - het 

leren werken in groep en - mijn stokpaardje - respect hebben 

voor mekaar, voor de trainers, voor de tegenstanders”.   

 

Het is trouwens mooi om eens zo’n U6-training van op afstand 

te volgen: hoe de kinderen leren om alle trainers op het veld 

te begroeten, hoe ze beurtelings een oefening doen, hoe ze 

na die oefening weer “groeperen” om dan vervolgens vol ont-

zag naar de trainer te luisteren die de nieuwe oefening uitlegt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

en demonstreert. Ook bij wedstrijdjes maant Frans de kin-

deren met gezagvolle stem aan om hun tegenstander die ze 

per ongeluk geduwd of getrapt hebben, een handje te geven. 

Ook na de wedstrijd worden het rijtje gevormd en worden er 

“handshakes” gedaan.  

De toekomst voor KFC-jeugd ziet er goed uit met tal van jonge 

trainers en véél kandidaat-spelers. “Toch”, besluit Frans, “zal 

het jeugdbestuur - als ik geen trainer meer ben - iemand van 

oudere leeftijd erbij moeten nemen. Iemand die gezag uit-

straalt, weliswaar op een vriendelijke manier”.  

Kortom, een nieuwe Frans... 

PSP 

Vitalski 
Vital Borkelmans heeft een boek uit. ‘Eeuwige optimist’. Brommerke beschrijft (of laat beschrijven) hoe hij talrijke tegenslagen te 

boven kwam. Sportieve en extra-sportieve laagtepunten beletten hem niet om met een positieve blik vooruit te blijven kijken. 
 

Extra-sportieve problemen hebben wij, KFC, gelukkig niet. Maar Borkelmans zou toch een voorbeeld voor ons moeten zijn. Wij 

hebben trouwens meer gemeen dan men zou vermoeden. Brommerke was ook niet de meest fijn besnaarde voetballer maar een 

nooit aflatende, harde werker. Ook wij moeten het hebben van onze mentaliteit. Brommerke komt van ver (uit de koolmijnen 

van Limburg). Wij komen ook van ver ( ’t gat van derde provinciale). Brommerke drinkt er graag ene na een geleverde inspan-

ning (cfr. het drinkgelag van de Rode Duivels na een povere 0-0 tegen tien Nederlanders (WK ’98)). Ook wij hebben vlug een re-

den gevonden om een feestje te geven. 
 

KFC Poperinge A kan niet anders dan positief te blijven. In deze donkere periode moeten we elk lichtpuntje aangrijpen om ons 

vertrouwen wat op te krikken. 

We hebben in elk geval onze eigen Vital in de rangen lopen. Van Keirsbilck is altijd één van de eersten om ons, via sociale media, 

weer op te peppen na een nieuwe nederlaag. 

Vital, onze eeuwige optimist.          

Ben 

COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  

De aansluitingskaart van 

Frans Degruyter: al meer 

dan 60 jaar lid van KFC 
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NOTEER IN DE AGENDA 
  

 
Zaterdag 24 november 2017: 
Studax’ Wijn-avond 
(cafetaria De Bres, Veurne-
straat 15, Poperinge) 
 
Zaterdag 2 december 2017: 
Kaas– en Wijnavond KFC-
Jeugd: 14 € pp. Inschrijven en 
voorafbetaling tot 29/11 op 
soccereonline of 
www.kfcpoperinge.be (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) 

 

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

ASSISTS 
KFC A: Zouhir Boucherim, Kevin Chateau en Olivier Sohier (elk 2) 
 

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

NIEUWSJES UIT HET A-TEAM 

 

 Sam Jacob krijgt één speeldag schorsing voor zijn rode kaart die hij kreeg in de thuis-

match tegen Kortemark. Hij is er vandaag dus niet bij.  

 Het is nog niet bekend wanneer de rode kaart van Guillaume Durnez (die hij kreeg op 

Oostduinkerke) door de Provinciale Tuchtcommissie besproken zal worden. Hem 

wacht dus ook nog een schorsing 

 Kevin Chateau blijft sukkelen met een spierletsel, net als Wannes Lelong. Ook zij kij-

ken vandaag vanuit de tribune toe. 

 

NIEUWSJES UIT JONG KFC 

 Kevin Gruwez pakte rood in de thuismatch tegen Zillebeke.  De bond legt één speel-

dag schorsing op. Hij is er dus thuis tegen Diksmuide B (26/11) niet bij. 

 Flor Dewulf en Michiel Theeten zijn weer beschikbaar. De plaatsen worden stilaan 

duur in het B-team. Nagenoeg iedereen is fit of is in 't slechtste geval enkel nog z'n 

conditie aan 't opbouwen.  

 Intussen is Jong KFC in alle stilte de top- 5 binnengeslopen en staan ze op een puntje 

van de 2e plaats.  

 Het blijft wachten op de eerste clean-sheet  



WEDSTRIJDEN WEEKEND 

17/18/19 NOVEMBER 
  

VRIJDAG 17 NOVEMBER 

UIT 

19:30 SV Pittem - BELOFTEN 

20:00 KV Kortrijk - STUDAX Z 
 

ZATERDAG 18 NOVEMBER 

THUIS 

9:30  PROV U9(1) - SV Pittem 

9:30  PROV U9(2) - SV Pittem 

9:30  GEW U10  - SV Moorslede 

9:30  GEW U11 - E. Jonkershove 

9:30  GEW U17  - JV Lo-Reninge 

10:45 PROV U10 - SC Zonnebeke 

14:30 GEW U12 - SK Nieuwkerke 

14:30 GEW U15(1) - SK Geluwe 

14:30 PROV U17 - SC Zonnebeke 

14:30 PROV U21 - Dosko Beveren 

UIT 

9:00  KVK Westhoek - GEW U7(2)      

9:00  Sp. Dikkebus - GEW U9(2)      

9:00  VKW Vleteren - GEW U8(1)     

9:30  SK Eernegem - PROV U8(1)      

9:30  SK Eernegem - PROV U8(2)      

9:30  SC Zonnebeke - PROV U11      

9:45  WS Bulskamp - GEW U8(2)      

10:30 WS Houthulst - GEW U9(1)   

10:30 SK Vlamertinge - GEW U7 (1)     

14:00 VKW Vleteren - GEW U15(2)      

14:30 Sp. Keiem - GEW U13      

19:00 KSV VEURNE B - JONG KFC  
 

ZONDAG 19 NOVEMBER 

THUIS 

9:30  PROV U12 - Dosko Beveren    

9:30  PROV U13 - Dosko Beveren 

9:45  PROV U15 - Dosko Beveren 

UIT 

09:15 TSC Proven - Studax Reserven 

15:00 KSK OOSTNIEUWKERKE - KFC POPERINGE A 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

24/25/26 NOVEMBER  
 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 

THUIS 

19:30 BELOFTEN - VK Avelgem 
 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 

THUIS 

9:30  GEW U7(1) - TSC Proven 

9:30  PROV U9(1) - K. SV Moorsele 

9:30  PROV U9(2) - K. SV Moorsele 

9:30  PROV U11 - SV Diksmuide 

10:45 PROV U8(1) - Dosko Beveren 

10:45 PROV U8(2) - Dosko Beveren 

14:30 GEW U13  - WS Bulskamp 

UIT 

9:00  JV Lo-Reninge - GEW U9(1)      

9:00  Merkem Sp. - GEW U8(2)      

9:15  Sassp. Boezinge - GEW U8(1)      

9:15  Sassp. Boezinge - GEW U9(2)   

9:15  SK Staden A - GEW U17      

9:15  VK Langemark-Poelkapelle - GEW U11      

9:30  SC Zonnebeke - GEW U8(1) 

10:00 SV Pittem - PROV U10      

10:30 Sassp. Boezinge - GEW U7(2)     

11:15 SC Zonnebeke - GEW U10      

13:15 Sassp. Boezinge - GEW U15(2)      

13:45 Brielen Sport C - GEW U12      

13:45 Ol. Ledegem - GEW U15(1) 

14:30 SV Pittem - PROV U17      
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

THUIS 

9:15  Studax Reserven - SK Reningelst B  

9:15  Studax Z - SV De Ruiter 

14:00 JONG KFC - KSV DIKSMUIDE 

15:00 KFC POPERINGE A - RC WAREGEM 

UIT 

9:30  SV Pittem - PROV U15      

10:00 SV Diksmuide - PROV U12      

10:00 SV Diksmuide - PROV U13  

Om de vièrtn doagn - nummer 6 - 12 november 2017   - Blz. 7 

7 



LEUKE “CRUYFFIES” 

 

 
"De bal ineens spelen vraagt meer 
techniek dan hem 2000 keer 
hooghouden" 
 
"Als iedereen zijn taak doet, speel 
je op zijn minst gelijk" 
 
"Hoe simpeler hoe beter,  want 
hoe minder keuze je een speler 
laat hoe meer kans dat hij het 
juiste doet" 
 
"Vindt de zwakke plek van je te-
genstander en je hebt gewonnen"  
 
"Als jij verstand van voetbal had 
zou jij hier zitten"  
 
"Winnen is logisch, verliezen niet"  
 
"Voetbal speel je met het hoofd, 
want de bal is vlugger dan de be-
nen"  
 
"Het leukste van trainer zijn is 
spelletjes verzinnen waarin je zelf 
kunt meedoen."  
 
"Bandage is zeer aantrekkelijk 
voor de tegenstander"  
 
"Je hebt voetbalsituaties en situa-
ties die voortkomen uit vechten, 
ik zie liever een voetbalsituatie"  
 
“Als je niet scoort, zul je nooit 
winnen”. 
 
“Als je 1 doelpunt meer maakt 
dan je tegenstander, win je de 
wedstrijd”. 
 
“Je moet schieten, anders kun je 
niet scoren” 
 

 “Voetballen is simpel, maar het 
moeilijkste is simpel voetballen.” 
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BIJGELOOF IN DE SPORT (2) 
Wellicht kennen velen van jullie de verhalen van enkele topatleten die rituelen uitvoe-

ren voor of tijdens de wedstrijd. Zo wil Rafael Nadal steeds dat er twee flesjes water 

voor hem klaar staan, één met koud en één met lauw water. De etiketten van de fles-

jes moeten in de richting staan van zijn baseline. Hij neemt telkens een slok uit elke 

flesje bij de baanwissel, waarna hij de flesjes weer op exact dezelfde afstand neerzet. 

Ook Sven Kums kan niet zonder een gedichtje van zijn vriendin Caroline voor het begin 

van de wedstrijd. Recent liet ook Evi van Acker ons zien welke drie talismannen ze  

heeft: een zilveren munt, een paar Koreaanse sokken, een haarrekkertje…  

Samengevat is bijgeloof de overtuiging dat voorwerpen, handelingen of omstandighe-

den die niet noodzakelijk logisch verband houden met de gebeurtenis, invloed hebben 

op de uitkomst van de gebeurtenis. 

 

Hoe ontstaat bijgeloof ? 

Vaak worden toevalligheden gekoppeld aan een succeservaring. Zo had tennister Sere-

na Williams een paar nieuwe witte sokken aan in de eerste ronde van groot tornooi. Ze 

wint de wedstrijd en gelooft erin dat die sokken haar geluk hebben gebracht. Voor de 

zekerheid trekt ze dan ook tijdens de volgende ronde deze sokken aan. Opnieuw suc-

ces! De link is gelegd en het bijgeloof is een feit. 

 

Het is de illusie van de controle op het verloop van de wedstrijd die net zoals een place-

bo-pil het vertrouwen geeft. Hoe belangrijker de wedstrijd en hoe onzekerder de uit-

komst, hoe meer de atleten zich aan het bijgeloof houden. 

 

Wanneer is bijgeloof nu voordelig en wanneer nadelig? 

Bijgeloof heeft als voordeel dat de atleet met meer zelfvertrouwen aan de wedstrijd 

start. Hij of zij heeft een groter gevoel van controle en zal ook meer doorzettingsver-

mogen tonen. Ook zorgt het voor een tijdelijke verlichting van prestatie-angst. Op deze 

manier kan bijgeloof tot betere prestaties leiden. 

 

Bijgeloof kan echter ook nadelig zijn als: 

•Het zo’n grote vormen aanneemt dat de atleet er uren per dag mee bezig is, waar-

door andere belangrijke aspecten (rust, voeding…) in het gedrang komen. 

•De atleet er fysiek of mentaal nadeel van ondervindt. Zo zal een loper die gelooft dat 

hij eerst intensief moet loslopen mogelijks te zwaar vermoeid aan de wedstrijd starten. 

•De atleet zijn bijgeloof niet in de hand heeft: Een zwemster geloofde er bijvoorbeeld 

ooit in dat ze steeds een hartslag onder de 56 moest hebben bij het opstaan om goed 

te kunnen presteren. Het lijkt vrij duidelijk dat dit bijgeloof risico’s inhoudt. Ook op het 

eerste zicht minder risicovolle vormen van bijgeloof, kunnen nadelig zijn. Wat als Evi 

Van Acker een van haar Talismannen kwijt speelt? Of wat als de vriendin van Sven 

Kums om een of andere reden geen gedicht heeft kunnen sturen? 

Het is dus verstandig om rituelen te kiezen die je zelf onder controle hebt en die je 

mentaal en fysiek voordeel bieden. Deze routines zijn niet alleen bijgeloof, maar kun-

nen ook echt verband houden met betere prestaties.  Hoe je jouw schoenen aantrekt 

of met welke voet je eerst op het veld stapt heb je zelf onder controle. Dat je enkel 

goed zal presteren bij droog weer die dag, is echter een riskant bijgeloof. 
Inez Swinnen, sportpsycholoog 

Volgende keer: Voorbeelden van bijgeloof in de sport 
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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   1 / 2 

 

NOVEMBER 2017 

05:  15:00  KVV OOSTDUINKERKE A - KFC POPERINGE A   3 / 1  

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    …/… 

20:  19:30  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    4 / 1 

 

NOVEMBER 2017 

05:  14:30  WS ZARREN - KFC POPERINGE B    1 / 2 

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    …/… 

24:  19:00  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 11de SPEELDAG 
 

14:30 u. Westkapelle - Waregem     ...-...  

14:30 u. Wielsbeke - Oostduinkerke    ...-...  

14:30 u. Blankenberge - Varsenare    ...-...  

14:30 u. WS Lauwe - Oostnieuwkerke   ...-...  

15:00 u. Kortemark - Eernegem    ...-...  

15:00 u. KFC POPERINGE  A -  RC LAUWE  ...-...  

15:00 u. Rumbeke - Zwevezele A    ...-...  

17:00 u.  Oostkamp - Boezinge    ...-... 

KALENDER 14de SPEELDAG 

Bulskamp - Zillebeke     ...-...  

Passendale - Veurne     ...-...  

Lo-Reninge - Langemark-Poelk.  ...-...  

JONG KFC -  SK RENINGELST    ...-...  

Hollebeke - Jonkershove    ...-...  

Kruiseke - Vleteren      ...-...  

Alveringem - Zarren     ...-...  

Voormezele - Westouter   ...-...  

      

1  SK ZWEVEZELE 10  8  1  1  25  9  25  

2  WS Lauwe   10  7  2  1  23  9  23  

3  Oostnieuwkerke  10  6  2  2  21  15  20  

4  Blankenberge   10  6  1  3  24  16  19  

5  Oostkamp   10  6  0  4  25  13  18  

6  Wielsbeke  10  5  3  2  22  12  18  

7  Kortemark   10  5  2  3  19  15  17  

8  Oostduinkerke 10  4  4  2  15  16  16  

9  RC LAUWE  10  4  3  3  18  14  15  

10  Varsenare   10  3  1  6  17  25  10  

11  Rumbeke   10  3  0  7  11  21    9  

12  KFC POPERINGE   10  3  0  7  12  26    9  

13  Westkapelle   10  2  3  5  15  18    9  

14  Boezinge    10  2  3  5  18  24    9  

15  Waregem   10  2  2  6  17  28    8  

16  Eernegem  10  0  1  9  3  24    1 
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Blankenberge 3-2 6-1 3-1 4-1 2-2
Boezinge 3-2 1-2 4-4 2-1 1-1
Eernegem 0-2 2-2 0-1 0-3 0-2
KFC POPERINGE 1-2 0-3 1-2 2-1 1-5
Kortemark 2-0 2-1 2-3 1-1 1-1
Oostduinkerke 3-2 3-1 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 2-1
RC Lauwe 1-1 0-2 1-0 0-1 4-3
RC Waregem 1-3 0-5 5-1 2-3 0-3
Rumbeke 1-3 1-0 0-2 0-1 2-4
Varsenare 2-6 0-3 3-3 1-2 1-2
Westkapelle 1-3 2-2 3-4 1-0 0-1
Wielsbeke 1-0 4-0 0-3 4-0 1-1
WS Lauwe 5-1 5-0 4-2 1-2 2-1
Zwevezele 2-0 4-1 2-0 4-0 2-1

 

1 ELVERDINGE   13 9 3 1 31/15 28 

2 Kruiseke    13 7 3 3 42/26 24 

3 Jonkershove   13 7 3 3 33/25 24 

4 Vleteren    13 7 3 3 24/18 24 

5 JONG KFC   13 6 2 5 27/20 23 

6 Diksmuide    13 6 4 3 29/13 21 

7 Voormezele   13 6 4 3 31/23 21 

8 Bulskamp   13 5 3 5 21/24 20 

9 SK RENINGELST 13 5 5 3 20/20 18 

10 Alveringem   13 5 7 1 24/35 16 

11 Lo-Reninge   13 4 5 4 16/18 16 

12 Passendale   13 4 5 4 19/25 16 

13 Langem.-Poelk. 13 4 6 3 15/18 15 

14 Westouter   13 3 5 5 28/28 14 

15 Hollebeke   13 3 5 5 19/20 14 

16 Veurne     13 3 6 4 24/24 13 

17 Zarren    13 2 5 6 20/28 12 

18 Zillebeke    13 0 12 1 14/57   1 
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Alveringem 2-3 2-0 2-7 2-1 4-2 0-1
Bulskamp 1-0 1-3 3-1 0-0 1-3 3-2
Diksmuide B 6-0 0-0 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 0-0 3-2
Jonkershove 4-4 2-0 2-1 2-2 4-2 3-0 3-3
Kruiseke 4-1 2-1 3-1 1-2 4-1 7-0
Langemark-Poelk 1-1 2-0 5-3 3-0 3-0 1-5 0-1
Lo-Reninge 1-1 2-1 2-1 3-1 4-1 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 4-1
Reningelst 2-2 1-0 1-1 1-3 1-0 3-2 0-0
Veurne B 7-1 0-0 1-2 4-4 1-3 1-1 5-2
Vleteren 1-1 2-1 2-1 0-2 3-2 3-3 4-1
Voormezele 5-0 4-3 4-3 0-1 1-2 3-0 1-1
Westouter 4-5 2-2 2-4 3-2 0-0 0-2 5-0
Zarren 0-0 0-5 4-4 0-1 1-2 2-1
Zillebeke 1-2 0-3 1-3 2-3 2-5 3-3 1-5


