
KFC POPERINGE A - KSC BLANKENBERGE (15 u.) 
In de heenwedstrijd aan de Blankenbergse kust slikte KFC een zware 6-1 ne-
derlaag, de zwaarste in deze competitie. Na mooie overwinningen op Zweve-
zele en Wielsbeke en thuis tegen WS Lauwe, is de tijd rijp om ook Blankenber-
ge eens met de “Keikoppigheid” van KFC Poperinge te laten kennis maken en 
sportieve revanche te nemen voor die pandoering van de heenmatch.  De be-
zoekers van vandaag leden tegen Westkapelle een zware 5-0 nederlaag, maar 
ze herpakten zich vorige week: ze blikten WS Lauwe in met 4-1. Het Blanken-
bergse dipje heeft dus maar één week geduurd.  Toch zijn de bezoekers er niet 
helemaal gerust in, want in Het Nieuwsblad van dinsdag ll. waarschuwt Aaron 
Belpaire zijn Blankenbergse ploegmaats voor KFC Poperinge. “We wonnen 
thuis probleemloos, maar ondertussen is Poperinge gezwind naar de midden-
moot geklauterd”. En wees maar zeker dat KFC daar wil blijven. KFC-
supporters die ook het WK-veldrijden willen volgen, dat kan op de TV-
schermen in de kantine. (PSP) 
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Thierry Vervaeke, bijgestaan 
door grensrechters Dirk Verbeke en Nicolas Van Caelenberghe 

 

JONG KFC - WS BULSKAMP (14 u.) 

Jong KFC deed de ploegnaam alle eer aan vorige zondag op Alveringem: ge-
middelde leeftijd van de veldspelers: 19 jaar en 5 maand. Niet bepaald een 
ploeg van “oude ratten” om af te zakken naar de achtertuin van Cyriel Ver-
schaeve. Dan maar op enthousiasme en organisatie. Wat ook aardig lukte zon-
der de reeks van sterke prestaties op te sommen. We gaven niet zoveel weg en 
als dat al eens gebeurde ging de bal hoog over of stond Jens er nog. De derde 
periode is voortreffelijk ingezet tegen een ploeg die in vorm was de laatste tijd.  
Voor de match tegen Bulskamp keren een paar studenten terug uit de exa-
mens en die kan de trainer goed gebruiken. De jongens uit de polders zijn net 
als Alveringem ook goed op dreef de laatste tijd en  staan inmiddels vierde. 
Ongetwijfeld zullen ze het 1-3 verlies uit de heenronde willen rechtzetten. Ze 
missen wel Delva en Levecque door schorsing. (KL) 
De wedstrijd wordt geleid door ref Danny Declercq 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag het be-
stuur, spelers en supporters van KWS Lauwe en FC Passendale.  

SPORTIEVE REVANCHE  

M ATC H B A L  

De matchbal deze week wordt 

geschonken door: 
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Kristof Mortier (TVJO): “Voetbal is een doel,  

maar vooral ook een middel” 
We hebben (lang) moeten aandringen eer we Kristof Mortier 

op de praatstoel kregen. De TVJO (Technisch Verantwoorde-

lijk Jeugdopleiding) van KFC Poperinge werkt veel en hard, 

“maar liever in de luwte”, zegt hij. Nochtans heeft het 42-

jarige hoofd van de jeugdopleiding heel veel zinnige zaken te 

vertellen: over voetbal uiteraard, maar ook over “vorming” 

van kinderen en jongeren in het algemeen. Voetbaltechniek 

is één zaak, mentale en sociale vaardigheden bijbrengen is 

voor Kristof minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. Hij 

probeert dat op diverse manieren. Als maatschappelijk wer-

ker (beroepshalve bij het OCMW van Houthulst) heeft hij 

daarvoor de ervaring en de tools. “We moeten de kinderen 

en de jongeren die bij ons spelen ook waarden meegeven, 

hen hun eigen krachten - zowel fysiek als mentaal - laten ont-

dekken; we moeten ze leren gefundeerde beslissingen te ne-

men zowel in de sport als in het leven. Voetbal is een doel, 

maar voetbal is vooral ook een middel...”. 

 

Ervaring met jeugdwerk heeft Kristof Mortier genoeg. Afkom-

stig uit Langemark voetbalde hij als jongere bij de lokale ploeg. 

Vanaf zijn 16de was hij al jeugdtrainer en onafgebroken is hij 

dat op heden nog. Hij voetbalde ook zelf bij achtereenvolgens 

Langemark, Merkem en Dikkebus. Kristof volgde een reeks 

trainerscursussen en beschikt nu over een UEFA-A- en een 

TVJO-diploma.  Hij volgt niet alleen cursussen maar hij geeft als 

docent ook al 7 jaar zelf wekelijks les in de Vlaamse Trainers-

school waar hij heel wat trainers tracht te besmetten met zijn 

specifieke visie op jeugdvoetbal.  Als professioneel jeugdtrai-

ner werkte hij ondermeer 6 jaar voor Club Brugge en gaf hij er 

leiding aan de U10 tot de U15. De nu bekende spelers als 

Brecht Cappon (KV Oostende), Michiel Jonckheere (KV Oosten-

de), Anthony Van Loo (KV Kortrijk) en Brecht Dejaeghere (AA 

Gent) trainden toen onder de hoede van Kristof Mortier. 

“Maar dan kreeg ik zelf een gezin en wou het wat rustiger 

doen en ben ik dus bij Club Brugge gestopt”, vertelt Kristof. Hij 

voegt er lachend meteen een leuk detail aan toe: “Ik ging van 

blauw-zwart naar... paars-wit, maar dan van TSC Proven”.  

Maar al snel kreeg een andere eersteklasser hem in de gaten, 

KV Kortrijk met name.  Hij was er 5 jaar actief als coördinator 

van onder- en middenbouw. Bij KVK leerde hij huidig KFC-

trainer Bram Lucker kennen, toen trainer van de Kortrijkse be-

loften. Enkele jaren later zitten ze dus weer samen bij KFC 

Poperinge: “Puur toeval”, zegt Kristof. “Ik wist niet eens dat 

Bram kandidaat was als opvolger van Serge Vandevyvere. 

Maar ’t is wel leuk natuurlijk. Hij weet hoe ik in mekaar zit wat 

betreft jeugdwerking en ik weet dat Bram voorstander is van 

visies zoals die van KFC Poperinge. Het klikt dus”. 

BALBALSCHOOL 

Kristof combineerde aanvankelijk het professionele voetbal-

werk met jeugdbegeleiding bij lagere ploegen, maar op de 

duur werd dat wat (te) veel, zodat nu alleen nog KFC Poperin-

ge overblijft. 

Én de beroemde BalBalschool uiteraard. 

“Dat is een eigen voetbalschool die nu al 15 jaar bestaat waar-

bij we op een specifieke manier inzetten op de technische en 

motorische ontwikkeling van jeugdvoetballers en dit koppelen 

aan het aanleren van specifieke mentale en sociale vaardighe-

den: leren samenwerken, leren winnen en verliezen, leren om-

gaan met spelers die beter zijn of juist minder zijn, proeven 

van waarden en normen, leren initiatief nemen,…”, vertelt 

Kristof.    
Vervolg zie blz. 3  

Kristof Mortier: “De kracht van ál die vrijwilligers, die sociale verbonden-

heid... dàt heb ik nog in geen enkele andere club gezien, hoor” (foto PSP) 
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   (Vervolg van blz. 2 Kristof Mortier) 

 

De BalBalschool organiseert naast de wekelijkse intensieve 

technieklessen (ondertussen al op 7 locaties in West-

Vlaanderen) ook balbal-voetbalkampen en -stages in de vakan-

tieperiodes. Het aanbod van de stages is heel divers: fun & 

plezier maken maar ook high level met een heel doorgedreven 

voetbalopleiding. Bijvoorbeeld Fries Deschilder (FC Eindhoven) 

en Leander Dendoncker (RSC Anderlecht) volgden vele jaren 

deze balbal-opleiding.  Daarnaast zijn er ook de combistages 

waar voetbal gekoppeld wordt aan specifieke onderwerpen. 

Zo heeft hij een kamp “Franse taal” georganiseerd waarbij de 

spelertjes gedurende vier dagen getraind werden in het Frans, 

weliswaar alles voetbal-gerelateerd. Ook een voetbalkamp 

voor zwaarlijvige kinderen was een succes, waarbij “niemand 

buitenspel” het motto was.  Daarnaast is er ook een specifiek 

balbal-aanbod voor peuters en kleuters.  Jonge kinderen leren 

bewegen en spelen in combinatie met het aanreiken van tools 

om weerbaarder en sociaal vaardiger te worden. Ook een 

voetbalkamp voor kinderen met een beperking was een suc-

ces: er kwamen maar liefst 145 inschrijvingen binnen. 

 

NIET HELEMAAL KLAAR VOOR 

“De jeugdvoetballer staat binnen de KFC-werking centraal.  

Trainingen en wedstrijden zijn er niet voor de trainer of ou-

ders, maar voor de kinderen”,  verduidelijkt de TVJO die toch 

wat moeite heeft om zijn visie door te drukken. “Ook omdat ik 

zelf nog trainingen en weekendwedstrijden begeleid bij enkele 

KFC-jeugdelftallen. Eigenlijk zou ik vrijgesteld moeten kunnen 

worden van trainingen en wedstrijdbegeleidingen om alles van 

dichterbij te kunnen opvolgen”, legt Kristof uit.  Het is echter 

niet gemakkelijk om een gepast kader te creëren en jeugdtrai-

ners te vinden om alle KFC jeugdvoetballers (en het zijn er op 

dit moment meer dan 350) wekelijks te begeleiden in iets wat 

ze graag doen: voetbal spelen ! 

Kristof lanceerde in augustus 2016 het nieuwe KFC jeugdplan 

KFC 2.0 .  ‘Verbinden om te scoren’ was één van de slagzinnen 

uit het plan.  “Enkele doelstellingen werden gerealiseerd maar 

ook heel wat initiatieven komen moeilijk van de grond.  Straks 

maak ik samen met het jeugdbestuur mijn persoonlijke evalua-

tie en een doorlichting van het jeugdplan KFC 2.0.  Ik heb nog 

zo veel plannen en ideeën maar ik weet niet of iedereen mijn 

verhalen wil/kan volgen.  Ik ervaar nochtans heel wat steun 

van mijn coaches en het jeugdbestuur maar ik wil nog verder 

evolueren”,  aldus Kristof.   

 

 

 

 

 

VRAGEN 

“Spelers opdelen in vakjes gelinkt aan een geboortejaar… ik  

ben daar pertinent tegen.  Waarom houden we in jeugdvoet-

balland niet méér rekening met de geboortemaand en maturi-

teitseffect? Waarom kunnen spelers van verschillende geboor-

tejaren niet met mekaar trainen en voetballen? Waarom 

wordt er nog zo vaak vanuit een eiland-politiek gewerkt in het 

jeugdvoetbal? Waarom is samenwerken in de huidige maat-

schappij zo moeilijk? Waarom wordt er niet meer ingezet op 

de individuele begeleiding van jeugdvoetballers? Waarom is 

het zoeken naar de meeste ideale ontwikkelingscontext zo 

moeilijk bij een jeugdspeler? Ik voel me soms zo alleen in de 

woestijn”, zucht Kristof Mortier. 

 

Eén van die ideeën is bijvoorbeeld de multiskill-aanpak binnen 

de KFC jeugdvoetbalopleiding. Kristof zoekt geregeld inspiratie 

bij andere sporten zoals atletiek, basket, boks en tennis. “Die 

kruisbestuiving is een meerwaarde,” ervaart Kristof die zijn 

spelertjes al eens een bokstraining liet volgen of een waterpo-

lomatch liet spelen. “ Maar heel wat mensen in jeugdvoetbal-

land zijn nog niet klaar voor dit verhaal. Ik wil een multiskill-

platform opzetten over de clubgrenzen heen waarin de speler 

uiteraard centraal staat en waarbij kinderen en jongeren men-

taal, motorisch en inzichtelijk aanvullend kunnen gevormd 

worden vanuit de invalshoek van andere sporten”. 

 

ENORM SOCIAAL KAPITAAL 

“In KFC is er een enorm sociaal kapitaal bijeen. De kracht van 

ál die vrijwilligers, die sociale verbondenheid... dàt heb ik nog 

in geen enkele andere club gezien, hoor”, prijst de TVJO. “Niet 

alleen op en rond de KFC-velden maar ook daarbuiten. Ieder-

een heeft een mening over KFC en de interne werking en dat 

mag en moet ook. Iedereen bedoelt het goed en denkt vanuit 

zijn referentiekader, maar binnen de club is het net zoals de 

huidige maatschappij: heel divers. Als die diversiteit beant-

woord wordt met het nodige respect, dan heb ik daar geen 

probleem mee. Ik kan om met opbouwende kritiek, maar als 

jeugdverantwoordelijke krijg je soms te maken met gekke en 

rake kronkels en daarmee omgaan is niet altijd evident. On-

dertussen heb ik wel geleerd dat dit part of the game is”.   

 

En wat met de voetbalouders? “Vroeger bij KV Kortrijk en Club 

Brugge moeilijk”, bekent Kristof Mortier eerlijk. “Toen ging ik 

de ouders zoveel mogelijk uit de weg. Nu niet meer: ik zie ze 

nu als partner. Zij kunnen ons - bij manier van spreken - een 

soort handleiding bezorgen van hun zoon/dochter. Zij kunnen 

de trainers informatie bezorgen die belangrijk is voor ons en 

waarmee we beter aan de slag kunnen”. 
(Vervolg zie blz. 4)  
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(Vervolg van blz. 3 Kristof Mortier) 

STIP IT! 

De TVJO richtte ook een sociale cel op waarbij kinderen en/of 

ouders met hun problemen over bijvoorbeeld pesten terecht-

kunnen. “Er zijn al wat meldingen, helaas”, zegt Kristof. 

“Kinderen voelen zich soms geviseerd.  We proberen dat zo 

snel en zo goed mogelijk op te lossen. Hij wil ook nog een actie 

organiseren van “STIP IT!”. Dat is een actie van de VRT-zender 

Ketnet tegen pesten “want pesten is niet tof”. STIP betekent 

Samen Tegen Iemand Pesten. Door de actie, een spel eigenlijk, 

wil Kristof de kinderen weerbaar en verbaal sterker maken en 

leren opkomen voor zichzelf én voor de anderen. 

 

KFC-TV 

En wie regelmatig op Facebook zit of de (jeugd)website van 

KFC raadpleegt, ziet ook geregeld filmpjes en fotomontages 

van de jeugdwerking, dat alles gemonteerd en letterlijk op mu-

ziek gezet door de TVJO. En die filmpjes, of de KFC-TV oogsten 

telkens veel bijval, te zien aan de kijkdichtheid en de reacties 

van de mensen.  Maar niet alleen voor de kinderen neemt 

Kristof Mortier initiatieven, ook voor de ouders: zoals de 

“Footlunches”; die moeten ouders dichter bij elkaar en bij de 

club brengen. Zo wordt de verbondenheid binnen KFC Pope-

ringe groter. (Meer info over de Footlunches hieronder). 

 

ADMINISTRATIE 

En dan hebben we het nog niet gehad over het administratieve 

werk van de Technisch Verantwoordelijke voor de Jeugdoplei-

ding. “Ik krijg gelukkig veel steun van de secretaris Bart Van-

neste. De subsidie- en erkenningsdossiers, het halen van de 

licentievoorwaarden,…  zijn gekoppeld aan zware administra-

tieve lasten.” aldus Kristof Mortier.   

“In 2018 werd er opnieuw een externe audit aangevraagd. Een 

heel diepe screening en evaluatie van de club volgt dit najaar 

met hopelijk enkele aandachtspunten tot groei als resultaat. 

De voorbereiding van zo’n audit is weken werk. “Ik had bij-

voorbeeld naar het Vrijwilligersfeest willen gaan om op die 

manier mijn waardering voor de KFC-vrijwilliger te tonen. 

Maar ik had er gewoon de tijd niet voor. In plaats daarvan ben 

ik na mijn U15-training direct naar huis vertrokken en heb ik 

nog een paar uur achter mijn computer gezeten om o.a. de U6

-kalender binnen het samenwerkingsverband vorm te geven.  

Het is soms kiezen en kiezen is vaak verliezen.   

 

“Tja, bij momenten denk ik wel eens: ‘ik stop ermee’, maar de 

spelers en het zien en ervaren van de grote inzet van velen 

helpen mij er telkens weer bovenop”, besluit Kristof Mortier. 

Gelukkig maar voor KFC Poperinge...  (PSP) 

 

 
De KFC-jeugdwerking nodigt alle ouders en spelers uit voor de  

 

KFC FOOTLUNCH 

op de zondagmiddagen 

18 februari en 25 maart 2018 

 

Op KFC supersunday's moeten de mama's of papa’s voor een keer-

tje niet aan het fornuis staan. Kom met het gezin om 12 uur naar de 

KFC-kantine en schuif je voeten onder tafel. Wij doen de rest en 

serveren graag een lekker aperitief gevolgd door stoofvlees met 

frietjes & groentjes voor 15 €. Kinderen  kunnen kiezen voor stoofvlees of de KFC-frikadel voor 8 euro. Die kids kunnen voor en 

na het eten ravotten, spelen en voetballen op de KFC-terreinen, terwijl de ouders in alle rust kunnen genieten van de KFC-

gezelligheid in de kantine. 

Op de KFC supersunday's wordt er ook gevoetbald natuurlijk. De aanwezigen kunnen gratis de wedstrijden van onze eerste ploe-

gen bijwonen en supporteren voor een 6 punter! 

Een niet te missen KFC evenement waarbij er volle pond verbonden wordt tussen de jeugdwerking en de eerste elftallen van KFC.  

We hopen op massale aanwezigheid van de KFC familie. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de jeugdwerking. 

Op 18 februari 2018 zijn alle spelers en ouders van de U6 tem U9 & KFC-kraks welkom, terwijl op zondag 25 maart alle ouders 

en spelers van U10 tem U21 welkom zijn ! 

Er dient vooraf ingeschreven te worden. Dit kan enkel online via de inschrijvingslink op http://www.kfcpoperinge.be (KFC Jeugd) 

We hopen echt om heel veel mensen te verwelkomen. 

Het KFC jeugdbestuur 



5 

Om de vièrtn doagn - nummer 12 - 4 februari 2018   - Blz. 5 

5 

AGENDA 
  

Zondag 18 februari : 
12 u.: Footlunch voor U6 
t.e.m.  U9 & KFC-Kraks en 
hun ouders (zie artikel): 
KFC-kantine 
 

Vrijdag 2 maart 2018 
Soirée Française Bal Popu-
laire in Hotel-Restaurant 
Palace. Org. Studax KFC 
Poperinge. Kaarten bij Stu-
daxspelers en - bestuur of 
in Hotel Palace aan 8 € in 
VVK, 10 € ADD. 
 

Vrijdag 2, zondag 4 en 
maandag 5 maart 2018: 
Steakfestijn (KFC-kantine);  
  
Zaterdag 24 maart 2018: 
“United-fuif” KFC en Bea-
phar Volleybal (zaal De 
Kouter) 
 

Zondag 25 maart : 
12 u.: Footlunch voor U10 
t.e.m.  U21 en hun ouders 
(zie artikel): KFC-kantine 
 

Maandag 9 t.e.m. vrijdag 
13 april: 
KFC-voetbalkamp (U6 tot 
U15): zie artikel 
 

Donderdag 10 mei: 
KFC Duiveltjes WK-tornooi 
(zie artikel) 
 

Vrijdag 11 en zaterdag 
12 mei 2018 
(Hemelvaartweekend): 
12 de internationaal  
Euro-Sportringtornooi 
(U11 tot U19) Sportzone 
en KFC-kantine 
  
Zondag 3 juni 2018: 
Jeugdfeest (KFC-kantine) 
  
Zaterdag 16 juni 2018:  
Midzomernacht (KFC-
kantine) 

  

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 
9: Kevin Chateau 
4: Niels Boutten 
2: Zouhir Boucherim en Wannes Lelong 
1: Olivier Sohier, Sietse Jacob, Kenneth Garreyn , Gonzalo Rodriguez, Sam Jacob, Quinten Fiey 
en Jasper Maerten 
  

4de PROVINCIALE A 
6: Frederic Cuvelier 
4: Jasper Notredame 
3: Michiel Theeten, Mehdi Desegher en Bram Pauwelyn 
2: Maxime Loontjens, Flor Dewulf  
1: Jelle De Poorter, Gilles Pyck, Kevin Gruwez, Ruben Van Asch, Jochen Vuylsteke 
 

ASSISTS 
KFC A: Niels Boutten (5), Zouhir Boucherim, Kevin Chateau, Olivier Sohier (elk 2) Quinten Fiey 
(1) 
 

GEEL GEVAAR  
KFC-A:  Ward Maerten, Gonzalo, Guillaume Durnez, Sietse Jacob, Wannes Lelong, Quinten Fiey, 
Jelle Houwen, Olivier Sohier,  Kenneth Garreyn , Niels Boutten en  Jasper Notredame en Kevin 
Chateau (elk 1) 
 

JONG KFC:  Frederic Deruyter, Michiel Theeten (elk 2),  Maxime Gallin, Jasper Notredame, Dau-
we Rosseel, Jonas Rosseel , Frederic Cuvelier, Timo Lahaye, Kevin Gruwez, Jens Ledoux, Bram 
Pauwelyn, Pepijn Hardeman en Thibaut Lobeau  (elk 1) 
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KFC-VOETBALKAMP IN DE PAASVAKANTIE 
 

KFC Poperinge organiseert een voetbalkamp op de sportzone “Don Bosco” tijdens de tweede week van 

de paasvakantie. We bieden een volledig dagprogramma met veel variatie onder leiding van coole trai-

ners. Iedereen is welkom , ook spelertjes van andere clubs, of niet voetballende kinderen die willen ken-

nismaken met deze toffe sport. 

 

-> 9 tem 13 april 2018 (van 9u tot 16u: opvang vanaf 8u  en tot 17u) 

-> VOOR SPELERS U6 TEM U15 (geboortejaar 2012 tem 2003) 

-> PRIJS: 85 € ( -15 € voor de tweede inschrijving binnen hetzelfde gezin ) 

 

Iedereen is welkom, ook spelertjes van andere clubs of niet voetballende kinderen die willen kennismaken met het  voetbal. 

 

Meer informatie en inschrijvingen via Thomas Verstraete : visieonderbouw@kfcpoperinge.be 

KFC Duiveltjes WK-tornooi 
Op donderdag 10 mei 2018 pakt de jeugdwerking van KFC Poperinge uit met een spetterend Duiveltjes WK- tornooi voor U6, U7, 
U8 en U9 spelers. Ingeschreven clubs worden gelinkt aan een WK land en spelen om 17u enkele wedstrijdjes tegen andere lan-
den. Fun en plezier voorop onder de slogan “iedereen wereldkampioen!” 

Waarom deelnemen en niet te missen ?  

- geen lange wachttijden / veel aansluitende wedstrijden      
- na het tornooi krijgen alle spelers gratis frikadellen en frietjes 
- een ideale afsluit van het seizoen voor trainers, spelers en ouders 
- iedere speler ontvangt een leuk aandenken 
- tussen en na de wedstrijdjes worden voetbalspelletjes aangeboden 
- U9 speelt 8v8 in voorbereiding van volgend seizoen 
- voetballen op de tonen van opwindende muziek 

Special WK guest ? 

- de ploegen en de spelers van de clubs uit het samenwerkingsverband krijgen de mogelijkheid om al vanaf 13u gratis te genie-
ten van een KFC stagenamiddag met heel wat leuks (o.a. penaltycup, laser battle, mik -en trapcompetitie, dribbelkoning, ... ) 
- we voorzien een gevuld voetbalprogramma van 13u - 16u30 met een hapje en drankje voor de deelnemers - clubtrainers hoe-
ven hier niet aanwezig te zijn, maar zijn welkom - KFC zorgt voor de begeleiding 
- om 17 uur starten de WK wedstrijden 

Inschrijven ? 

Wenst u als club in te schrijven voor dit tornooi : www.kfcpoperinge.be (KFC Jeugd) 

Wenst u als speler uit het samenwerkingsverband van KFC deel te nemen aan de gratis stagenamiddag: www.kfcpoperinge.be 
(KFC Jeugd) 

 
Van toepassing voor spelers van TSC Proven, FC Westouter, SK Reningelst, S. Boezinge, SK Elverdinge, Sparta Dikkebus, KFC 
Poperinge, VK Vleteren-Woesten, SK Vlamertinge en K. Brielen Sport  
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NIEUWSJES UIT HET A-TEAM 
 

 Op het veld van SC Wielsbeke viel Kevin Chateau na een halfuur spelen weer uit. Hij liep weer een hamstringblessure op 

en is vandaag (vermoedelijk) niet inzetbaar.  

 Kenneth Garreyn mag - na zijn rode kaart van vorige zondag - vandaag wel nog spelen. Hij moet het verdict van de Tucht-

commissie afwachten, maar is intussen speelgerechtigd. 

 Op Wielsbeke herhaalde KFC zo’n beetje de Zwevezeelse stunt. De thuisploeg was misschien doorlopend de betere, maar 

KFC ging met de punten lopen.... Alhoewel het lokale overwicht niet zó groot was als dat van Zwevezele. Er werden ook 

minder hoekschoppen weggegeven. Na de rust drukte Wielsbeke nog wat meer, maar Poperinge loerde op de counter. 

Een kwartier voor tijd kon Jasper Maerten, die een uitstekende partij speelde, een door Niels Boutten geblokkeerde bal op 

halve hoogte nemen en met de rechter joeg hij de bal in de linkerhoek binnen: 0-1. Later kregen Quinten Fiey, Gonzalo en 

Boutten nog een kans, maar de doelman redde. Al bij al een deugddoende zege. 

 Op het veld van Wielsbeke ontbraken Loic Paridaen (geelgeschorst), Zouhir Boucherim (belet) en Jasper Notrdame 

(examens). Bram Pauwelyn van Jong KFC debuteerde in het A-team 

 Trainer Lucker had het spelsysteem van Wielsbeke goed bestudeerd en had een tactisch plannetje uitgedokterd dat don-

derdag op training werd ingeoefend. Met succes dus. 

 KFC kan intussen de komst van drie nieuwe spelers aankondigen: Fries Rosseel (19 jaar) met van de U19 van KSV Roeselare 

over. Hij speelde voor Moeskroen, KV Kortrijk en SV Roeselare en woont in Poperinge. Joty Boeve (26 jaar) uit Vleteren 

komt over van SK Vlamertinge en Tjardo Techel (22 jaar), wiens ouders beide uit Poperinge afkomstig zijn, komt over van 

E. Wervik. Eerder speelde hij voor de beloften van KV Kortrijk en voor RC Harelbeke. 

 Guillaume Durnez heeft beslist om KFC Poperinge te verlaten, net als Sam Jacob. Beiden spelen volgend seizoen voor SK 

Vlamertinge. 

 De andere spelers hebben hun woord gegeven om ook volgend seizoen voor KFC te spelen: Kevin Chateau, Jelle Houwen,  

Olivier Sohier, Ward Maerten, Vital Vankeirsbilck, Kenneth Garreyn, Loic Paridaen, Niels Boutten, Wannes Lelong, Quinten 

Fiey en Jasper Notredame.  Het bestuur moet nog spreken met Sietse Jacob, Jasper Maerten, Gonzalo en Boucherim.  

(PSP) 

NIEUWSJES UIT JONG KFC 

 
• Het ging Jong KFC niet altijd voor de wind in de tweede periode. De afwezigen waren vaak talrijker dan de aanwezigen. 

Hierdoor werd trainer Cailliau heel bedreven in het puzzelen. Voor de match tegen Alveringem was dat niet anders. Hij 

hoopte o.a. te kunnen teren op de jonkies (°2000) die de voorbije matchen hun opwachting maakten  (Ferre Depoorter, 

Jens Coene, Simon Loontjens en Yaron Verfaillie). Maar Yaron en Ferre hadden nog een paar kaarten op hun kerfstok  die 

nog moesten vereffend worden bij de bond. Jonas en Timo liepen een blessure op de vorige week. Zodoende maakten 

Marten Vandaele en Thibaut Leroy hun opwachting.  Gemiddelde leeftijd van de veldspelers: 19 jaar en 5 maand... 

• De derde periode is dus voortreffelijk ingezet. Mehdi viel wel uit na een kwalijke trap op z’n enkel. 

• In de lappenmand maar aan de beterhand : Ruben Van Asch, Timo Lahaye, Jonas Rosseel, Maxim Loontjens, Flor Dewulf 

en Mehdi (?)  

• De studeertafel : Timo Lahaye, Gauthier Gallin en Adriaan Vandenberghe 

• Volgens Bram Pauwelyn, die vorige zondag met de A-ploeg meereisde naar Wielsbeke, moet er zondag volop voor de 3 

punten worden gestreden. “De traditie leert ons dat we op zijn sterkst zijn in die derde ronde”, schrijft Bram op FB.  

• De match van 11 maart thuis tegen Jonkershove wordt op zaterdag 10 maart gespeeld om 18u. Er is immers carnaval op 

zondag 12 maart in Poperinge. En dat kan feest, mits een overwinning tegen Jonkershove, zaterdagavond al ingezet wor-

den. (KL/PSP) 

 



Om de vièrtn doagn - nummer 12 - 4 februari 2018   - Blz. 8  

8 

 

 

 

 

 

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

Tr a n s i t i e s  
Volgens de meest vooraanstaande voetbalanalisten zal 2018 het jaar worden van de ‘transities’.  

De nieuwe voetbalterm is nog geen hype maar dat zou enkel nog een kwestie van tijd zijn. 

Gedaan met ‘hoge en negatieve pressing’, ‘vooruit verdedigen’, ‘afvallende en tweede ballen’, ‘restverdediging’ of ‘kantelen’. 

Het nieuwe woord is ‘transitie’. 

Het komt hier op neer dat een ploeg gedurende de wedstrijd beschouwd wordt als een steeds in beweging zijnde entiteit. Vaste 

posities per speler zijn er niet meer. De rol van een welbepaalde voetballer varieert naargelang het wedstrijdverloop. Zo wordt 

de rol van pakweg een verdedigende middenvelder volledig anders ingevuld naargelang de ploeg in de aanval trekt of net moet 

verdedigen. Hij moet als kaatser kunnen dienen bij het aanvallen en bij balverlies sneller kunnen zakken dan Jan Ghesquière 

een trap afrolt. 

Wat dat betreft zullen naar mijn mening dus een aantal beroepen uitsterven. Als daar zijn ‘de targetspits’ (die wacht tot hij een 

bal aangespeeld krijgt), ‘de beenhouwer’ (centrale verdediger die wacht tot er eentje uitbreekt om hem vervolgens onderuit te 

schoffelen), ‘de flankaanvaller’ die de hele match aan de zijlijn op de loer ligt tot het spel zijn kant opwaait,… . 

Ik denk dat KFC goed gewapend is voor het moderne voetbal. ‘Negens’ en ‘tienen’ die niet te beroerd zijn om de handen uit te 

mouwen te steken, centrale verdedigers die kunnen uitvoetballen en natuurlijk een trainer die constant bijstuurt. 

Maar ik denk dat onze modernisering nog veel verder gaat met een délégué die er ook kan uitkomen als feestpreses, een pen-

ningmeester die de supporters aanvoert, een materiaalmeester die zich vlot omschoolt tot cantinière. Ja, qua transities zit het 

bij ons snor. 

           Ben 

KFC Poperinge digitaliseert verder met eigen “cloud” 
Sinds een vijftal jaar is KFC Poperinge bezig met de digitalisering 

van de administratie. Secretaris Bart Vanneste, beroepshalve ICT-

specialist, begeleidde de club daarin. Ook de Belgische voetbal-

bond digitaliseerde met de E-Kickoff waarbij het meeste admini-

stratieve werk via de computer verricht kan worden.  En de IT-

evolutie stopt niet.  KFC Poperinge wil de digitale trein niet mis-

sen en digitaliseert verder om het vele papieren werk te verlich-

ten. Wellicht zal worden samengewerkt met een IT-bedrijf dat 

een “cloud” aanbiedt voor een beperkt aantal gebruikers. Die 

gebruikers (bijvoorbeeld bestuursleden, trainers, délégués, 

enz...) zouden dan van op elke mogelijke plek en vanaf om het 

even welk toestel met internetverbinding, toegang kunnen krijgen tot de beveiligde server waarop de recentste software wordt 

gedraaid. Ook eigen applicaties kunnen daarin opgenomen worden. Gebruikers van de cloud moeten dus geen eigen program-

ma’s meer installeren. Wanneer het project van start gaat is nog niet duidelijk. Er wordt eerst een evaluatie van de kosten ge-

maakt. (PSP) 

K I J K  N A A R  W K  V E L D R I J D E N   I N  K F C - K A N T I N E  
Voor wie zaterdag 3 en zondag 4 februari twijfelt tussen voetbal en veldrijden hebben we deze tip: 

kom naar de KFC-kantine. U kunt er het WK-veldrijden voor dames (zaterdag) als voor profs 

(zondag) live volgen op de grote TV-schermen die in de KFC-kantine ophangen. U hoeft dus niets 

van het WK noch van het voetbal te missen !! 



 

GEPLANDE WEDSTRIJDEN 

WEEKEND 9-10-11 FEBRUARI 2018 
 
Vrijdag 9 februari 
 
Thuis 
19:30 BELOFTEN - VC Ardooie 
 
Zaterdag 10 februari 
 
Thuis 
09:30 GEW U11 - BS Geluveld  
09:30 PROV U11 - SC Zonnebeke  
 
Uit 
09:00 KVK Westhoek - GEW U8(1)      
09:15 WS Adinkerke - GEW U10      
09:30 SC Zonnebeke - PROV U10      
10:00 E. Jonkershove - GEW U7(1)      
10:00 E. Jonkershove - GEW U9(1)      
10:00 FC Westouter - GEW U7(2)      
10:00 SK Nieuwkerke - GEW U9(2)      
10:00 WS Bulskamp - GEW U8(2)      
19:00 JV LO-RENINGE - JONG KFC 
 
Zondag 11 februari 
 
Thuis 
09:15 Studax Reserven - FC Passendale 
09:15 Studax Z - FC Heestert 
 
Uit 
15:00 SVD KORTEMARK - KFC POPERINGE A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

GEPLANDE WEDSTRIJDEN 
WEEKEND 16-17-18 FEBRUARI 2018 
 
Vrijdag 16 februari 
 
Uit 
19:30 Ol. Ledegem - BELOFTEN 
 

Zaterdag 17 februari 

 

Thuis 

09:30 GEW U7(1) - Merkem Sp.  

09:30 GEW U7(2) - US Ploegsteert B  

09:30 GEW U8(1) - GS Voormezele  

09:30 GEW U9(2)  - VK Dadizele A  

09:30 PROV U9(1) - FC Gullegem A  

09:30 PROV U9(2) - FC Gullegem A  

09:30 GEW U10 - SK Vlamertinge  

09:30 GEW U11 - SK Vlamertinge  

09:30 GEW U17 - RW Hollebeke  

10:45 GEW U8(2) - TSC Proven  

10:45 GEW U9(1) - SK Vlamertinge  

14:30 GEW U12 - SK Vlamertinge  

14:30 GEW U13 - TSC Proven  

14:30 GEW U15(1) - SV De Ruiter  

14:30 GEW U15(2) - TSC Proven  

 

Uit 

09:30 SV Roeselare - PROV U11      

09:30 VK Avelgem - PROV U8(1)      

09:30 VK Avelgem - PROV U8(2)      

10:30 SV Moorsele - PROV U10      

12:45 SV Zulte-Waregem - PROV U17      

15:00 Knokke FC - PROV U21     

 

Zondag 18 februari 

 

Thuis 

14:00 JONG KFC - VL LANGEMARK-POELKAPELLE  

15:00 KFC POPERINGE A -  SK EERNEGEM  

 

Uit 

09:15 Jespo Comines-Warneton - Studax Z      

09:30 S.V. Pittem - PROV U13      

09:30 SK Zillebeke - Studax Reserven      

10:00 SV Diksmuide - PROV U15      

10:00 SV Moorsele - PROV U12     
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LEUKE VOETBALQUOTES 

 

"Roken is slecht. Vooral voor de gordij-

nen."  (Willem van Hanegem) 

 

"Onze bankzitters zullen bepalen hoe 

hoog de ploeg zal eindigen." (Jelle Vos-

sen)  

 

"Assists geven is mijn job, misschien 

omdat ik sommige dingen sneller zie 

dan andere spelers." (Victor Vazquez) 

 

"Messi verdient de Gouden Bal. Hij 

speelt alsof hij een PlayStation be-

stuurt, het is ongelooflijk. Mensen die 

iets anders zeggen weten óf niets van 

voetbal, óf praten gewoon on-

zin." (Zlatan Ibrahimovic) 

 

"Als je bij een topclub niet wint, komt 

er commentaar. Als je daar niet tegen 

kunt, moet je maar een stapje lager 

gaan spelen." (Jelle Van Damme) 

 

"Als je geen fouten maakt, vallen er 

nooit goals in een voetbalmatch. Je 

scoort door fouten van de ander af te 

straffen”. (Christoph Daum) 

 

"Statistieken zijn als een bikini: je ziet 

veel, maar niet alles”. (Milan Jovano-

vic)  

 

"Als de verdedigers van Anderlecht op 

training de trapvormen uitoefenden, 

zochten de dieren in het park dek-

king." (Peter Vandenbempt) 

 

"Ik leefde als een vogel, maar die kan 

niet eeuwig rondfladderen. Ik haalde 

niet alles uit mijn carrière." (Fabien 

Camus) 

 

"Ik sta graag onderaan in het klasse-

ment. Daar is het tenminste niet 

saai." (Trond Sollied) 
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Voetballers zijn na twee dagen 

 hersteld van een wedstrijd 

Nederland staat men op het vlak van wetenschappelijk onderzoek rond sport 

een stukje verder dan in België. Onlangs werd in Nederland het “Kenniscentrum 

Sport” opgericht en daarin kan je heel wat interessante informatie vinden voor 

zowel de recreatieve sporter als de competitiespeler als de topsporter. Surf 

maar eens naar www.kenniscentrumsport.nl. Hieronder een bijdrage daaruit 

 

Voetballers veranderen tijdens een wedstrijd gemiddeld iedere 5 seconden van 

activiteit. In een wedstrijd voert een speler ongeveer 1300 acties uit waarvan er 

200 een hoge intensiteit hebben. Met zo veel acties en hoge intensiteit treedt er 

tijdens en na de wedstrijd vermoeidheid op bij de spelers. 

 

Waarin uit die vermoeidheid zich en hoe lang duurt het voordat een speler weer 

hersteld is? Wetenschappers hebben de vermoeidheid van voetballers na een wed-

strijd en de tijd die nodig was om te herstellen onderzocht. 

  

Zeventien voetballers (gemiddelde leeftijd 19 jaar) uit de Italiaanse serie A (6 ver-

dedigers, 7 middenvelders, en 4 spitsen) hebben deelgenomen aan de studie. Per 

week trainden de spelers 6 keer en speelden ze 1 wedstrijd. Om herstel te meten, 

zijn de spelers 2 keer voor de wedstrijd en 3 keer na de wedstrijd (40 minuten, 24 

uur en 48 uur) getest. Ook zijn de spiereigenschappen van het bovenbeen getest.  

  

Tijdens de wedstrijd liepen de voetballers gemiddeld 11,8 km. Daarvan is ongeveer 

2,7 km op hoge snelheid gelopen. In de 2de helft is 10,3 % minder gelopen en de 

loopafstand op hoge snelheid verminderde zelfs met 14,9 %. De sprintprestatie 

nam na de wedstrijd af (van 6,76 s. bij de 2 testen voor de wedstrijd naar 6,94 s. 

40 minuten na de wedstrijd). De maximale kracht die geleverd kon worden door 

de bovenbeenspier maximaal aan te spannen was 11% lager na de wedstrijd: 24  

uur na de wedstrijd trad er herstel op in de sprinttijd en de kracht. Pas 48 uur na 

de wedstrijd waren de sprinttijd en de kracht weer gelijk aan de prestaties voor de 

wedstrijd. De prestatie op de voetbalspecifieke test bleef voor en na de wedstrijd 

gelijk.  

Er werd meer spierpijn gerapporteerd door de spelers direct na de wedstrijd. Spier-

pijn wordt gekoppeld aan perifere vermoeidheid; de spieren zijn wat beschadigd/

ontstoken door de matchd. 24 uur na de wedstrijd was de gerapporteerde spier-

pijn weer gelijk aan de waarden voor de wedstrijd. 

 De speelschema’s in het voetbal houden rekening met een hersteltijd van twee 

dagen. In andere sporten, en in het bijzonder tijdens toernooien, wordt nog te wei-

nig rekening gehouden met de tijd die nodig is om te herstellen. 

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij trainingen en het 

plannen van wedstrijden, rust of hersteltrainingen. Hoeveel effect de vermoeid-

heid daadwerkelijk heeft op de wedstrijdprestatie wordt in deze studie niet duide-

lijk. 

 
Susan Vrijkotte 
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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    2 / 2 

19:  15:00  KSK OOSTNIEUWKERKE -  KFC POPERINGE A   2 / 0 

26:  15:00  KFC POPERINGE A - KRC WAREGEM    1 / 0 

 

DECEMBER 2017 

03:  14:30  KSKV ZWEVEZELE A - KFC POPERINGE A   1 / 2 

10:  15:00  KFC POPERINGE A - KSASSP BOEZINGE uitg. nr 11/3/18 

JANUARI 2018 

07:  14:30  VV WESTKAPELLE - KFC POPERINGE A   2 / 2 

13:  19:00  KFC POPERINGE A - KWS LAUWE    2 / 0 

20:  19:30  KVCSV OOSTKAMP - KFC POPERINGE A   4 / 0  

28:  14:30  KSC WIELSBEKE - KFC POPERINGE A    0 / 1 

 

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   …/… 

10:  18:00  KFC POPERINGE A - KSASSP BOEZINGE  …/… 

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  2 / 0 

 

JONG KFC (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   4 / 1 

18:  19:00  KSV VEURNE B - KFC POPERINGE B    7 / 0 

26:  14:00  KFC POPERINGE B - KSV DIKSMUIDE B   0 / 1 

 

DECEMBER 2017 

03:  14:30  FC WESTOUTER - KFC POPERINGE B    3 / 1 

10:  14:00  KFC POPERINGE B -  SP KRUISEKE uitg. nr 23/12/17 

17:  14:00  KFC POPERINGE B -  RW HOLLEBEKE   2 / 1 

23:  14:00  KFC POPERINGE B -  SP KRUISEKE  0 / 1 

JANUARI 2018 

06:  19:30  SK ELVERDINGE - KFC POPERINGE B    2 / 1 

13:  19:00  KFC POPERINGE B - FC PASSENDALE   0 / 3 

21:  15:00  GS VOORMEZELE - KFC POPERINGE B  1 / 0 

28:  14:30  VV ALVERINGEM -  KFC POPERINGE B  0 / 0 

 

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    …/… 

10:  18:00  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 20ste SPEELDAG 
Zat.: 19:00 Zwevezele - RC Lauwe     1 / 0 

Zat.: 20:00 Rumbeke - Varsenare     1 / 1 

Zon: 15:00 WS Lauwe - Kortemark     .../... 

Zon: 15:00 Waregem - Oostnieuwkerke    .../... 

Zon: 15:00 Oostkamp - Wielsbeke     .../... 

Zon: 15:00 Boezinge - Oostduinkerke    .../... 

Zon: 15:00 Westkapelle - Eernegem    .../... 

Zon: 15:00 KFC POPERINGE A - SC BLANKENBERGE .../... 

KALENDER 23ste SPEELDAG 
Zat.: 19:00 Passendale - Lo-Reninge  2 / 0 

Zon: 14:00 JONG KFC - WS BULSKAMP  .../... 

Zon: 15:00 Westouter - Reningelst   .../... 

Zon: 15:00 Voormezele - Alveringem  .../... 

Zon: 15:00 Elverdinge - Langemark-Poelk. .../... 

Zon: 15:00 Kruiseke - Zarren    .../... 

Zon: 15:00 Hollebeke - Zillebeke   .../... 

Zon: 15:00 Jonkershove - Diksmuide  .../... 

Zon: 15:00 Vleteren - Veurne    .../... 

     GS  W  V  G  DS   P  

1 Elverdinge  23 16 5 2 50/27 50 

2 Jonkershove  23 13 6 4 54/38 43 

3 Vleteren   23 12 7 4 45/36 40 

4 WS BULSKAMP 23 11 6 6 46/43 39 

5 Passendale  24 11 7 6 46/38 39 

6 Voormezele  23 11 7 5 57/40 38 

7 Alveringem  23 10 9 4 43/46 34 

8 Diksmuide  23 10 10 3 43/29 33 

9 Kruiseke   23 9 8 6 57/46 33 

10 Westouter  23 8 6 9 50/41 33 

11 Reningelst  23 9 11 3 38/45 30 

12 JONG KFC   23 8 9 6 35/40 30 

13 Lo-Reninge  23 7 8 8 31/34 29 

14 Hollebeke  22 6 9 7 33/36 25 

15 Veurne   23 6 12 5 36/42 23 

16 Langemark-Poelk. 23 6 12 5 23/33 23 

17 Zarren   23 4 9 10 32/43 22 

18 Zillebeke   23 3 19 1 27/89 10 

      GS  W  V  G  DS   P  

1 SK ZWEVEZELE   20 17 2 1 48/13 52 

2 Oostnieuwkerke   19 14 3 2 51/23 44 

3 Oostkamp    19 13 5 1 61/20 40 

4 Kortemark    19 11 6 2 36/23 35 

5 Wielsbeke    19 9 3 7 43/23 34 

6 SC BLANKENBERGE 19 10 8 1 37/38 31 

7 WS Lauwe    19 9 6 4 33/29 31 

8 KFC POPERINGE A   19 8 9 2 24/37 26 

9 Oostduinkerke   19 7 8 4 23/34 25 

10 RC Lauwe    20 6 9 5 30/35 23 

11 RC Waregem    19 6 9 4 29/37 22 

12 Westkapelle    19 5 8 6 30/30 21 

13 Boezinge     19 4 9 6 27/36 18 

14 Rumbeke    20 5 14 1 19/46 16 

15 Varsenare   20 4 12 4 24/44 16 

16 Eernegem   19 0 17 2 6/53  2 
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Blankenberge 3-2 6-1 3-1 4-1 3-0 2-1 2-1 2-2 4-1 0-5
Boezinge 2-1 4-0 3-2 1-2 4-4 0-1 2-1 1-1 0-1
Eernegem 0-2 2-2 0-1 0-5 0-7 0-3 0-3 1-2 0-2 0-1
KFC POPERINGE 1-2 0-3 2-2 1-0 2-0 1-2 2-1 1-5 2-0
Kortemark 4-0 4-1 2-0 2-0 0-1 2-1 1-0 2-3 1-1 1-1
Oostduinkerke 1-0 3-2 2-0 3-1 0-4 1-4 2-2 1-1 2-2 0-1
Oostkamp 2-0 4-0 3-1 5-1 2-1 6-0 10-0 2-2 5-1 1-2
Oostnieuwkerke 6-1 2-0 2-1 2-0 0-0 3-1 4-1 2-1 2-0 2-1
RC Lauwe 2-1 1-2 1-3 1-1 1-2 0-2 1-0 3-3 0-1 4-3
RC Waregem 1-1 1-3 2-1 0-5 5-1 2-3 2-2 1-2 0-3
Rumbeke 1-3 1-0 0-2 0-2 0-1 2-4 1-1 1-2 0-3 1-3
Varsenare 0-0 1-2 2-6 0-1 0-3 0-3 3-3 1-2 1-2
Westkapelle 5-0 2-2 2-2 1-3 2-2 1-0 3-4 1-0 0-1
Wielsbeke 1-0 1-1 4-0 0-1 4-1 0-3 3-0 4-0 3-1 1-1
WS Lauwe 5-1 5-0 4-2 1-2 2-1 1-2 2-2 2-2 0-2
Zwevezele 2-0 4-1 2-0 1-2 3-1 4-0 2-1 1-0 5-0 1-0
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Alveringem 2-3 2-0 2-0 2-7 3-2 2-1 4-2 0-0 4-0 0-1 3-2 1-1
Bulskamp 1-0 1-3 4-3 3-1 0-0 3-1 1-3 2-1 4-1 3-2 1-1 5-1
Diksmuide B 6-0 0-0 6-0 3-1 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 3-1 2-3 7-0
Elverdinge 2-1 5-1 2-0 0-2 2-0 2-1 2-1 1-0 1-0 4-2 6-0
Hollebeke 2-1 1-3 1-2 3-0 0-0 3-0 2-2 0-0 2-2 3-2
Jonkershove 2-0 3-0 4-4 2-0 2-1 2-2 4-1 4-2 3-0 3-3 2-3
Kruiseke 4-1 2-4 2-1 3-1 2-0 1-1 1-2 4-1 2-2 7-0
Langemark-Poelk 1-1 1-2 2-0 0-0 0-3 5-3 3-0 3-0 1-5 0-1 0-3 1-1 2-1
Lo-Reninge 1-1 0-0 2-1 3-3 2-1 1-4 2-1 3-1 0-3 4-1 0-2 1-1
Passendale 2-2 1-1 2-3 4-0 3-2 1-0 2-0 0-5 5-0 2-2 1-1 2-2
KFC POPERINGE 3-2 0-1 1-1 2-1 0-1 1-1 0-3 4-1 0-3 2-2 4-1
Reningelst 2-0 1-3 2-2 1-0 1-1 1-3 1-0 3-4 2-7 3-2 0-0 4-0
Veurne B 7-1 0-0 1-2 0-1 4-4 1-0 7-0 0-1 1-3 0-3 1-1 5-2
Vleteren 0-3 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 0-2 3-2 3-3 3-2 4-1
Voormezele 5-0 4-3 4-3 0-1 3-3 1-2 1-0 1-2 3-0 1-1 2-3 2-2
Westouter 4-5 2-2 2-4 3-2 0-0 1-1 3-1 0-2 5-0 4-1
Zarren 2-1 0-0 0-5 0-1 4-4 0-1 1-2 1-2 0-0 2-1 0-2
Zillebeke 1-2 1-2 0-3 1-3 2-0 0-3 2-3 3-2 1-6 2-5 3-3 1-5


