
KFC POPERINGE A - SASSPORT BOEZINGE (18 u.) 
Na de toch wel wat moeizame overwinning tegen Oostduinkerke komt het be-
houd in 1ste provinciale zéér dichtbij. Rekenkundig kan een degradatie nog 
altijd. Daarom  zou KFC vandaag nog eens moeten “pieken” in alle betekenis-
sen van het woord. Dat zou ten eerste zekerheid geven dat KFC ook volgend 
seizoen nog in 1ste provinciale speelt en het zou ten tweede ook “pieken” bij 
de buren van Boezinge die hier dit seizoen hier al twee keer wonnen (voor de 
beker van België en voor de Beker van West-Vlaanderen) en dus het psycholo-
gisch voordeel hebben. 
Dat de oranjehemden zich niet zomaar gewonnen zullen geven is wel duidelijk: 
Boezinge heeft slechts 4 punten voorsprong op de derde laatste in de stand 
(Varsenare) en is dus in acuut degradatiegevaar. Maar Sassport verdient beter. 
Het speelt goed voetbal, maar dat vertaalt zich niet in punten die KFC ook nog 
nodig heeft. En hoe rapper , hoe beter... (PSP) 
 
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Koen Vanhoutte, bijgestaan door 
grensrechters Ewout Leys en Olivier Gilis  

 

JONG KFC - E. JONKERSHOVE (18 u.) 

“Pieken” moet ook Jong KFC nog eens doen tegen het tweede gerangschikte 
Jonkershove dat nog altijd kampioen kan worden. Die ploeg heeft ambitie en 
sluipt de laatste weken weer stilaan dichter bij Elverdinge. In de heenmatch 
sleepte Jong KFC er op de openingsspeeldag een puntje uit de brand. Het hoeft 
dan ook niet gezegd dat de jongens Rino Vandenbulcke (ex-KFC) tuk zullen zijn  
op winst. Of wil KFC carnaval feestelijk inzetten met winst tegen de vice-
leider? Jong KFC zou zichzelf nog eens tot “giant-killer” kunnen promoveren. 
(KL) 
 
De wedstrijd wordt geleid door ref Kenny Lemaire 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag het be-
stuur, spelers en supporters van Sassport Boezinge en Eendracht Jonkershove.  

 

NOG EENS “PIEKEN” 

 

I N  D I T  N U M M E R  
 

Blz. 2 + 3: Kinesist Ben Vanhoucke: 

“Iederéén wil  spelen, het is nooit an-

ders geweest...” 

Blz. 3: “Voetbalgolf” op 21 mei  

Blz. 4: KFC-voetbalkampen in de paasva-

kantie; KFC-Jeugd haalt diploma 

“Geestig gezond sporten”; matchbal-

schenkers 

Blz. 5 + 6: Luc Vanmaekelbergh: “Ik ben  

een beetje een volksfiguur; column: 

“Den Derby” 

Blz. 7: Nieuwsjes uit het A-team; KFC 

organiseert WK voor Duiveltjes 

Blz. 8: Agenda; Topscorers en gele kaar-

ten; KFC Footlunch 

Blz. 9: Adviezen voor het nemen van 

strafschoppen; Leuke voetbalquotes 

Blz. 10: Kalender volgende twee speel-

dagen 

Blz.11: Competitiekalender KFC A & B 

Blz. 12: Rangschikkingen en uitslagen-

roosters. 
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Kinesist Ben Vanhoucke: “Iederéén wil  

spelen, het is nooit anders geweest...” 
Als spelers tijdens wedstrijden geblesseerd geraken, was het 

vroeger nog vaak zo dat een natte spons ‘wonderen” ver-

richtte. Tegenwoordig is de spons vervangen door de spuit-

bus. “Niet altijd”, legt kine Ben Vanhoucke uit. “Het is afhan-

kelijk van de aard van de blessure: als er bloed bij te pas 

komt, gebruik ik nog wel eens de spons. Andere letsels wor-

den behandeld met tape, reflex- of coldspray”. Ben geeft ons 

een kijk op het werk van de verzorger, maar Ben Vanhoucke 

is méér dan dat voor KFC Poperinge: hij was het die 17 jaar 

geleden met dit clubblad “Om de vièrt’n doagn” begon en 

sindsdien nog tal van creatieve dingen heeft gedaan binnen 

en buiten het voetbal. Ten bewijze: op pinkstermaandag pakt 

hij uit met 'voetbalgolf' (waarover meer op blz 3).  

 

Ben Vanhoucke (41) zit intussen al 17 jaar op de bank van KFC 

Poperinge als kinesist/verzorger. Hij volgde indertijd Yves Van 

Bruwaene op. Ben is sinds zijn 10de lid van KFC en was in zijn 

spelersloopbaan een niet onverdienstelijke keeper. “Verder 

dan reservekeeper van het eerste elftal ben ik echter niet ge-

raakt”, vertelt hij. “Daar zitten voor een stuk mijn studies als 

licentiaat kinesitherapie tussen, maar ik had toch vooral het 

talent niet om het als doelman tot vaste waarde te schoppen”. 

Hij heeft gespeeld bij de reserven tot zowat zijn 30ste . Onder-

tussen was hij wel al kinesist-verzorger van het eerste elftal. 

Hij begon daarmee onder de eerste passage van trainer Jean-

Marie Saeremans. 

 

PIJN VAN HET MOMENT 

Een speler blijft, meestal na een onzacht contact, liggen: Ben 

Vanhoucke neemt zijn tas vast en wacht op de toestemming 

van de scheidsrechter om het veld op te lopen. In die tas 

steekt verband, spalken, spuitbussen, tapes, pleisters, enz... En 

wat dan? “Dan moet je de blessure evalueren,” vertelt Ben. 

“In 90% van de gevallen is het vooral door de pijn van het mo-

ment dat de speler blijft liggen. Een verdovende spuitbus óf 

een zachte helpende hand nemen die eerste pijn meestal vlug 

weg en de speler kan weer verder. Het ergste wat ik meege-

maakt heb, is een dubbele beenbreuk. In geval van breuken 

moet het letsel gespalkt en gestabiliseerd worden, zodat de 

speler zonder méér gevolgen vervoerd kan worden naar het 

ziekenhuis”. In dat laatste geval reist Ben meestal met de spe-

ler mee. “Kwestie van wat morele steun te geven en ook aan 

de behandelende arts de aard van het letsel te kunnen meede-

len. Dat is gelukkig nog niet al te veel gebeurd”, zegt de KFC-

kine. 

Maar wij, de toeschouwers van een voetbalmatch, zien alleen 

maar wat de kine doet óp het veld. “Het meeste werk is er 

echter vóór de wedstrijd”, zegt Ben Vanhoucke. “Veel spelers 

laten een gewricht intapen; andere verkiezen een opwarmen-

de massage alvorens ze op het veld stappen. Na de match vol-

gen er meestal ook behandelingen met ijs, kwestie van bloed-

stortingen en kneuzingen efficiënter te behandelen”. Ben Van-

houcke heeft voor de behandeling van de spelers voor en na 

de wedstrijd een kinelokaal(tje) ter beschikking in het kleedka-

merblok. “De ‘’place to be’ voor sommigen om vlak voor de 

match hun zenuwen nog eens weg te lachen, maar evengoed 

lucht er een bankzitter bij mij op tafel z'n ontgoocheling. Iede-

réén wil spelen, het is nooit anders geweest... . 
 

Ben Vanhoucke: een creatieveling die startte met dit clubblad en revueschrij-

ver en - regisseur werd. (foto Marc Monbaliu) 
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(vervolg van blz. 2 Ben Vanhoucke) 

 

SERGE VANDEVYVERE 

Ondertussen heeft Ben al gewerkt met diverse trainers. “Ik 

heb van iedere trainer wel wàt geleerd”, gaat Ben door, “al 

heeft elke trainer zijn eigen aanpak. Voetbal is een ploegsport 

en het is heel belangrijk dat er een hechte groep op het veld 

staat. De ene trainer is daar al wat beter in dan de andere, al 

heb ik er ook gekend die de groep helemaal niet konden sa-

menhouden. Maar die trainers gaan meestal ook niet lang 

mee”.  

In tegenstelling tot Serve Vandevyvere. “Serge was héél goed 

om het groepsgevoel aan te scherpen”, begint Ben aan een 

delicate kwestie, nl. het ontslag van de trainer die KFC van 3de 

naar 1ste provinciale bracht.  

“Je weet natuurlijk nooit hoe het zou zijn gelopen mét Serge”,  

merkt Ben op. “En misschien zou de samenwerking óók vroeg-

tijdig stopgezet zijn, maar de manier waarop Serge de deur 

werd gewezen, wringt bij mij nog altijd. Ik zat in de sportieve 

cel van de club, maar er werd niet eens overlegd. Misschien 

was ik, ná een overleg, óók wel overtuigd geraakt van het feit 

dat er een vervanging moest gebeuren, maar nu kregen we 

niet eens informatie dàt het zou gebeuren. En daar kon ik niet 

mee leven. Ik heb dus mijn ontslag gegeven in de sportieve 

cel”, vertelt Ben Vanhoucke. 

“Maar goed, de zaken zijn zoals ze zijn en met Bram Lucker 

hebben we een jonge, maar zeer ervaren opvolger die erin 

geslaagd is, of toch zo goed als zeker, het behoud in eerste 

provinciale te verzekeren. En ik geef toe, 1ste provinciale is 

heel wat anders dan 3de en 2de ”. 

 

“OM DE VIÈRT’N DOAGN” 

Ben was degene die voor een stuk de verdediging van Serge 

op zich nam toen die in oktober vorig jaar werd bedankt. Hij 

deed dat ondermeer via zijn column in dit clubblad. Zeg maar 

“zijn” clubblad, want het was Ben die in 1999 KFC weer een 

clubblad gaf: “Om de vièrt’n doagn”.  

“Ik schreef graag, en nog altijd, maar het blad was niet zo uit-

gebreid als nu. De toenmalige voorzitter vond dat er niet te 

veel geschreven moest worden, zonde van het papier. Op pa-

pier geen slechte kerel (lacht). Ik maakte het clubblad samen 

met Mark Monbaliu (ex-KFC’er en nu trainer-speler bij JV Lo-

Reninge) en we hebben er nog altijd goeie herinneringen aan. 

Het was een studentikoos blad, niet elke week even hoog-

staand, maar ik heb er leren schrijven”. 

Het humoristische clubblad viel op bij wijlen Dirk Meersdom, 

alias “Tjieten” uit de Poperingse Revue. Dirk vroeg Ben Van-

houcke om mee te helpen schrijven aan de revue, maar het 

eindigde dat Ben de revue alléén schreef met een zo goed als 

totaal nieuwe cast. “Drie heb ik er gemaakt”, herinnert Ben 

zich. “Maar dat is een enorm werk. Niet alleen het schrijven 

zelf, maar dan volgt ook nog het repeteren en het regisseren”.  

 

FILM EN MONOLOOG 

Maar de creativiteit van Ben ging nog verder. Hij maakte zelfs 

een film “Poperinge, lik of dat ’t is”, samen met cameraman 

Stefaan Lauwers uit Ieper. In 2010 ging Ben zelfs solo op het 

toneelpodium staan met een humoristische monoloog “Hod 

bestaat niet”. Het werd een eigenzinnige kijk op de dingen des 

levens. “Ik noem het geen stand-up comedy omdat ik niet de 

talenten had en heb om in interactie te gaan met een pu-

bliek”. 

Maar door drukke beroepsbezigheden en inmiddels papa van 

twee zoontjes (samen met schepen Loes Vandromme) moest 

Ben noodgedwongen zijn creatieve ideeën opbergen. Tijde-

lijk? We hopen het. Wij hebben hem alvast bereid gevonden 

om voor “Om de vièrt’n doagn” een eigenzinnige column te 

schrijven. Waarvoor dank, Ben. En wat mij betreft mag er in 

het clubblad van volgend seizoen nog veel en veel meer van 

Ben Vanhoucke in het clubblad staan. (PSP) 

 

“VOETBALGOLF”  OP 21 MEI 
 

Ben Vanhoucke is creatief buiten het voetbal als revueschrij-

ver en -regisseur, maar ook als regisseur van de Hopkonin-

ginverkiezing. Ook binnen het voetbal heeft hij toffe ideeën. 

Ten bewijze: op pinkstermaandag 21 mei pakt hij uit met 

'voetbalgolf', of zoals ze het in Ne-

derland, waar het veel wordt ge-

speeld, noemen “voetgolf” of 

“footgolf”. 

Wat is dat? Het is het principe van 

golf maar dan met de voeten en 

een voetbal. In zo weinig mogelijk 

beurten probeert men een ‘hole’ af 

te werken. Er zijn 12 leuke, steeds 

weer andere, holes af te leggen. Tijd speelt geen rol. Naast 

inzicht, precisie en traptechniek moeten spelers ook reke-

ning houden met hindernissen en eventueel wind. 

Om het kwartier start een groepje van maximaal 4 spelers 

die het tegen elkaar opnemen. Iedereen kan er dus op de 

velden van de Don Bosco-sportzone zijn trapkwaliteiten ko-

men demonstreren. Dit jaar zal ook het eerste terrein be-

schikbaar zijn en dat uitsluitend voor kinderen (-14 jaar). 

 

 Inschrijven via benvanhoucke@hotmail.com  

of telefonisch (0478/61 98 29) 

mailto:benvanhoucke@hotmail.com
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DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR: 
 

 

 

 

DEX IEPER 

Noorderring (Km-paal 3.3) 

8900 IEPER 

 

 

 

 

 

 

Gasthuisstraat 28 

8970 Poperinge  

Tel: 057 33 87 01 - Fax: 057 33 81 36 

THE CORNER PUB 

FOCHLAAN 7 

8900 Ieper 

057 / 36 67 90 

 

 

 

 

 

 

MICK LAHAYE 

WESTOUTERSEWEG7 

8970 POPERINGE 

INFO@MIXWERK.BE - 057 / 33 92 60 

KFC JEUGDWERKING 

HAALT DIPLOMA 

“GEESTIG GEZOND  

SPORTEN” 
 Eén op drie jongeren/kinderen heeft 

het psychisch moeilijk. De jeugdwer-

king van KFC Poperinge kreeg onlangs 

het diploma “Geestig Gezond Spor-

ten” omdat het kinderen met psychi-

sche kwetsbaarheden toelaat in de 

club en hen het recht op bewegen en 

plezier tussen leeftijdsgenoten niet 

ontneemt.  

Bij voetbalclub KFC Poperinge mag 

elke speler zich op zijn eigen ritme 

ontwikkelen en zetten we niemand 

buitenspel. Een leuke erkenning en 

meteen een stimulans om blijvend 

breeddenkend te blijven, ploeggeest 

en plezier voorop te stellen en veel 

kansen te creëren ! 

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 trainers. Iedereen is welkom , ook spelertjes van an-

dere clubs, of niet voetballende kinderen die willen kennismaken 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 hetzelf-

de gezin ) 

 

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

maken met het  voetbal. 
 

Meer informatie en inschrijvingen via Thomas Verstraete : visieonderbouw@kfcpoperinge.be 
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Luc Vanmaekelbergh: “Ik ben  
een beetje een volksfiguur  

Wie naar KFC komt kijken, komt op een bepaald moment, 

vóór, tijdens of nà de match wel zeker eens Luc Vanmaekel-

bergh - beter bekend als “Lucsje” -  tegen. Het is een kerel 

van zowat 1,90 meter en meestal zie je hem met zakken 

voetballen of kratten water sleuren. Luc doet bij KFC de 

“werkjes die geen naam hebben”, zoals men dat zegt, maar 

die uiterst belangrijk zijn voor club en spelers. Een man met 

een ruwe bolster, maar met een gouden hart en altijd bereid 

om werken te doen die niemand anders wil doen. Luc is blij 

met de “verstrooiing” die hij bij KFC vindt na het overlijden 

van zijn moeder”... 

 

Luc (58 Jaar inmiddels) begon zijn sportieve loopbaan op 16-

jarige leeftijd bij KFC. “Dat was toen nog op De Kouter”, herin-

nert Luc zich. Een paar jaar later ging hij bij de buren van  

Koninklijke Blue Star voetballen, maar toen toenmalig voor-

zitter wijlen Yvan Tetaert KBS verliet na mislukte fusiegesprek-

ken n zijn eentje naar KFC trok, ging Luc weer met hem mee 

naar KFC.  

Luc verbond zijn lot aan dat van dr. Tetaert en toen die ook 

stopte bij Club Poperinge, trok Luc Vanmaekelbergh weer naar 

Blue Star tot aan de fusie van KBS met VK Ieper. 

 

“Eigenlijk kwam het door Studax dat ik de laatste keer weer 

naar KFC kwam”, lacht Luc. “Studax had een vaste 

“koffiemaker” en ballenman met Dirk Cappoen, maar toen die 

stopte vroegen ze mij of ik die taken kon overnemen, wat ik 

met veel plezier heb gedaan en nog altijd doe”, lacht Lucsje. 

 

BALLEN RAPEN 

Studax speelt meestal op dezelfde zondag thuis als het A-

team, wat maakt dat Luc al vroeg in de weer is. “Meestal ben 

ik hier rond op zondag rond 5 à 6 u. ’s morgens, “vertelt hij. Hij 

opent de kleedkamers, kijkt de ballen na en zet koffie voor de 

Studaxers. “Hier en daar nog wat rondlopen met materiaal en 

om 7:30 u. zijn de eerste spelers er al”.  

 

Luc durft al eens te klagen, maar doet toch altijd wat van hem 

wordt verwacht en meer. “Ik zorg er ook voor dat de kleedka-

mers beveiligd zijn tijdens de match en dat niemand er in kan”. 

Daarna gaat hij naar de matchen van Studax kijken én, als het 

nodig is, gaat hij ballen rapen. Wat hij ook trouwens doet voor 

het A-elftal. “Dat is een werkje dat onderschat wordt”, zegt 

Luc. “Er zijn zo van die wedstrijden dat je van de ene kant van 

de sportzone naar de andere moet lopen. De spelers durven 

de ballen als eens over de tribunes of kantines sjotten naar de 

tennisvelden, naar het C-complex of naar het A-terrein met de 

looppiste”. En telkens moet Luc er achteraan. “Soms zie ik 

maar heel weinig van de wedstrijd zelf”, lacht Luc. “De ballen 

die op de daken vliegen van de kantines of kleedkamers moet 

Lauretto Deseure recupereren. Ik kruip niet op daken”, lacht 

Luc.  

Na de wedstrijden zorgt Luc ervoor dat alle ballen weer in het 

materiaalhok terecht komen. 

 
(vervolg zie blz. 6) Luc Vanmaekelbergh doet bij KFC werkjes die niemand anders wil doen, maar 

die erg belangrijk zijn voor spelers en club. Foto David Beerlandt) 
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(Vervolg van blz. 5 Luc Vanmaekelbergh) 

 

ZWERFVUIL 

Ook bij het internationale ESR-toernooi (dit jaar voor de 12de 

keer op 11 en 12 mei) is Luc van de partij. Hij en een aantal 

andere medewerkers zorgen ervoor dat het op en rond de ter-

reinen proper blijft. Gewapend met een vuilniszak en een 

grijptang stappen Luc en zijn ploeg de velden rond om alle 

zwerfafval te verzamelen en op te ruimen. “Ongelofelijk hoe 

mensen enorm veel zwerfvuil achterlaten, terwijl het toch een 

kleine moeite is om dat afval in de vuilniszakken te droppen; er 

hangen er op die dagen zowat overal”. 

Zijn mooiste jaren bij KFC waren de jongste competities met 

twee titels en een derde plaats. “Heerlijke seizoenen”, straalt 

Luc, die na elke wedstrijd ook ronduit zijn mening geeft over 

het geleverde spel.  

 

CARNAVAL 

Luc kent ook alle spelers en trainers erg goed en zij waarderen 

ook zijn werk. “Ik kom met iedereen overeen, maar met de 

ene meer dan met de andere”, grapt hij. “Ik ben een beetje 

een volksfiguur”. En inderdaad niet alleen in het voetbal is Luc 

actief, ook in carnaval heeft hij zijn verdiensten. Hij was jaren-

lang lid van de Orde van de Hommelknop. Nu is hij lid van een  

 

carnavalsvereniging, de orde van de Dubbeldekkers. Voor car-

naval moet het voetbal wijken. Gelukkig dat de wedstrijd te-

gen Sassport Boezinge naar de zaterdag is verschoven, zodat 

Luc én voetbal én carnaval kan bijwonen. 

 

MOEDER 

“Maar toch”, zucht Luc plots: “sinds het overlijden van mijn 

moeder heb ik het moeilijker dan vroeger. Moeder Vanmae-

kelbergh baatte vele jaren café Derby uit aan de Ieperstraat, 

maar toen ze daar om gezondheidsredenen mee moest stop-

pen en naar een appartement verhuisde, ging Luc met haar 

mee. “Zij had zo vele jaren voor mij gezorgd, mijmert Luc. “Nu 

zat ze in een rolstoel en had ik een klik gemaakt: het was nu 

mijn beurt om voor haar te zorgen”, vertelt hij. “Ik heb toen 

besloten om geen alcohol meer te drinken”, zegt Luc terwijl hij 

trots zijn flesje Jupiler 0,0% toont. “Dàt en koffie, da’s alles wat 

ik nog drink”, zegt hij.  

“Elke dag voor ik naar mijn werk vertrek en de deur achter mij 

dichttrek, is het laatste wat ik doe nog eens kijken naar de foto 

van moeder. Als ik thuiskom is dat het eerste wat ik doe. Ik mis 

haar nog elke dag”, verklapt Luc, “maar gelukkig vind ik ver-

strooiing bij KFC...” (PSP) 

Den Derby 
Met wat vertraging  (match in november uitgesteld omwille van hevige sneeuwval) krijgen we vanavond dan toch de derby waar 

we zo lang naar uitkeken. Voor Boezinge een verademing dat de verplaatsing eens dicht bij huis is. Voor Poperinge een kans om 

nog eens voor een groter publiek te spelen. Dat we dan nog op zaterdag kunnen aantreden, vergroot volgens mij alleen maar de 

kans op meer (en schoner?) volk. 

In de voorbereiding klopte Sassport  KFC twee keer; maar kijk, na 24 speeldagen staat KFC zowaar 10 punten voor op Boezinge! 

Een prestigeduel wordt het sowieso al denk ik dat beide ploegen elkaar zeker niet willen verliezen uit eerste provinciale.  Zoals al 

gezegd: de verplaatsingen zijn al ver genoeg en een derby lokt meer volk. De tijd dat een derby 1500 man op de been brengt 

(zoals Poperinge-Ieper in m’n jeugdjaren) is weliswaar voorbij maar een derde van dat aantal, dat moet lukken. De match in spe 

ging al verschillende keren over de tongen. Iedereen heeft wel ergens een connectie met iemand van de buren. Niet het minst 

onze eigen spelers. 

Zo speelden onze beide keepers, Gonzalo, Sam Jacob en Garreyn …  ooit één of meerdere jaren in het oranje-zwarte shirt. Vorig 

jaar maakte onze keeperstrainer en Friso Mando dan weer de omgekeerde beweging en trokken naar Boezinge.  Zo zie je maar, 

beide teams zijn wat in elkaar vervlochten. 

Wat zeg ik, bijna iederéén bij ons heeft een verleden bij Boezinge!! 

Zo heeft Boutten daar ooit 4 huizen en de plaatselijke keeper gevloerd. 

Durnez kreeg er ooit een boete voor te snel vlammen (op de rechter flank). 

En onze studenten werden er venten. Quinten heeft er ooit café De Zwaan ondergebraakt toen hij te laat door had dat het niet 

om het bier van de stier ging (maar om de urine ervan). 

Maar het is vandaag toch vooral een beetje mascotte ‘Lucsje’ z’n dag… Lucsje van ’n derby. 

(Wat denk je, is het toeval? Net dit weekend is het carnaval…) 

           Ben 

COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  
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NIEUWSJES UIT HET A-TEAM 
 

 Dik 40 jaar na vrijschopspecialist Paul Deturck, heeft KFC Poperinge weer een Deturck binnengehaald. Dit keer gaat het om 

Axel Deturck (°15/05/1997) uit Lo-Reninge. Hij komt over van KM Torhout. In tegenstelling tot zijn naamgenoot Paul, die 

een aanvaller/goalgetter was, is Axel een polyvalente verdediger. Hij zette zijn eerste voetbalpassen bij Reninge in 2003 

waar hij in 2005 door KSV Roeselare werd weggeplukt. Daar speelde de Lo-Reningenaar tot bij de beloften, maar een kans 

op het eerste elftal kreeg hij niet. Hij maakte dan de overstap naar KVK Westhoek. Bij Westhoek geraakte hij na enkele wed-

strijden geblesseerd aan de hamstrings. Toen Westhoek trainer Bart Maurroo verving door Hugo Vandenheede, kwam Axel 

niet meer aan de bak. Maar Allan Deschodt wilde Deturck wel bij Torhout KM  (2de amateurs A). Hij speelde er tot nog toe 

een twaalftal wedstrijden in het eerste elftal. Axel Deturck vindt bij KFC Poperinge zijn vroegere ploegmaat Jasper Maerten 

terug. 

 Vorige zondag haalde trainer Lucker zowel Jasper als Ward Maerten voortijdig naar de bank. De broers hadden elk een gele 

kaart geraapt en trainer Lucker  wilde geen geel/rood risico nemen met het oog op het treffen van vandaag tegen Boezinge. 

 Een drietal weken vroeger dan oorspronkelijk gemeld en één week vroeger dan hij zelf had verwacht, maakte Kevin Chateau 

vorige zondag zijn rentree bij KFC Poperinge. De goalgetter stond nog maar pas op het veld toen hij een Poperingse inworp 

forceerde. Uit de aanval die daarop volgde knikte hij na enkele minuten spelen de winninggoal tegen de Oostduinkerkse 

netten op voorzet van Kenneth Garreyn. Van een “rentree” gesproken !!  

 Trainer Bram Lucker en kapitein Niels Boutten plannen een teambuildingweekend voor KFC Poperinge in het weekend van 

20 juli tem 22 juli 2018. Omdat er dit seizoen vaak jongens van Jong KFC naar het A-team werden doorgeschoven en zo in 

volledige nieuwe groep belandden, wat voor niemand makkelijk is, willen ze graag de B-kern en Beloften erbij. Voorlopig 

komt de kostprijs op slechts 125€ per persoon voor het volledige weekend. Deze prijs kan nog dalen. Daarom organiseren 

ze nog een koekenverkoop, een quiz, bardienst in het WK-dorp....  Wie graag meegaat moet zo snel als mogelijk Niels of 

trainer Lucker verwittigen. De locatie van het teambuildingweekend is “De Pastorie” in het Waalse Vecmont, nabij La Roche-

en-Ardenne, waar “Wildtrails” instaat voor de begeleiding van het avontuurlijke weekend. 

 KFC heeft weer een geslaagd steakfestijnweekend achter de rug. Bedankt aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan 

dit meer dan geslaagde evenement. Op naar het volgende... (PSP) 

 

Als club inschrijven voor dit toernooi : www.kfcpoperinge.be (KFC Jeugd) 

Meer info nodig? Neem contact op met tornooidirecteur Fabien Debyser 

0498/57 68 73 of mail : tornooien@kfcpoperinge.be 

mailto:tornooien@kfcpoperinge.be


8 

Om de vièrtn doagn - nummer 15 - 10 maart 2018   - Blz. 8 

8 

AGENDA 
  

Zaterdag 24 maart 2018: 

“United-fuif” van KFC Pope-

ringe en Beaphar Volleybal 

Dames(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 

 

Vrijdag 20 april: 

20 u.: Algemene QUIZ (KFC-

kantine). Ploegen van 4 per-

sonen. Inschrijven bij kapi-

tein Niels Boutten of trainer 

Bram Lucker 

 

Donderdag 10 mei: 

KFC Duiveltjes WK-toernooi  

 

Vrijdag 11 en zaterdag 

12 mei 2018 

(Hemelvaartweekend): 

12 de internationale 

“POPERINGE TROPHY” 

(U11 tot U19) Sportzone en 

KFC-kantine 

 

 Maandag 21 mei 2018: 

“Voetbalgolf”: don Bosco-

sportzone (zie artikel) 

  

Zondag 3 juni 2018: 

Jeugdfeest (KFC-kantine) 

  

Zaterdag 16 juni 2018:  

Midzomernacht  (KFC-

kantine) 

 

  

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

10: Kevin Chateau 

4: Niels Boutten 

3: Wannes Lelong 

2: Zouhir Boucherim 

1: Olivier Sohier, Sietse Jacob, Kenneth Garreyn , Gonzalo Rodriguez, Sam Jacob, Quinten 

Fiey, Ward Maerten, Jasper Maerten en Jasper Notredame 
  

4de PROVINCIALE A 

7: Frederic Cuvelier 

6: Adriaan Vandenberghe 

4: Jasper Notredame   

3: Michiel Theeten, Mehdi Desegher en Bram Pauwelyn 

2: Maxime Loontjens, Flor Dewulf, Timo Lahaye 

1: Jelle Depoortere, Gilles Pyck, Kevin Gruwez, Ruben Van Asch, Jochen Vuylsteke en Dauwe 

Rosseel 
 

ASSISTS 
KFC A: Niels Boutten (5), Olivier Sohier (4), Zouhir Boucherim en Kevin Chateau (elk 2) Quin-

ten Fiey en Kenneth Garreyn (elk 1) 
 

GEEL GEVAAR  
KFC-A:  Kenneth Garreyn  en Ward Maerten (elk 2), Gonzalo, Guillaume Durnez, Sietse Ja-

cob, Wannes Lelong, Quinten Fiey, Jelle Houwen, Olivier Sohier, Niels Boutten, Jasper Not-

redame, Kevin Chateau, Loic Paridaen, Sam Jacob, Dauwe Rosseel en Jasper Maerten (elk 1) 
 

JONG KFC:  Jens Ledoux, Frederic Deruyter, Michiel Theeten, Timo Lahaye, Kevin Gruwez  

(elk 2),  Jochen Vuylsteke Maxime Gallin, Jasper Notredame, Dauwe Rosseel, Jonas Rosseel , 

Frederic Cuvelier, Thibaut Lobeau  en Jelle Depoortere (elk 1) 

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

KFC FOOTLUNCH op zondag25 maart  
 

Na de KFC-Footlunch voor ouders en spelertjes van de U6 t.e.m. U9 én de KFC-Kraks, is het 
op zondag 25 maart de beurt aan de ouders en spelers van U10 t.e.m. U21. 
 
Op deze KFC supersunday moeten de mama's of papa’s niet aan het fornuis staan. Kom met 
het gezin om 12 uur naar de KFC-kantine en schuif aan aan tafel. KFC-Jeugd doet en serveert  
graag een lekker aperitief gevolgd door stoofvlees met frietjes & groentjes voor 15 €. Kin-
deren kunnen kiezen voor stoofvlees of de KFC-frikadel voor 8 euro. Op de KFC supersunday 
wordt er ook gevoetbald natuurlijk. De aanwezigen kunnen gratis de wedstrijd van het A-
team tegen topper SK Oostnieuwkerke bijwonen en supporteren voor een driepunter!  
 
Een niet te missen KFC evenement waarbij er volop verbonden wordt tussen de jeugdwer-
king en het eerste elftallvan KFC. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de 
jeugdwerking. Inschrijven 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 



LEUKE VOETBALQUOTES 

 

"Leiderschap tonen op het veld is een 

algemeen probleem, niet alleen bij 

ons. Dat zit enkel in de Hollandse 

voetbalcultuur ingebakken." (Ariël 

Jacobs, 2011) 

 

"Het was een eer om ooit voor An-

derlecht te mogen uitkomen, maar 

daar houdt het op." (Marc Hendrikx,  

2011) 

 

"Ballen recupereren is mijn sterke 

punt. Ik kan het gewoon niet verdra-

gen als de tegenstander de bal 

heeft." (Cheikhou Kouyaté) 

 

"Een normale mens zou drie maan-

den buiten strijd zijn, maar ik ben 

niet normaal." (Steven Defour) 

 

"In tegenstelling tot vele andere trai-

ners blijf ik altijd mezelf en dat is een 

kunst." (Guido Brepoels) 

 

Een politieke partij is als een voetbal-

elftal: het middenveld geeft minder 

zorgen dan de beide vleu-

gels.  (Edward Heath) 

 

Grafschrift van een voetballer: Einde-

lijk rust.  (Jan J. Pieterse) 

 

Het is moeilijker een geschikte bonds

- coach te vinden dan een geschikte 

eerste minister. Want elke Belg weet 

alles van voetbal af.  (Michel D’Hoog-

he) 

 

Was oorlog maar voetbal, dan kon 

een scheidsrechter de strijd staken.   

(S. Copinga) 
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Adviezen voor het beter  

nemen van strafschoppen 
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. 

 

Mentale en technische training kunnen voetballers helpen om strafschoppen be-

ter te nemen. Het vergroten van het zelfvertrouwen, het trainen van het kijkge-

drag en het omgaan met wedstrijdspanning zijn hierbij belangrijk. Ook kan een 

van tevoren vastgestelde spelersvolgorde voor het nemen van de strafschoppen 

prestatiebevorderend werken. 
 

Winst bij strafschoppen is niet door toeval bepaald 

Sommige spelers en coaches denken dat de uitkomst van strafschoppenseries in 

het voetbal op toeval berust. Wellicht lijkt dit ook zo voor bijvoorbeeld het Neder-

landse team dat tijdens de strafschopserie op het WK in Brazilië in 2014 de halve 

finale van Argentinië verloor. Een statistische analyse van strafschopseries in de 

afgelopen jaren lijkt echter op het tegendeel te wijzen. Succes bij het nemen van 

strafschoppen lijkt daarom wel degelijk te beïnvloeden. Onderzoekers hebben  

wetenschappelijke informatie verzameld over de manieren waarop dit kan. 
 

Zelfvertrouwen 

Een gebrek aan zelfvertrouwen in combinatie met grote wedstrijdspanning kan de 

prestatie bij het nemen van strafschoppen verslechteren. Voetballers die bang 

zijn om niet te scoren, nemen vaak verkeerde beslissingen. Zij laten zich bijvoor-

beeld afleiden door de doelman, schieten te gehaast of proberen de doelman te 

misleiden door niet te kijken waar zij zullen schieten. Dit heeft echter een negatief 

effect op de prestatie en vergroot de kans dat de spelers de bal in het midden van 

het doel of naar de keeper schieten. Strafschoppen die hard in een bovenhoek 

van het doel geschoten worden zijn praktisch onhaalbaar voor een doelman, zelfs 

als deze weet waar de bal heen gaat. Dit is volgens de auteurs daarom de beste 

strategie om een strafschop te nemen. 
 

Mentale training en kijkgedrag 

Spelers zouden het nemen van strafschoppen specifiek moeten oefenen. Hierbij 

moeten zij leren om een persoonlijke routine te creëren. Ze kunnen gebruik ma-

ken van mentale technieken zoals zichzelf aanmoedigen met van tevoren gekozen 

positieve korte zinnen (“self-talk”), concentratieoefeningen of inbeeldingstech-

nieken (“mental imagery”). Ook moeten voetballers optimaal kijkgedrag aanleren, 

waarbij zij de blik richten op de plek waar de bal heen moet. Dit zou echter wel-

licht op de lange termijn teveel informatie aan de keeper kunnen verschaffen. 

Goed oefenen verhoogt niet alleen de kans dat spelers precies goed in de boven-

hoek schieten, maar verhoogt ook hun zelfvertrouwen. Indirect kan een beter 

zelfvertrouwen de prestatie bij strafschoppen verbeteren. Het is ook nuttig om de 

strafschoppen onder spanning te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld door een compe-

titie te organiseren, hoewel deze druk natuurlijk lager blijft dan tijdens zeer be-

langrijke wedstrijden. 
Lieke Schiphof-Godart 
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GEPLANDE WEDSTRIJDEN 

WEEKEND 16-17-18 MAART 2018 
 

VRIJDAG 16 MAART 

Uit 

18:00 SC Zonnebeke - PROV U13     

19:00 SC Zonnebeke - KFC BELOFTEN     

19:15 SC Zonnebeke - PROV U15  

    

ZATERDAG 17 MAART 

Thuis 

09:30 GEW U7(1) - VKW Vleteren  

09:30 GEW U7(2) - GS Voormezele  

09:30 GEW U8(1) - VKW Vleteren  

09:30 GEW U9(2) - SK Geluwe  

09:30 GEW U10 - E. Jonkershove  

09:30 GEW U11 - VK Langemark-Poelkapelle  

09:30 PROV U11  - Dosko Sint-Kruis  

09:30 GEW U17 - VK Langemark-Poelkapelle  

10:45 GEW U8(2) - VV Alveringem  

10:45 PROV U8(1) - FCE Kuurne  

10:45 PROV U8(2) - FCE Kuurne  

10:45 GEW U9(1) - VKW Vleteren  

14:30 GEW U12 VV Alveringem  

14:30 GEW U13 - Sp. Dikkebus  

14:30 GEW U15(1) - Sassp. Boezinge  

14:30 GEW U15(2) - VV Alveringem  

Uit 

10:00 KSV Pittem - PROV U10      

11:00 KVK Westhoek - PROV U9(1)      

11:00 KVK Westhoek - PROV U9(2)      

15:00 Knokke FC - PROV U17      

17:00 SV Moorsele - PROV U21   

 

ZONDAG 18 MAART 

Thuis 

09:15 Studax Reserven - RW Hollebeke  

Uit 

09:15 RC Bissegem - Studax Z      

09:30 SK Steenbrugge - PROV U12      

15:00 RC LAUWE - KFC POPERINGE A  

15:00 SK RENINGELST - JONG KFC 

 

GEPLANDE WEDSTRIJDEN 

WEEKEND 23-24-25 MAART 2018 
 

VRIJDAG 23 MAART 

Thuis 

20:00 BELOFTEN - SV Pittem 

 

ZATERDAG 24 MAART 

Thuis 

09:30 PROV U9(1) - FC Luingnois  

09:30 PROV U9(2) - FC Luingnois  

09:30 PROV U10  - SK Eernegem  

09:30 PROV U11 - SK Steenbrugge  

10:45 PROV U8(1) - Dosko Beveren  

10:45 PROV U8(2) - Dosko Beveren 

14:30 PROV U17  - VVC Beernem  

14:30 PROV U21 - FCE Kuurne  

19:00 JONG KFC - SV VEURNE 

Uit 

09:00 JV Lo-Reninge - GEW U8(1)      

09:00 JV Lo-Reninge - GEW U8(2)      

09:00 KVK. Westhoek - GEW U9(1)      

09:15 WS Houthulst - GEW U7(1)      

09:15 SK Oostnieuwkerke - GEW U17      

10:00 BS Geluveld - GEW U9(2)      

10:00 Sassp. Boezinge - GEW U11      

11:00 Sassp. Boezinge - GEW U11      

13:15 Sassp. Boezinge - GEW U12      

10:30 SK Vlamertinge - GEW U7(2)      

15:15 SK Vlamertinge - GEW U15(1)      

10:30 SK Elverdinge - GEW U10      

13:30 VKW Vleteren - GEW U13      

13:45 Merkem Sp. - GEW U15(2)  

 

ZONDAG 25 MAART 

Thuis 

09:15 Studax Reserven - TSC Proven  

09:15 Studax Z  - KV Kortrijk  

09:30 PROV U12 - SK Eernegem  

09:30 PROV U13 - FCE Kuurne  

15:00 KFC POPERINGE A - KSK OOSTNIEUWKERKE 

Uit 

09:30 SK Steenbrugge - PROV U15    
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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 1 / 1 

11:  15:00  SVD KORTEMARK - KFC POPERINGE A   2 / 0 

18:  15:00  KFC POPERINGE A – SK EERNEGEM    1 / 1 

25:  15:00  KFC VARSENARE - KFC POPERINGE A    0 / 1 

 

MAART 2018 

04:  15:00  KFC POPERINGE A - KVV OOSTDUINKERKE A   1 / 0 

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    0 / 4 

10:  19:00  JV LO-RENINGE - KFC POPERINGE B    1 / 2 

18:  14:00  KFC POPERINGE B – VK LANGEMARK  2 / 0 

24:  19:00  SK ZILLEBEKE -  KFC POPERINGE B    3 / 1 

 

MAART 2018 

04:  14:00  KFC POPERINGE B - WS ZARREN    6 / 3 

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 25ste SPEELDAG 
 

10/03 18:00 KFC POPERINGE A - SASSP. BOEZINGE ...-...  

10/03 19:00 Kortemark - Oostnieuwkerke    ...-...  

11/03 15:00 Westkapelle - Oostkamp    ...-...  

11/03 15:00 Varsenare - Oostduinkerke   ...-...  

11/03 15:00 Eernegem - RC Lauwe     ...-...  

11/03 15:00 WS Lauwe - Rumbeke     ...-...  

11/03 15:00 Wielsbeke - Zwevezele     ...-...  

11/03 16:00 Blankenberge - Waregem    ...-...  

KALENDER 29ste SPEELDAG 

 

10/03 18:00 JONG KFC - E. JONKERSHOVE  ...-...  

10/03 19:00 Lo-Reninge - Reningelst    ...-...  

10/03 19:30 Bulskamp - Veurne     ...-...  

11/03 15:00 Langemark-Poelk. - Zarren   ...-...  

11/03 15:00 Elverdinge - Westouter    ...-...  

11/03 15:00 Passendale - Vleteren    ...-...  

11/03 15:00 Alveringem - Diksmuide    ...-...  

11/03 15:00 Voormezele - Zillebeke    ...-...  

     GS  W  V  G  DS   P  

1 SK ELVERDINGE  28 20 6 2 59/33 62 

2 E. JONKERSHOVE 28 18 6 4 70/42 58 

3 Passendale   28 15 7 6 63/43 51 

4 Voormezele   28 14 8 6 71/44 48 

5 Vleteren    28 14 9 5 54/43 47 

6 Bulskamp   28 13 8 7 54/48 46 

7 Kruiseke    28 13 9 6 69/50 45 

8 Westouter   28 11 7 10 63/53 43 

9 Alveringem   28 12 11 5 50/58 41 

10 JONG KFC   28 11 11 6 46/51 39 

11 Hollebeke   27 10 10 7 43/42 37 

12 Diksmuide    28 11 13 4 49/40 37 

13 Reningelst   28 10 15 3 47/59 33 

14 Lo-Reninge   27 7 10 10 35/44 31 

15 Langemark-Poelk.  28 7 16 5 28/42 26 

16 Veurne     28 6 17 5 39/53 23 

17 Zarren    28 4 14 10 39/64 22 

18 Zillebeke    28 4 23 1 33/103 13 

      GS  W  V  G  DS   P  

1 SK ZWEVEZELE  24 20 3 1 55/17 61 

2 Oostnieuwkerke   24 18 4 2 65/30 56 

3 Oostkamp    24 16 6 2 71/23 50 

4 Wielsbeke    24 11 3 10 50/27 43 

5 Kortemark    24 12 7 5 42/29 41 

6 WS Lauwe    24 11 7 6 39/33 39 

7 Blankenberge    24 11 9 4 46/48 37 

8 KFC POPERINGE A   24 10 10 4 28/41 34 

9 Oostduinkerke   24 9 11 4 30/41 31 

10 RC Lauwe    24 8 9 7 37/38 31 

11 Westkapelle    24 6 10 8 38/38 26 

12 Waregem    24 7 13 4 33/49 25 

13 SASSP. BOEZINGE  24 6 12 6 41/52 24 

14 Varsenare    24 5 14 5 28/50 20 

15 Rumbeke    24 6 17 1 20/53 19 

16 Eernegem    24 0 21 3 9/63  3 
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Blankenberge 3-2 4-2 6-1 3-1 4-1 3-0 2-1 2-1 2-2 2-2 4-1 0-5
Boezinge 2-1 4-0 3-2 3-1 5-4 1-2 4-4 0-1 2-1 1-1 0-1 2-3
Eernegem 0-2 2-2 0-1 0-5 0-7 0-3 0-3 1-2 0-2 0-1 0-2 0-1
KFC POPERINGE 1-1 1-1 1-2 1-0 0-3 2-2 1-0 2-0 1-2 2-1 1-5 2-0
Kortemark 2-2 4-0 4-1 2-0 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 3-0 2-2 0-1 0-1
Oostkamp 3-0 2-0 4-0 2-0 3-1 5-1 2-1 6-0 10-0 2-2 2-2 5-1 1-2
Oostnieuwkerke 6-1 2-0 2-1 2-0 0-0 3-1 4-1 2-1 3-0 2-0 2-1 2-0
RC Lauwe 5-2 2-1 1-2 1-3 1-1 1-2 0-2 1-0 1-1 3-3 0-1 4-3
RC Waregem 3-2 1-1 1-3 2-1 0-3 1-3 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 0-1 1-0 1-1 1-2 0-3 1-3
Varsenare 0-0 0-1 1-2 2-6 0-1 0-3 0-3 2-2 3-3 1-2 1-2
Westkapelle 5-0 2-2 2-0 2-2 1-3 2-3 1-2 2-2 1-0 3-4 1-0 0-1
Wielsbeke 1-0 1-1 4-0 0-1 0-0 4-1 0-3 3-0 4-0 2-0 3-1 1-1
WS Lauwe 5-1 5-0 4-2 2-2 1-2 2-1 1-2 0-0 1-2 2-2 2-2 0-2
Zwevezele 2-0 4-1 2-0 1-2 3-1 4-0 1-0 2-1 1-0 3-0 5-0 1-0
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Alveringem 2-3 2-0 2-0 2-7 3-2 2-1 2-2 4-2 0-0 4-0 0-1 3-2 1-1 3-1
Bulskamp 1-2 1-0 1-3 4-3 3-1 2-0 0-0 3-1 1-3 2-1 4-1 3-2 1-1 5-1
Diksmuide B 6-0 0-0 6-0 1-2 3-1 1-2 1-2 2-1 1-2 0-1 1-2 3-1 2-3 7-0
Elverdinge 2-1 5-1 2-0 0-2 2-1 2-0 2-1 2-1 1-0 3-1 1-0 4-2 2-0 6-0
Hollebeke 2-1 1-3 1-3 1-2 3-0 0-0 3-0 2-2 2-1 0-0 3-1 2-2 3-2 2-0
Jonkershove 2-0 5-0 3-0 4-4 2-0 2-1 2-2 4-1 4-2 3-0 4-1 3-3 2-3
Kruiseke 4-1 2-4 2-1 3-1 0-1 2-0 1-1 1-2 4-1 2-1 2-2 6-1 7-0
Langemark-Poelk 3-0 1-1 1-2 2-0 0-0 0-3 5-3 3-0 1-3 3-0 1-5 0-1 0-3 1-1 2-1
Lo-Reninge 1-1 1-1 0-0 2-1 3-3 2-1 1-4 2-1 1-2 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 5-1 5-0 2-2 1-1 2-2 6-2
KFC POPERINGE 3-2 0-4 0-1 1-1 2-1 0-1 2-0 1-1 0-3 4-1 0-3 2-2 6-3 4-1
Reningelst 2-0 1-3 4-0 2-2 1-0 0-2 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 0-1 4-4 1-0 7-0 0-1 1-3 0-3 1-2 1-1 5-2
Vleteren 0-3 1-1 2-1 1-2 2-3 1-0 2-1 0-2 3-2 3-0 1-1 3-3 3-2 4-1
Voormezele 5-0 2-0 5-0 4-3 4-3 0-1 3-3 5-0 1-2 1-0 1-2 3-0 1-1 2-3 2-2
Westouter 4-5 2-2 2-2 2-4 3-2 0-0 1-1 3-1 5-3 0-2 3-2 5-0 4-1
Zarren 2-1 0-0 0-5 2-4 0-1 4-4 0-1 1-3 1-2 1-2 0-0 2-1 0-2
Zillebeke 1-2 1-2 0-2 0-3 1-3 2-0 0-3 2-3 3-1 3-2 1-6 2-5 3-3 1-5


