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Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van SK Zwevezele en FC Westouter.

Naar de linkerkolom?
KFC POPERINGE A - SK ZWEVEZELE (15 u.)
Eerst en vooral onze welgemeende felicitaties aan kampioen SK Zwevezele.
Een beetje de verwachte kampioen toch wel. Vandaar dat KFC wat fier is dat
het als enige ploeg van de reeks kon gaan winnen op het veld van de kampioenen (1-2). Zwevezele verloor daarnaast overigens maar twee keer op verplaatsing (4-3 op RC Lauwe en 2-0 op Wielsbeke) en speelde slechts één keer gelijk
(1-1 op Kortemark). Dat wil zeggen dat “SK De Kampioenen” tot nog toe 24
keer op 28 wonnen en dat verdient applaus. We wensen SK Zwevezele veel
succes volgend seizoen in de derde amateurklasse.
Bloemen dus voor SK Zwevezele, maar ‘t is niet dat ze hier bij KFC de punten
cadeau zullen krijgen. KFC kan immers nog in de linkerkolom van het klassement eindigen en dat zou pas helemaal mooi zijn voor deze jonge ploeg, eerstejaars 1ste-provincialers. (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Mathias Dumarey, bijgestaan
door grensrechters Emiel Decuyper en Olivier Gilis

JONG KFC - FC WESTOUTER (14 u.)
In de voorlaatste uitmatch van het lange en intensieve seizoen, stond vorige
week de trip naar Diksmuide gepland. De jongens van trainer Philippe Cailliau
hakten het plaatselijke KSV in de pan, al ging dat niet zonder slag of stoot. Het
was altijd opletten voor een gevaarlijke counter maar dankzij treffers van Frederic Cuvelier en de eersteling van Pepijn Hardeman werd het 2-0. De Westouternaar heeft na z’n schorsing onmiddellijk weer de goeie “vibe” te pakken en
dat een week voor hij met Westouter de ploeg treft waar hij een heel deel van
z’n jeugdopleiding genoot.
Westouter zelf gaf dan weer Hollebeke een pak slaag door hen met een forfaitscore wandelen te sturen. De ploeg eindigt het seizoen zowat elk jaar sterk
maar mist, net als KFC, de eindronde op een zucht. Gelukkig wordt de match
gekruid met het nodige derby gehalte. Beide teams kunnen nog naar de linkerkolom. (KL)
De wedstrijd wordt geleid door ref Maarten Beydts

DANK U WEL
Dit is het laatste clubblad van het seizoen 2017-2018, een uitgebreid weliswaar.
Namens KFC Poperinge mag ik alle vrijwilligers en supporters bedanken voor
de steun aan de ploeg en de inzet voor
de club.
Ook een persoonlijke bedanking voor
kine Ben Vanhoucke, Kristof Lobeau en
fotograaf David Beerlandt voor hun
medewerking aan dit clubblad.
Volgend seizoen komt het clubblad
“Om de vièrt’n doagn” terug, misschien
in een licht andere vorm.
In afwachting blijven we u op de hoogte houden van het KFC-nieuws via de
website en/of Facebook. Reacties of
suggesties zijn altijd welkom op de FBpagina van KFC.
Paul Samyn
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Voorzitter Filip Coutigny: “Doel bereikt!”
Bij het begin van deze competitie stelde KFC-voorzitter Filip
Coutigny dat er maar één doel was: het behoud. De voorzitter mag dan ook met een brede glimlach op het gelaat het
seizoen afsluiten: “Doel bereikt”.
“Je bent een tevreden voorzitter, neem ik aan”
Filip Coutigny: “Zeg dat wel. En niet dat het met de hakken
over de sloot was, hé. Er was nog overschot. We hebben bovendien ons doel bereikt op een manier die hoopvol is voor de
toekomst én we zijn er als enige ploeg in eerste provinciale in
geslaagd om leider SK Zwevezele in eigen huis te gaan kloppen”.
“Na een vrij goede start (6 op 6) volgde de ontnuchtering: 0
op 12. En meteen crisis”
Filip Coutigny: “Vooral de match op Blankenberge was desastreus. Dààr zag je tijdens het verloop van de match dat het
“over” was. Dat matchverloop heeft ons doen besluiten om de
samenwerking met Serge Vandevyvere stop te zetten. Nog
eens: we zijn Serge héél dankbaar om wat hij hier heeft neergezet, maar op Blankenberge kon je voelen dat de chemie tussen Serge en de spelers compleet verdwenen was. Vandaar
dat ik niet geaarzeld heb. Ik had al soortgelijke ervaringen in
het verleden: situaties waar je van denkt, en vooral hoopt, dat
het tij zal keren, wat dan uiteindelijk niet zo is. Maar ondertussen zit je wel enkele weken verder in de competitie en zit je
nog wat dieper in de problemen. Vandaar dat ik, buiten een
meerderheid van het bestuur, niemand heb geraadpleegd: ik
heb gewoon mijn verantwoordelijkheid genomen als voorzitter. Lastig, dat wel, maar voorafgaand overleg links en
rechts vertraagt alleen maar het proces en het lost meestal
niets op. Was ik nu eerstejaarsvoorzitter geweest, dan had ik
geaarzeld en getwijfeld, maar nu niet meer”.
“Je kreeg wel een hoop kritiek te slikken”
Filip Coutigny: “Ik neem nog altijd de volledige verantwoordelijkheid voor wat toen is gebeurd. Ik begreep de kritiek ten
volle, hoor. Serge had hier iets moois gedaan en was gekend
en geliefd, maar geloof me: het was volgens mij de enige mogelijke uitweg uit de impasse. Want we zijn na de aanstelling
van Bram Lucker ook nog niet meteen beginnen winnen, hé.
Het geloof in eigen kunnen zat heel diep weggeborgen bij de
spelers. Bram is erin geslaagd om dat geloof in de eigen mogelijkheden weer naar boven te halen. Uiteindelijk bleek dat we
ondanks de beperkte kern toch ons doel konden realiseren”.
JONG KFC
“Je zegt het zelf: ondanks de beperkte kern”

Voorzitter Coutigny met een brede glimlach: “Het doel is bereikt” (foto David Beerlandt)

Filip Coutigny: “Het heeft me ongelofelijk veel plezier gedaan
dat de jongens die uit Jong KFC kwamen onmiddellijk konden
meedraaien. En hier past toch wel een woordje van lof voor
Philippe Cailliau, trainer van Jong KFC. Hij heeft zich zeer positief opgesteld, want hij had het verdorie niet gemakkelijk: dan
heb je een talentvolle kern, maar om de haverklap moest hij
jongens afstaan aan de A-kern. Hij moest bijna elke wedstrijd
puzzelen om een competitieve ploeg in lijn te brengen. En hij
is daar nog in geslaagd ook. Zonder morren, want hij staat volledig achter het project van Jong KFC. Maar dat het ondankbaar werken is of was voor Philippe is een feit. Daarom nog
eens: respect en hoedje af voor Philippe”.
(vervolg: zie blz. 3)

2

Om de vièrtn doagn - nummer 17 - 15 april 2018 - Blz. 3

“Trainer Lucker wil een bredere kern voor volgend seizoen,
maar dat lijkt niet zo te vlotten”
Filip Coutigny: “Ik kan Bram daarin volgen: niet alleen voor
Philippe Cailliau, maar ook voor Bram Lucker was het dit jaar
moeilijk werken. En dat de transfers niet vlotten is niet helemaal waar: we zijn nog altijd bezig met een aantal spelers en
we geraken er wel, hoor. Alleen wijken wij niet van ons principe af, nl. dat het financieel gezond moet blijven. We hebben
hier al een resem spelers zien passeren hoor om te praten,
maar de meesten haken af op de vergoeding die we betalen.
Voetbal gaat helaas alleen nog over geld en daar doen wij niet
aan mee: er zijn bij andere clubs in eerste provinciale spelers
die méér verdienen dan een professioneel volleybalspeler. Dat
is toch niet meer normaal”.
GELD
“En een aantal spelers verlaat ook KFC omwille van deze reden”
Filip Coutigny: “Dat is mijn grootste en enige ontgoocheling
van het seizoen: drie spelers uit de regio Poperinge die ons
verlaten omwille van het geld. Ik vind dat bijzonder betreurenswaardig. Let wel: ik heb er niets op tegen dat spelers vertrekken als ze zich sportief kunnen verbeteren en hoger kunnen gaan spelen; maar in deze gevallen is dat niet zo en blijven ze in eerste provinciale spelen. Al zullen ze de sfeer van
KFC wel missen: dat kan ik nu al garanderen”

“KFC Poperinge draait goed”
Filip Coutigny: “Ik vind van wel: we hebben een uitstekende
jeugdwerking, er stroomt talent door naar het eerste elftal, er
zijn tal van activiteiten die door heel veel mensen worden bijgewoond. Ik ben bijzonder tevreden over de “United-werking”
de fuif die we samen met damesvolleybal Beaphar organiseren. Gedeelde winsten, maar ook gedeelde lasten. Misschien
moeten we de samenwerking ook op andere vlakken uitbreiden, wie weet
KFC Poperinge is méér dan mannen, jongens en kinderen die
voetballen: het is een familie die realistisch ambitieus is: we
zitten nu in eerste provinciale en ik denk dat dit het maximum
is voor ons. Althans wat mij betreft. We zijn een sterke club en
we ijveren om een perfecte organisatie neer te zetten die aan
alle regels en wetgevingen voldoet. Als we naar nationaal
voetbal zouden overstappen, dan komt daar zoveel meer bij
kijken en wordt het moeilijk om aan alle eisen te voldoen en is
misschien ook het familiale karakter weg.”
“Er was ook even sprake van een vierde seniorsploeg”
Filip Coutigny: “We hebben daar even aan gedacht, ja: we
zitten met een overschot aan spelers en we dachten aanvankelijk om dat te kunnen opvangen met een vierde team. Maar
het overtal aan spelers is dan weer niet groot genoeg om er
nog een volledig team mee te kunnen bouwen. Bovendien is
er is ook omkadering nodig en we hebben ook niet altijd deze
mensen ter beschikking. Dus voorlopig werd dat project opgeborgen. We houden het dus bij de uitbouw van de ploeg en de
club zoals die nu bestaat. Dat is al werk genoeg”. (PSP)

DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR:
TROFEEËN EN BEKERS
Marcel DUPONT
Iepoerstraat 81
8970 POPERINGE

THE CORNER PUB
Fochlaan 7
8900 IEPER
057 / 36 67 90
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UITSTAPJE TIJDENS HEMELVAARTWEEKEND (10 - 12 mei)

De 12de “Poperinge Trophy”

Mocht u nog geen plannen hebben voor het Hemelvaartweekend, dan hebben wij deze tip voor u: kom eens naar
de “Poperinge Trophy” op de Don Bosco-sportzone, waar
KFC Poperinge nu al voor de 12de opeenvolgende keer dit
Eurosportringtornooi organiseert.
De Poperinge Trophy is een internationaal jeugdtoernooi
met zestig (60 !) ploegen uit Frankrijk, Duitsland, Nederland
en België. Het wordt georganiseerd in samenwerking met
de Stad Poperinge en met Eurosportring, een Nederlandse
vereniging die toernooien organiseert over de hele wereld.
De categorieën U11 (preminiemen) tot en met U19
(juniores) komen aan bod.
Onder de 60 ploegen zijn er maar liefst 45 uit Nederland,
Frankrijk en Duitsland. Daarnaast noteren we ook ploegen
uit TSC Proven, Sassport Boezinge, SVD Kortemark, Winkel
Sport en uiteraard KFC Poperinge dat met maar liefst 11
teams aan het toernooi deelneemt.

10 MEI: WK VOOR DUIVELTJES
Het toernooi wordt ingeleid op donderdag 10 mei door onze
allerkleinste voetballertjes. Vanaf 13 u. is er een 3 uur durende stage gegeven door TVJO Kristof Mortier en zijn team.
Daaraan nemen alle ploegen uit het samenwerkingsverband
deel. Daarna kunnen de allerkleinsten hun talenten tonen in
een duiveltjestoernooi . Niet zomaar een toernooi, maar een
heus Duiveltjes WK- toernooi voor U6, U7, U8 , U9 en GKraks. De KFC-jeugdwerking linkt de Ingeschreven clubs aan
een WK-land en die “landen” spelen vanaf 16 u. elk drie
wedstrijdjes tegen andere “landen”. Fun en plezier voorop
onder de slogan “iedereen wereldkampioen!” Na afloop
rond 18:30 krijgt iedereen frietjes met een frikandel en een
drankje aangeboden
(vervolg zie blz.5)
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11 MEI: KWALIFICATIES EN DAMESMATCH
Op vrijdag 11 mei ‘s morgens om 9 u. begint het toernooi. Op
het middaguur heeft de “ceremonie protocolaire” plaats
waarbij alle deelnemende landen en ploegen een kleurrijke
optocht houden onder de leiding van de Poperingse Harmonie
Sint Cecilia . Daarbij worden ook de nationale volksliederen
van
de
deelnemende
landen
gespeeld.
Het toernooi gaat dan verder in de namiddag en ‘s avonds om
19:15 u. spelen de dames van KVK Westhoek een vriendschappelijke wedstrijd tegen reeksgenoot KVK Avelgem.

12 MEI: FINALERONDE

Op zaterdag 12 mei gaat het toernooi een hele dag verder
met de finalerondes. De prijsuitreiking heeft zaterdagavond
omstreeks 19 u. plaats. Wie gaat lopen, met de Lovanhopcup,
de Delhaizecup, de Lahayecup en de Fairplaycup? In totaal
worden tijdens deze twee dagen zowat 180 wedstrijden gespeeld van telkens 2 keer een kwartier
Maar de Poperinge Trophy is veel méér dan een reeks wedstrijden: de Poperinge Trophy betekent ook fun voor de deelnemers met de Penaltycup, de Lovanhopcup of een hindernisloop met bal en tennisvoetbal. Maar ook vrienden terugzien,
mensen ontmoeten, ontspanning... Uiteraard gebeurt dat alles
bij een “natje en een droogje” zoals dat heet, zoals BBQ-worst,
frietjes, ijsjes, snoep, een hele reeks streekbieren en uiteraard
ook frisdrank. KFC zorgt voor de nodige terrasjes op een hopelijk zonovergoten sportzone. (PSP)
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De “délégués” van “The A-team”: Marc D’Hondt en Christophe Vanneste

“Soms is het beter om uit

de kleedkamers te blijven”
Spelers van een voetbalploeg beseffen niet altijd dat er voor
hen ook nog veel werk achter de schermen gebeurt. Bijvoorbeeld door de afgevaardigden of de “délégués”, zoals ze
meestal worden genoemd. Voor het A-team van KFC Poperinge zijn dat Marc D’Hondt (59) of Christophe Vanneste (52).
Zij zorgen ervoor dat de spelers alleen maar aan voetballen
moeten denken. Ze komen voor, tijdens en na de match
soms in de kleedkamers. “Maar soms is het ook beter daar
weg te blijven, lachen de afgevaardigden.
“Bij een verloren wedstrijd is de stemming in de kleedkamer
niet al te opperbest”, opent Christophe Vanneste. “Je ziet en
hoort soms wel eens iets; je weet wat er in de groep leeft, of
waar het misschien fout zit. Als er vrij goed gespeeld werd en
de ploeg op zijn waarde is geklopt, is er niet zoveel aan de
hand. Maar als er slecht werd gespeeld en de trainer houdt
een preek, dan is het soms beter om weg te gaan”, lacht hij.
“Sommige trainers hebben er niets tegen dat je erbij blijft,
andere willen de délégué helemaal nooit in de kleedkamer;
ook niet als er gewonnen wordt”, vult Marc D’Hondt aan. “Je
kent rap je plaats als délégué. Maar het kan ook plezant zijn
na een overwinning, zoals tegen Boezinge bijvoorbeeld”. En
als zeker toen Marc de kleedkamer binnenkwam met een bak
bier...
BEURTROL

Christophe Vanneste is sinds 2002 bij KFC nadat hij zelf 11 jaar
voetbalde in het eerste elftal van FC Woesten. “Maar toen
kwam ons gezin in Poperinge wonen en begon mijn zoon Kilian te voetballen bij KFC. Ik werd délégué van de Duiveltjes en
ik werd een jaar later gevraagd om toe te treden tot het
jeugdbestuur. Tot 2014 heb ik in het bestuur gezeteld, ondermeer als voorzitter van de feestelijkheden voor de jeugdploegen. Maar in het seizoen 2012-2013 kreeg Marc een ongeval
met een zware knieblessure als gevolg; waardoor hij tijdelijk
niet meer als délégué kon fungeren. Ik ben dan ingevallen. En
toen Marc terugkeerde, maakten we er een beurtrol van”.
“We maken geen jaarplanning, maar we spreken een planning
af voor een paar maanden. Het voordeel is dat we ook al eens
naar bijvoorbeeld een familiebijeenkomst of naar een of ander
feest of naar wat dan ook kunnen gaan zonder dat we onze

Christophe Vanneste en Marc D’Hondt: “Onderschat de refs niet: zij
kennen de reputatie van de spelers”. (foto David Beerlandt)

partners moeten teleurstellen omdat er weeral voetbal is”,
glimlacht Marc.
Marc D’Hondt voetbalde ook, zij het een niveau lager:
“Cafévoetbal”, verduidelijkt hij. “Bij de ploeg van De Luttertap;
we speelden in het toenmalige Tornooi van de Westhoek”. Hij
trad toe tot KFC in 1994, maar werd pas ploegafgevaardigde
van het eerste elftal in het seizoen 1996-97. “In opvolging van
Jan Ghesquiere”, verduidelijkt hij. “Ik kwam in 1994 in het
jeugdbestuur nadat mijn zoon Klaas begon te voetballen. Ik
werd door het Jeugdbestuur afgevaardigd om als vertegenwoordiger van de jeugd in het hoofdbestuur te zetelen.
(Vervolg zie blz. 7)
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Toen mijn zoon stopte met voetballen vroeg toenmalig voorzitter wijlen Yvan Tetaert mij om in het hoofdbestuur te blijven. En vermits Jan toen net stopte als délégué heb ik die taak
overgenomen.
KFC speelde toen ook in 1ste provinciale en kijk, na zowat 20
jaar zijn we er weer: de cirkel is rond”, lacht Marc, die intussen
ook, ondervoorzitter werd van de club.
“Het is een mooie reeks”, weet Christophe Vanneste. “Het is
de eerste keer dat ik 1ste provinciale van dichtbij meemaak.
Maar het werk blijft hetzelfde, of dat nu 3de dan wel 1ste provinciale is”.
“Als afgevaardigde sta je in de thuiswedstrijden in voor de ontvangst van de scheidsrechters. In 3de provinciale zijn er geen
grensrechters, dus dat is eigenlijk het enige verschil”, voegt
Marc eraan toe.
VAN STOOFVLEES NAAR DAGSCHOTEL
De délégués zorgen niet alleen voor de ontvangst van het
scheidsrechtertrio, maar moeten ook de matchadministratie in
orde brengen en de identiteitskaarten van de spelers ter controle voorleggen aan de ref. Ze moeten ook zorgen dat het
veld in orde is en dat de spelersshirts klaarliggen, zodat de ref
kan oordelen of er aan ploeg al dan niet van kledij moet veranderen.
Maar hebben de afgevaardigden een goed contact met het
arbitrale trio?
“Toch wel”, zegt Marc. “Na verloop van tijd begin je die mensen goed te kennen en spreken we mekaar aan met de voornaam”. “Vooral de grensrechters kennen we ietsje beter omdat dit meestal mensen uit onze regio zijn die we hier ook al
eens zien voor jeugdwedstrijden. De scheidsrechters komen
soms van iets verder”, voegt Christophe eraan toe.
“Bij KFC worden de scheids- en grensrechters overigens altijd
zeer goed ontvangen”, gaat Marc verder. “In tegenstelling tot
veel andere ploegen waar ze alleen een broodje krijgen na de
match, krijgen ze bij ons altijd een warme maaltijd. Vroeger,
toen Marnix Deleye voorzitter was, gingen we altijd naar De
Snoek om er stoofvlees met frieten te eten. Nu is het altijd een
dagschotel van en gesponsord door restaurant Den Hommelzak en eten we hier in het ontvangstzaaltje van de KFCkantine”. De délégués eten altijd met de scheidsrechters mee,
“het menu varieert, maar stoofvlees gaat er nog altijd vlot in”,
lacht Marc.
“Als er rundstong op het menu staat, dan wissel ik gegarandeerd mijn déléguébeurt af met Marc, lacht Christophe. “Maar
de refs zijn altijd heel tevreden”, heeft ook hij ervaren. “We

hebben een goed contact, want we zien die mensen toch een
paar keer per jaar en we blijven na de maaltijd al eens een
pintje drinken met die mannen”. “Ze komen ook soms van op
andere clubs naar hier”, vertelt Marc een anekdote. “Refs die
een match gefloten hebben in bijvoorbeeld Reningelst of Proven of niet te ver uit onze buurt, durven al eens afzakken naar
onze kantine. Het is zelfs al gebeurd dat er hier op een bepaald
moment 12 scheids- en grensrechters aan onze toog stonden”.
ONDERBETAALD
Zowel Christophe als Marc vinden dat voetbalscheidsrechters
onderbetaald worden. “Ze zijn allicht de goedkoopsten op het
voetbalveld”, lacht Marc. De maximale vergoeding die wij al
uitbetaalden voor een ref zal zowat 60 € zijn, verplaatsing begrepen. De verplaatsingskosten krijgen wij van de KBVB terugbetaald. “Dat is niet bijzonder veel om nog eens 90 minuten te
moeten lopen en rennen, soms in weer en wind, en om dan
nog eens allerlei verwijten te moeten aanhoren”, vindt ook
Christophe. “En dan hebben we het nog niet over de verantwoordelijkheid”, zegt Marc. “De clubs wilden wel meer betalen, maar om een of andere duistere reden was de Bond er
tegen”.
Of zij zelf al eens tegen de ref durven roepen tijdens de
match? “Ik gegarandeerd nooit, zelfs als speler heb ik dat
nooit gedaan. De ref is de baas. Punt”, benadrukt Christophe
die vragend en lachend in de richting van Marc kijkt: “Euh, ik
euh... Heb je nog een vraag? (lacht)?
REFS KENNEN REPUTATIE VAN SPELERS GOED
Uiteraard hebben we die: bespreken ze met de refs achteraf
nog de match of de discutabele fases? “De match wel, de discutabele fases komen al eens subtiel aan bod zo van: Was dat
wel juist? Heb jij dat niet anders gezien?”, zegt Marc, “maar
doorbomen over discutabele fases doen we niet. Wat brengt
het trouwens op? Niets, integendeel”.
Beide afgevaardigden hebben ook nog nooit een ref gehoord
die na de match spontaan toegaf dat hij zich misschien wel
eens bij een bepaalde fase kon vergist hebben; “maar ook dat
heeft geen zin meer”, zegt Christophe. “De match is voorbij en
de uitslag zal er niet door veranderen”.
“Wat ons wel opvalt is dat de refs wel de reputatie van spelers
kennen: ze weten bijzonder goed wie zich al eens durft laten
vallen of wie al eens een geniepige fout durft te maken. Onderschat de refs niet”. “Wij waarschuwen trouwens de speler
voor elke match dat ze de refs met rust moeten laten, niet omdat we hen kennen, maar omdat het toch niets uithaalt en
omdat het alleen maar een omgekeerd effect zal hebben”.
(vervolg zie blz. 8)
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BEHOUD

Nu is het behoud in 1ste provinciale zeker. Hadden de délégués
dat verwacht? “Gehoopt, alleszins “zegt Christophe, “maar de
voorbereiding was niet zo denderend zodat ik toch wat twijfelde”.

Marc had die twijfels ook: “Ik had verwacht dat het moeilijker
zou worden: er zijn een paar ploegen die me zijn tegengevallen zoals Boezinge en Westkapelle van wie ik meer had verwacht. En als die beter hadden gepresteerd, stonden we niet
waar we nu staan en was het misschien nog spannend geworden...”. (PSP)

Op de vooravond van de Poperinge Trophy organiseert de KFC jeugdwerking een KFC Duiveltjes WK voor spelers U6 tem U9
en onze G kids. Deze KFC voetbalhappening zet vooral de jeugdspeler centraal met een knipoog naar het komende WK
voetbal. Meer dan 30 jeugdteams uit de streek spelen onder de vlag van een WK land een aantal wedstrijdjes op de tonen
van opzwepende muziek. Niet het wedstrijdresultaat is belangrijk op dit evenement maar wel het plezier, het scoren be-

Bedankt voor het mooie seizoen, mannen !!
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STUDAX SLUIT SEIZOEN AF MET “D’ OEDE GARDE”
Op zaterdag 28 april sluit KFC Studax het seizoen af met een bijzondere wedstrijd. Studax speelt met zijn oudst mogelijke ploeg
tegen een keur van oud-spelers, trainers en bekende Poperingenaars.
De selectie van "d'oede garde" voor de match van 28 april (14:30 u.) ziet er als volgt uit: Hans Carryn (°60), Gilbert Couchez
(°41), Johny Dekwae (°52) , José Depuydt (°56) , Marc Dewilde (°57) , Henk Houwen (°61) , Johan Nyssen (°64) , Yvan Pieters
(°45) , Geert Pyck (°65) , Marc Pyck (°66) , Patrick Rasalle (056) , Hans Riem (°65), Son Chan Christ (°67) , Rudy Torreele (°56) ,
Yvan Vanbeveren (°67) , Matty Vandewalle Matty (°61) , Johan Vanlouwe (°64) , Jean Verstraete (°51) . De "jonkies" beginnen
uiteraard als bankzitter. Twee spelers (Johnny Colson (°68) en Franky Verkinder (°68).die voldoen aan de criteria starten in de
hoofdmacht voor de derby (16 u.) die volgt na de match van d’Oede garde. Voor alle duidelijkheid: het cijfer tussen haakjes
betreft " het bouwjaar" van de speler.
Allen daarheen. Gratis toegang
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NIEUWSJES UIT HET A- & B-TEAM


KFC Poperinge heeft Emiel Wheaton aangetrokken. Poperingenaar Emiel Wheaton is de 19-jarige zoon van kinesist Chris
Wheaton en Marjan Chapelle. Hij zette zijn eerste voetbalpassen bij KBS Poperinge en stapte op zijn 14de over naar KSV
Roeselare waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij bleef er tot december vorig jaar, maar werd tijdens de “wintermercato”
naar Winkel Sport (2de amateurs) getransfereerd. Hij studeert rechten aan de Gentse Universiteit. Nu komt deze jonge speler naar KFC over. Welkom Emiel!



Ook Bastiaan Dejaegher is een aanwinst voor KFC. Deze 19-jarige kreeg zijn jeugdopleiding bij KFC, werd op zijn 14de door
KVK Westhoek weggeplukt, waar hij tot vorig seizoen speelde. Dit seizoen speelde Bas(tiaan) voor de beloften van TSC Proven. Volgend seizoen keert hij dus terug naar KFC



Verder in dit clubblad vindt u de samenstelling van de spelersgroep voor volgend seizoen; die is weliswaar nog niet volledig.,
want sportief manager Luc Vanthomme speurt ondertussen de voetbalmarkt af naar jong, aanvallend talent. KFC heeft weer
veel en jong talent uit eigen regio samengebracht. Gemiddelde leeftijd van het team is 23 jaar.



In juli trekt de A-kern op teambuildingweekend naar Vecmont in de buurt van La Roche-en-Ardennen. Dat is een plekje waar
trainer Bram Lucker al was destijds met de spelers van KV Kortrijk. De ploeg zal er een aantal activiteiten doen die de teamgeest moeten versterken. De spelers en trainers betalen dit allemaal zelf, maar om de kosten wat te drukken organiseren ze
o.m. een koekjesverkoop, een quiz en helpen ze straks mee in het WK-dorp.



Bij Jong KFC keren Timo Lahaye en Frederic Deruyter terug uit gele schorsing (PSP)

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

Een hart voor KFC
Nadat onze penningmeester deze week hartstochtelijk de geplande investeringen en bijhorende visie van onze club nog eens oplijstte, werd nog maar eens duidelijk hoezeer een club als de onze moet harken om alle eindjes aan elkaar te knopen.
Met dat gegeven in het achterhoofd is de prestatie van onze A-ploeg dit jaar des te mooier. Met een bang hart trokken we vorig
seizoen naar eerste provinciale. Met een smalle kern (grotendeels bevolkt door spelers uit eigen regio dan nog) zetten we een
stap in het onbekende. Aan het einde van het seizoen gekomen mogen we trots stellen dat we die plek in eerste verdienden. Aan
ons om volgend jaar te bevestigen.

En met ons bedoel ik niet alleen spelers en trainers maar iedereen die rood-geel
een warm hart toe draagt. Van bestuurslui die, zoals aangehaald, middelen en
mensen voorzien, tot de vele vrijwilligers die er voor zorgen dat de grote machine
die KFC Poperinge is, blijft draaien.
Een hart onder de riem voor al die mensen.
Trouwens niet alleen de A-ploeg maar ook het B-elftal speelde een meer dan verdienstelijk seizoen (met alleen maar spelers uit eigen jeugd!). Ook bij hen staat er
vandaag een mooie affiche op het programma met de derby tegen Westouter.
In ieder geval, zowel onze buren uit Westouter als de kersverse kampioen uit eerste heten we hartelijk welkom…

BEN
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Trainer Bram Lucker: “KFC heeft zich gered
omdat we als ploeg hebben gestreden”
Ondanks de 4-2 nederlaag van vorige zondag in Waregem
stond het al een tijdje vast dat KFC Poperinge ook volgend
seizoen in de hoogste provinciale reeks zou spelen. Toch
heeft trainer Bram Lucker de nederlaag op Waregem maar
moeilijk verteerd. Hij rekent op het eergevoel van zijn spelers
om in de laatste twee wedstrijden van het seizoen nog iets
recht te zetten.

Bram Lucker: “De waarheid ligt op het veld...”

“De linkerkolom is nog haalbaar”
Bram Lucker: “Na wat ik vorige zondag zag, vrees ik ervoor. De
jongens hebben niet in zichzelf geloofd. De eerste helft speelden ze lusteloos en ongeïnspireerd. Ze vergaten dat we een
recept hebben. Ze waren dat in die eerste 45 minuten blijkbaar vergeten. Dat is moeilijk te aanvaarden. Sommige mensen vertelden me na afloop dat het bobijntje van een paar
spelers op is, dat ze zich als een uitgeperste sinaasappel voelen: ik vrees dat het waar is.

Toch reken ik voor de twee resterende wedstrijden op hun
eergevoel. Als collectief moeten we beter voor de dag komen.
Iedereen moet beseffen dat we in 1ste provinciale blijven omdat we als ploeg hebben gestreden. Dàt moeten we nog even
volhouden. We hebben niet altijd onze matchen gewonnen,
maar we waren wel vaak de betere ploeg of toch minstens
gelijkwaardig aan de tegenstander. De jongens waren bereid
om mekaars steken op te rapen. Dat heb ik in de laatste match
veel minder gezien”.
“Kan het een soort decompressie zijn, eens het behoud zeker
was?”
Bram Lucker: (zucht) Pfff... We waren toch al een paar weken
zeker van het behoud toen de jongens er wél nog voor streden. Als speler moet je altijd proberen om er het maximum uit
te halen; dat heb ik de laatste match gemist en dat vind ik bijzonder jammer. Nu ja, de spelers over wie ik het heb ik inmiddels al de les gelezen. Maar ik kan erin komen dat ik al veel
van deze groep heb geëist. Bovendien zijn er een paar jongens
bij die al het hele seizoen op de toppen van de tenen spelen
en voor wie het misschien wél een decompressie was”
“KFC opende met een 6 op 6, maar liet daarna 0 op 12 noteren. Toen kwam jij: geloofde je erin?”
Bram Lucker: (knikt overtuigend) “Uiteraard, anders was ik er
niet aan begonnen. Het was wel een schok toen ik vaststelde
dat er zo weinig spelers op training aanwezig waren. Maar we
hebben oplossingen gezocht en gevonden, spelers doorgeschoven, enz... Een nieuwe trainer kan niet alles op 1-2-3 veranderen. Het heeft een tijdje geduurd voor iedereen doorhad
wat we precies wilden; maar dan hebben we een goede reeks
neergezet, laat ons zeggen van eind november tot eind maart.
Maar we moeten dat een heel seizoen kunnen volhouden. Een
paar weken geleden ben ik met mijn spelers eens naar een
training van de boksclub in Poperinge gaan kijken: ze mochten
wel eens zien wat een individuele sporter er allemaal voor
moet doen, maar daar niets voor krijgt. Mijn spelers kunnen
hun hobby beoefenen op een mooi niveau en ze krijgen er nog
een financiële beloning voor ook.
Dan vind ik dat wij - de trainers, de club - ook iets mogen terugeisen. Daar gaan ze allemaal veel te licht over. Als ik zie wat
het bestuur en de vele vrijwilligers hier realiseren om geld in
het laatje te krijgen: chapeau. De spelers moeten beseffen dat
het uiteindelijk voor hén is. Ze moeten dus een tegenprestatie
leveren”.
(vervolg zie blz. 12)
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(vervolg van blz. 11 Bram Lucker)

“Wil je zondag tegen kampioen Zwevezele nog eens stunten?”
Bram Lucker: “Willen wél, maar kùnnen... Ik ben fier dat wij als
enige club konden gaan winnen op Zwevezele. Je moet echter
ook rekening houden met het feit dat het Zwevezeelse bestuur geïnvesteerd had om kampioen te worden: de druk die
er dan een heel seizoen bij die spelers ligt, is enorm hoog. Die
druk op hen leverde ons in Zwevezele de overwinning op. Nu
ze kampioen zijn kan dat elftal bevrijd spelen en ik vrees ervoor dat de kampioenenploeg ook sportieve revanche zal willen nemen voor die enige thuisnederlaag van het seizoen. Anderzijds reken ik op het eergevoel van mijn ploeg die, uit dankbaarheid tegenover de supporters, er nog eens alles uit moet
persen”.
“Heb je je geamuseerd in jouw eerste seizoen KFC?”
Bram Lucker: “Ja hoor. KFC was precies wat ik nodig had na KV
Kortrijk. Hier vond ik de familiale band terug: dichter bij de
spelers staan, napraten na de match in de kantine, die inzet
van het bestuur en de vele vrijwilligers... Mooi!
“Je blijft hier dus”
Bram Lucker: “Ik heb het bestuur mijn woord gegeven”
“Aanbiedingen van andere clubs gekregen?”
Bram Lucker: (lacht) “Ik zie het absoluut zitten voor een tweede seizoen bij KFC; ik heb met geen enkele club gepraat... Mijn
werk is nog niet af hier. Toen ik hier aankwam was de vraag de
club in eerste provinciale houden en er een stabiele club van
maken in die reeks. Dat eerste deel van de missie is al geslaagd. KFC Poperinge is een mooie club...”
“Tweede deel van de opdracht is: van KFC een stabiele 1ste
provincialer maken”

Bram Lucker: “Het moeilijkste komt nog, dat is waar. Zeker als
je rekening houdt met de filosofie van de club, een filosofie
waar ik trouwens achter sta. Eerste provinciale is een mooie
reeks, maar ik stel vast dat de tegenstanders van volgend seizoen al zwaar hebben geïnvesteerd: zelfs clubs die nu nog niet
zeker zijn van het behoud”.
“Je hebt zelf ook al vijf nieuwkomers en wellicht komen er
nog”
Bram Lucker: “De verdediging en het middenveld voor volgend
seizoen is kwalitatief en kwantitatief OK, maar ik zou er wel
graag nog twee aanvallers bij willen. Spitsen of flankaanvallers, dat mis ik nog. Als Kevin Chateau uitvalt, hebben we niemand om dat op te vangen...
Er komen ook wat jongens van Jong KFC over. En als we half
juli starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen is iedereen gelijk. Wie continu goed presteert tijdens de voorbereiding staat in de ploeg. Wie vier weken op reis wil in augustus, valt ernaast. Zo eenvoudig is dat. Dat collectief denken
telt niet alleen tijdens de wedstrijden, ook erbuiten. Vandaar
dat ik ook veel belang hecht aan dat teambuildingweekend dat
we plannen. We financieren dat met de groep zelf: elke speler
betaalt zijn deel, maar we proberen dat deel te minimaliseren
door de organisatie van een quiz, de koekjesverkoop en andere activiteiten
En wat die nieuwkomers betreft: ik ken ze ondertussen al een
beetje: ik heb ook mijn informanten, hé (lacht). Het zijn jonge
jongens die allemaal een goede opleiding hebben genoten,
maar op één na heeft geen enkele van die jongens ervaring in
een eerste ploeg. De waarheid ligt zoals altijd op het
veld...” (PSP)

KFC POPERINGE 2018-2019
BLIJVEN BIJ KFC-A

KOMEN VAN JONG KFC

NIEUW BIJ KFC

VERLATEN KFC

Niels Boutten (kapitein) - 29 j.
Kevin Chateau - 30 j.
Jelle Houwen - 29 j.
Olivier Sohier - 21 j.
Ward Maerten - 19 j.
Vital Vankeirsbilck - 20 j.
Kenneth Garreyn - 27 j.
Loic Paridaen - 20 j.
Wannes Lelong - 30 j.
Quinten Fiey - 21 j.
Jasper Maerten - 22 j.

Jasper Notredame - 19 j.
Flor Dewulf - 20 j.
Adriaan Vandenberghe - 20 j.
Jelle De Poortere - 18 j.
Bram Pauwelyn - 27 j.
Dauwe Rosseel - 18 j.

Axel Deturck 21 j.
(Torhout KM, 2de amateur)
Fries Rosseel 19 j.

Sietse Jacob

(KSV Roeselare, U19)

(SK Vlamertinge)

Joty Boeve 26 j.

Guillaume Durnez

(SK Vlamertinge, 3de amateur)

(SK Vlamertinge)

Tjardo Techel 22 j.

Gonzalo Rodriguez

(E. Wervik, 3de amateur)

(Westrozebeke)

Emiel Wheaton 19 j.

Zouhir Boucherim

(Winkel Sp., 2de amateur)

(KSV Nieuwpoort)

KOMT VAN KFC-U21
Jens Coene - 17 j.

(SK Vlamertinge)

Sam Jacob

Bastiaan Dejaegher 19 j.
(TSC Proven)
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AGENDA
Vrijdag 20 april:
20 u.: Algemene QUIZ (KFCkantine). Ploegen van 4 personen. Inschrijven bij kapitein Niels Boutten of trainer
Bram Lucker
Donderdag 10 mei:
KFC Duiveltjes WK-toernooi
(zie pagina 8)

Vrijdag 11 en zaterdag
12 mei 2018 (Hemelvaart):
12 de internationale
“POPERINGE TROPHY”
(U11 tot U19) Sportzone en
KFC-kantine/ Zie artikel pagina’s 4 en 5
Maandag 21 mei 2018:
“Voetbalgolf”: don Boscosportzone (zie artikel hieronder)
Zaterdag 2 juni 2018:
Jeugdfeest (KFC-kantine)
Zaterdag 16 juni 2018:
Midzomernacht (KFCkantine). Zie pagina 5

DOELPUNTENMAKERS KFC
1ste PROVINCIALE
13: Kevin Chateau
5: Niels Boutten
3: Wannes Lelong
2: Zouhir Boucherim, Kenneth Garreyn, Sam Jacob, Olivier Sohier
1: Sietse Jacob, Gonzalo Rodriguez, Quinten Fiey, Ward Maerten, Jasper Maerten en Jasper
Notredame
4de PROVINCIALE A
10: Frederic Cuvelier
7: Adriaan Vandenberghe
4: Jasper Notredame, Timo Lahaye
3: Michiel Theeten, Mehdi Desegher, Bram Pauwelyn, Maxime Loontjens
2: Flor Dewulf
1: Jelle Depoortere, Gilles Pyck, Kevin Gruwez, Ruben Van Asch, Jochen Vuylsteke, Dauwe
Rosseel, Thibaut Lobeau en Pepijn Hardeman

ASSISTS
KFC A: Niels Boutten (5), Olivier Sohier (4), Kevin Chateau (3) Zouhir Boucherim en Kenneth
Garreyn (elk 2) Quinten Fiey (1)

GEEL GEVAAR
KFC-A: Ward Maerten, Olivier Sohier en Sam Jacob (elk 2), Gonzalo, Guillaume Durnez, Sietse Jacob, Wannes Lelong, Quinten Fiey, Jelle Houwen, Niels Boutten, Jasper Notredame,
Kevin Chateau, Loic Paridaen, Dauwe Rosseel en Jasper Maerten (elk 1)
JONG KFC: Jens Ledoux, Michiel Theeten, Kevin Gruwez , Jochen Vuylsteke, Jelle De Poortere (elk 2) Maxime Gallin, Jasper Notredame, Dauwe Rosseel, Jonas Rosseel , Frederic Cuvelier, Thibaut Lobeau, Jelle Depoortere (elk 1)

“VOETBALGOLF” OP 21 MEI
Op pinkstermaandag 21 mei organiseert KFC-kine Ben Vanhoucke een
“voetbalgolftoernooi”. Wat is “voetbalgolf”, of zoals ze het in Nederland, waar het veel
wordt gespeeld, “voetgolf” of “footgolf” noemen?
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 rekening 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 komen demonstreren. Dit jaar zal ook het eerste terrein beschikbaar zijn en dat
uitsluitend voor kinderen (-14 jaar).
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Inschrijven via benvanhoucke@hotmail.com
of telefonisch (0478/61 98 29)
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GEPLANDE WEDSTRIJDEN
WEEKEND 21 - 22 APRIL 2018

GEPLANDE WEDSTRIJDEN
WEEKEND 28 - 29 APRIL 2018

ZATERDAG 21 APRIL
Thuis
09:30
GEW U7(1) - VK Langemark-Poelkapelle
09:30
GEW U8(1) - VK Langemark-Poelkapelle
09:30
GEW U9(2) - FC Westouter
09:30
PROV U9(1) - SV Roeselare
09:30
PROV U9(2) - SV Roeselare
09:30
GEW U10 - SV Diksmuide
09:30
GEW U11 - FC Passendale
09:30
GEW U17 - FC Houthem
10:45
GEW U9(1) - VK Langemark-Poelkapelle
14:30
GEW U12 - Brielen Sport C
14:30
GEW U13 - E. Jonkershove
14:30
GEW U15(2) - SV Diksmuide

ZATERDAG 28 APRIL
Thuis
09:30
GEW U7(2) - KVK Westhoek
09:30
PROV U10 - Dosko Beveren
09:30
PROV U11 - SV Roeselare
10:45
PROV U8(1) - SC Zonnebeke
10:45
PROV U8(2) - SC Zonnebeke
14:30
PROV U17 - VC Wingene
14:30
PROV U21 - FC Luingnois

Uit
09:15
09:45
09:45
10:30
11:00
11:00
13:15
14:30
14:30

SK Reningelst B - GEW U7(2)
SV Pittem - PROV U8(1)
SV Pittem - PROV U8(2)
Brielen Sport C - GEW U8(2)
VVC Beernem - PROV U10
VVC Beernem - PROV U11
SV Diksmuide - PROV U17
VC Wingene - PROV U21
FC Eendracht Hooglede - BELOFTEN

ZONDAG 22 APRIL
Uit
09:15
09:15
09:30
10:00
10:00
15:00
15:00

FC Westouter - Studax Reserven
FC Lendelede Sport - Studax Z
SK Eernegem - PROV U15
FCE Kuurne - PROV U12
VVC Beernem - PROV U13
SASSPORT BOEZINGE - KFC POPERINGE A
VKW VLETEREN - JONG KFC

Uit
09:00
10:30
09:00
09:15
09:15
09:15
09:30
10:00
10:30
11:15
13:30
14:30
16:00

JV Lo-Reninge - GEW U9(1)
JV Lo-Reninge - GEW U10
KVK Westhoek - GEW U8(2)
E. Wervik - GEW U9(2)
Racing Club Harelbeke A - PROV U9(1)
Racing Club Harelbeke A - PROV U9(2)
WS Houthulst - GEW U8(1)
FC Eendracht Hooglede - GEW U17
Sassp. Boezinge - GEW U7(1)
SC Zonnebeke - GEW U11
SK Elverdinge - GEW U13
FC Westouter - GEW U15(2)
FC Houthem - GEW U15(1)

ZONDAG 29 APRIL
Thuis
9:30
PROV U12 - SC Zonnebeke
9:30
PROV U13 - VC Wingene
9:45
PROV U15 - SV Diksmuide
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COMPETITIEKALENDER 2017-2018
KFC POPERINGE A (1ste prov.)
SEPTEMBER 2017
02: 19:00 KSV RUMBEKE - KFC POPERINGE A
10: 15:00 KFC POPERINGE A - VV WESTKAPELLE
17: 15:00 KWS LAUWE - KFC POPERINGE A
24: 15:00 KFC POPERINGE A - KVCSV OOSTKAMP

0/2
2/1
4/2
0/3

OKTOBER 2017
01: 15:00 KFC POPERINGE A - KSC WIELSBEKE
08: 15:00 KSC BLANKENBERGE - KFC POPERINGE A
15: 15:00 KFC POPERINGE A - SVD KORTEMARK
22: 15:00 SK EERNEGEM - KFC POPERINGE A
29: 15:00 KFC POPERINGE A - KFC VARSENARE

1/5
6/1
1/2
0/1
1/2

NOVEMBER 2017
05: 15:00 KVV OOSTDUINKERKE A - KFC POPERINGE A
12: 15:00 KFC POPERINGE A - RC LAUWE
19: 15:00 KSK OOSTNIEUWKERKE - KFC POPERINGE A
26: 15:00 KFC POPERINGE A - KRC WAREGEM

3/1
2/2
2/0
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
17: 15:00 KFC POPERINGE A - KSV RUMBEKE
2/0

JANUARI 2018
07: 14:30 VV WESTKAPELLE - KFC POPERINGE A
13: 19:00 KFC POPERINGE A - KWS LAUWE
20: 19:30 KVCSV OOSTKAMP - KFC POPERINGE A
28: 14:30 KSC WIELSBEKE - KFC POPERINGE A

2/2
2/0
4/0
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

1/1
2/0
1/1
0/1

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

1/0
3/2
2/2
0/1

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

4/2
…/…
…/…

JONG KFC (4de prov. A)
AUGUSTUS 2017
27: 17:00 E JONKERSHOVE - KFC POPERINGE B
30: 18:30 KFC POPERINGE B - VKW VLETEREN

2/2
0/3

SEPTEMBER 2017
03: 15:00 RW HOLLEBEKE - KFC POPERINGE B
06: 18:30 SP KRUISEKE - KFC POPERINGE B
10: 14:00 KFC POPERINGE B – SK ELVERDINGE
16: 19:00 FC PASSENDALE - KFC POPERINGE B
24: 14:00 KFC POPERINGE B - GS VOORMEZELE

2/2
1/2
1/1
0 / 5 ff.
2/2

OKTOBER 2017
01: 14:00 KFC POPERINGE B - VV ALVERINGEM
07: 19:00 WS BULSKAMP - KFC POPERINGE B
15: 14:00 KFC POPERINGE B - JV LO-RENINGE
22: 15:00 VK LANGEMARK - KFC POPERINGE B
29: 14:00 KFC POPERINGE B – SK ZILLEBEKE

3/2
1/3
1/1
3/0
4/1

NOVEMBER 2017
05: 14:30 WS ZARREN - KFC POPERINGE B
12: 14:00 KFC POPERINGE B – SK RENINGELST
18: 19:00 KSV VEURNE B - KFC POPERINGE B
26: 14:00 KFC POPERINGE B - KSV DIKSMUIDE B

1/2
4/1
7/0
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

0/4
1/2
2/0
3/1

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

6/3
1/2
1/2
4/1

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

0/2
…/…
…/…
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RANGSCHIKKING 1ste PROVINCALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SK ZWEVEZELE
Oostnieuwkerke
Oostkamp
Wielsbeke
Blankenberge
Kortemark
WS Lauwe
Oostduinkerke
KFC POPERINGE A
RC Lauwe
Waregem
Boezinge
Westkapelle
Rumbeke
Varsenare

GS
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

W
24
21
20
13
13
12
11
11
11
10
10
7
6
8
6

V
3
5
6
4
11
10
11
12
12
10
14
15
14
19
15

G
1
2
2
11
4
6
6
5
5
8
4
6
8
1
7

DS
65/18
74/36
80/25
60/33
50/53
44/38
43/42
39/46
35/50
44/44
44/53
47/60
40/52
25/60
31/54

RANGSCHIKKING 4de PROVINCALE A
P
73
65
62
50
43
42
39
38
38
38
34
27
26
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

#
SK ELVERDINGE
Jonkershove
Passendale
Kruiseke
Voormezele
Bulskamp
Vleteren
Alveringem
JONG KFC
FC WESTOUTER
Hollebeke
Lo-Reninge
Diksmuide
Reningelst
Langem.-Poelk.
Zarren
Veurne
Zillebeke

GS
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

W
22
21
17
16
15
15
15
15
14
12
11
9
11
10
8
7
8
4

V
8
7
8
9
9
9
10
12
12
9
12
12
17
18
17
15
19
27

G
2
4
7
7
8
8
7
5
6
11
9
11
4
4
7
10
5
1

DS
69/41
78/50
70/46
83/58
75/48
60/54
59/49
59/61
55/55
72/61
50/55
46/49
52/51
51/73
32/47
47/68
44/59
34/111

P
68
67
58
55
53
53
52
50
48
47
42
38
37
34
31
31
29
13

KALENDER 29ste SPEELDAG
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 16:00

Westkapelle - Rumbeke
Blankenberge - Oostnieuwkerke
Wielsbeke - Waregem
Eernegem - Oostduinkerke
KFC POPERINGE - SK ZWEVEZELE
Kortemark - RC Lauwe
WS Lauwe - Boezinge
Varsenare - Oostkamp

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

KALENDER LAATSTE SPEELDAG
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00

Oostnieuwkerke. - Kortemark
Zwevezele - Wielsbeke
Oostkamp - Westkapelle
Rumbeke - WS Lauwe
SASSP. BOEZINGE - KFC POPERINGE
RC Lauwe - Eernegem
Oostduinkerke - Varsenare
RC Waregem - Blankenberge

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

KALENDER 33ste SPEELDAG
14/04 19:00
14/04 19:00
14/04 19:00
14/04 19:00
15/04 14:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00
15/04 15:00

Zillebeke - Reningelst
Passendale - Kruiseke
Lo-Reninge - Diksmuide
Bulskamp - Jonkershove
JONG KFC - FC WESTOUTER
Elverdinge - Hollebeke
Langemark-Poelk. - Veurne
Alveringem - Vleteren
Zarren - Voormezele ...-...

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

KALENDER LAATSTE SPEELDAG
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00
22/04 15:00

Diksmuide - Bulskamp
Veurne - Lo-Reninge
Reningelst - Langemark-Poelk.
Jonkershove - Alveringem
Zarren - Zillebeke
Hollebeke - Voormezele
Kruiseke - Elverdinge
VLETEREN - JONG KFC
Westouter - Passendale

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
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SPEELSCHEMA WK 2018
Voetballiefhebbers die in de komende weken of maanden activiteiten of reizen plannen, doen er toch maar goed aan om
eerst eens even de onderstaande data te raadplegen van het WK Voetbal. Dat WK begint o^p 14 juni in Rusland. De finale
wordt gespeeld op zondag 15 juli. Een maand lang voetbalplezier...

Groepsfase
Don. 14-06
Vrij. 15-06
Vrij. 15-06
Vrij.15-06
Zat. 16-06
Zat. 16-06
Zat. 16-06
Zat. 16-06
Zon. 17-06
Zon. 17-06
Zon. 17-06
Maa. 18-06
Maa. 18-06
Maa. 18-06
Din. 19-06
Din. 19-06
Din. 19-06
Woe. 20-06
Woe. 20-06
Woe. 20-06
Don. 21-06
Don. 21-06
Don. 21-06
Vrij. 22-06
Vrij. 22-06
Vrij. 22-06
Zat. 23-06
Zat. 23-06
Zat. 23-06
Zon. 24-06
Zon. 24-06
Zon. 24-06
Maa. 25-06
Maa. 25-06
Maa. 25-06
Maa. 25-06
Din. 26-06 1
Din. 26-06
Din. 26-06
Din. 26-06 2
Woe. 27-06
Woe. 27-06
Woe. 27-06
Woe. 27-06

17:00
14:00
17:00
20:00
12:00
15:00
18:00
21:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
14:00
17:00
20:00
16:00
16:00
20:00
20:00
6:00
16:00
20:00
0:00
16:00
16:00
20:00
20:00

A
A
B
B
C
D
C
D
E
F
E
F
G
G
H
H
A
B
A
B
C
C
D
E
D
E
G
F
F
G
H
H
A
A
B
B
C
C
D
D
F
F
E
E

Rusland – Saoudi-Arabië
Egypte – Uruguay
Marokko – Iran
Portugal – Spanje
Frankrijk – Australië
Argentinië – IJsland
Peru – Denemarken
Kroatië – Nigeria
Costa Rica – Servië
Duitsland – Mexico
Brazilië – Zwitserland
Zweden – Zuid-Korea
BELGIË - PANAMA
Tunesië – Engeland
Polen – Senegal
Colombia – Japan
Rusland – Egypte
Portugal – Marokko
Uruguay – Saoudi-Arabië
Iran – Spanje
Frankrijk – Peru
Denemarken – Australië
Argentinië – Kroatië
Brazilië – Costa Rica
Nigeria – IJsland
Servië – Zwitserland
BELGIË - TUNESIË
Duitsland – Zweden
Zuid-Korea – Mexico
Engeland – Panama
Japan – Senegal
Polen – Colombia
Uruguay – Rusland
Saoudi-Arabië – Egypte
Iran – Portugal
Spanje – Marokko
Denemarken – Frankrijk
Australië – Peru
Nigeria – Argentinië
IJsland – Kroatië
Zuid-Korea – Duitsland
Mexico – Zweden
Servië – Brazilië
Zwitserland – Costa Rica

Don. 28-06
Don. 28-06
Don. 28-06
Don. 28-06

16:00
16:00
20:00
20:00

H
H
G
G

Japan – Polen
Senegal – Colombia
ENGELAND - BELGIË
Panama – Tunesië

1/8e finale
Zat. 30-06
Zat. 30-06
Zon. 01-07
Zon. 01-07
Maa. 02-07
Maa. 02-07
Din. 03-07
Din. 03-07

16:00
20:00
16:00
20:00
16 :00
20 :00
16 :00
20 :00

1C - 2D
1A - 2B
1B - 2A
1D - 2C
1E - 2F
1G (België ?) - 2H
1F - 2E
1H - 2G (België ?)

1
2
3
4
5
6
7
8

Winnaar 1 - Winnaar 2
Winnaar 5 - Winnaar 6
Winnaar 7 - Winnaar 8
Winnaar 3 - Winnaar 4

A
B
C
D

Kwartfinale
Vrij. 06-07
Vrij. 06-07
Zat. 07-07
Zat. 07-07

16 :00
20 :00
16 :00
20 :00

Halve finales
Din. 10-07
Woe. 11-07

20 :00
20:00

Winnaar A - Winnaar B
Winnaar C - Winnaar D

Troosting
Zat. 14-07

16:00

Strijd om brons

17:00

FINALE (met Rode Duivels???)

FINALE
Zon 15-07
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