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Om de vièrtn doagn

Seizoen 2/nr. 1

9 SEPTEMBER 2018

Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van VK Dadizele en Rekkem Sport

ACHTERVOLGING
Zowel het A-team als Jong KFC zijn al van bij de eerste speeldag meteen op
achtervolgen aangewezen. Niet dat ook maar iemand gedacht had dat de
twee KFC-teams ongeslagen de competitie door zouden komen. Maar dat is
sport: “sometimes you win, sometimes you lose”.... Dat tweede hebben we
al gehad. Nu het eerste??

KFC POPERINGE A - VK DADIZELE A (15 u.)
Voor de tegenstander van vandaag, VK Dadizele , is het debuut in 1ste provinciale meegevallen met een 1-1 gelijkspel tegen SK Oostnieuwkerke. Dat
“Daisel” een ploeg is om rekening mee te houden is bekend. De club investeerde fors in nieuwe spelers en wordt genoemd als één van de outsiders in
de reeks. Aan KFC om de nieuwkomer meteen een halt toe te roepen. (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Thierry Vervaeke, bijgestaan
door grensrechters Sven Latruwe en Aaron Soens.

JONG KFC - REKKEM SPORT (14 u.)
Op de openingsspeeldag raakte Jong KFC niet voorbij Langemark-Poelkapelle,
zonder dat we er echter met de billen bloot gingen. Dat is overigens in de
Baekelandt-gemeente sinds deze zomer niet aangeraden. 2-1 werd het omdat
de thuisploeg net dat ietsje steviger was. Jens Coene scoorde de tegengoal in
de slotfase. Tegen de gewoonten in, pakten maar liefst 5 rood-gelen een gele
kaart. Gauthier Gallin viel geblesseerd uit, terwijl Thibaut Lobeau verlost leek
van z'n knieblessure die hij opliep in Lo-Reninge.
De tegenstander van vandaag, Rekkem Sport, is een volstrekt onbekende
ploeg wegens vorig jaar spelend in een andere reeks (10e plaats). De ploeg
trok maar liefst 16 nieuwe spelers aan voor het nieuwe seizoen en als we de
score van de openingsspeeldag bekijken, dan heeft dat geloond. SK Reningelst
kreeg er 6-1 om de oren. Een waarschuwing die kan tellen...
(KL)

VERDER IN DIT NUMMER:
Voorzitter Coutigny: “Er is nog werk te
doen”: blz 4 & 5
Bart Battheu: “Teambuddies voor jeugdploegen nog altijd welkom”: blz. 6 & 7
Na de 3-0 op Deerlijk...
Bram Lucker: “Het was slecht, héél
slecht”: blz. 8 & 9
KFC-Nieuwsjes: blz. 9
Eén jaar telt 8.760 uur... Kunt u er 10 per
jaar missen om KFC Poperinge te helpen? : blz. 10
Optreden LunAcoustic: “onder invloed”:
blz. 11
Topscorers, kaarten, kalender...: blz 11
Wedstrijden komende weekends: blz. 12
Uitslagen, rangschikkingen en kalender:
blz. 13 & 14

De wedstrijd wordt geleid door ref Tim Delzeyne
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Filip Coutigny: “Er is nog werk te doen”
KFC-voorzitter Filip Coutigny hoopt op een rustig seizoen. Op
sportief vlak. Alhoewel. Na de openingsdag van de competitie (3-0 verlies bij nieuwkomer Deerlijk Sport) blijkt dat er
nog wat werk aan de winkel is. Wat betreft de omkadering
wordt het nog druk(ker). KFC is volop bezig met de digitalisering van de club én bovendien moet het sleutelen aan de
jeugdwerking na het onverwachte ontslag van TVJO Kristof
Mortier.
Vorig seizoen kon hoofdtrainer Bram Lucker niet al te veel
schuiven met pionnen, want die waren er niet: amper 15 spelers waren er in de oorspronkelijke kern en dat was een beetje
té weinig.
Dit seizoen is dat anders: 27 spelers begonnen aan de voorbereiding. Mààr: trainer Lucker kan er wekelijks maar 15 inzetten.

Voorzitter Coutigny: “ Af en toe een topper over de knie leggen,
zoals vorig seizoen met Zwevezele, dat doet deugd.
(foto David Beerlandt)

LOOPBAAN OPNIEUW LANCEREN
“Dat hoeft echter geen een echt probleem te zijn”, opent voorzitter Filip Coutigny. “De trainer wilde weten welk talent er
voorhanden is bij de KFC-Beloften en bij Jong KFC. Vorig seizoen al zetten een paar jongeren met succes de stap naar de A
-kern. Nu werden nog andere jongens getest en geschikt bevonden, met dien verstande dat ze altijd kunnen voetballen: is
het niet bij de A-kern, dan bij de Beloften of bij Jong KFC.
Daarnaast zijn er een aantal nieuwkomers, maar ook een aantal jonge talentvolle spelers die vroeger door talentscouts uit
KFC werden weggehaald naar nationaal spelende ploegen,

maar nu terugkeren. Ze doen dat omdat ze ofwel eerst hun
hogere studies willen afmaken of omdat ze hogerop geen
echte kansen kregen. Wij willen hen gerust helpen om hun
voetbalcarrière opnieuw te lanceren”.
GEDULD
De voorzitter is tevreden over de kern: “Die brengt wat we
ervan verwacht hadden; dus ja, ik ben inderdaad tevreden”,
zegt de voorzitter, maar met weliswaar één randbemerking:
“Die jongeren die we aantrokken, speelden bij nationale jeugdelftallen, waar het spel vrij technisch is. Nu worden ze in een
eerste elftal gedropt op provinciaal niveau - het hoogste weliswaar - en dat is toch veel fysieker. Voor die jongens is dat toch
even serieus aanpassen. Ze moeten echter wat geduld hebben
en hun kans grijpen als ze die krijgen”.
En gebrek aan geduld is misschien tóch een probleem. “Het
kan inderdaad moeilijk zijn om van aan de zijkant toe te moeten kijken”, beaamt de voorzitter, “maar later kunnen ze er
eventueel wél de vruchten van plukken. Veel jongeren - en ik
spreek nu zeer algemeen en niet over KFC - hebben dat geduld
niet en voetballen liever in bijvoorbeeld 3de provinciale. Maar
om van daaruit naar een hoger niveau terug te keren is het
zéér moeilijk, zoniet onmogelijk”, vertelt Filip Coutigny.
“Bovendien hebben ze nu de hele voorbereiding meegemaakt
met de A-kern, inclusief het teambuildingweekend. Iedereen
kent iedereen, heel belangrijk. Ze weten ook van mekaar wat
ze op voetbalvlak kunnen. Dus als er vervangingen zijn in de
kern zijn de aanpassingsproblemen er niet meer: iedereen
heeft geproefd van het spelpeil en weet wat de trainer van
hen verlangt”.
RUSTIG SEIZOEN
Wat zijn de sportieve verwachtingen van de voorzitter? “Wat
de A-ploeg betreft hoop ik op een rustig seizoen, zonder degradatieperikelen. We willen een degelijke middenmoter worden die af en toe de toppers het vuur aan de schenen kan leggen, of er misschien wel eens eentje over de knie kan leggen,
zoals we met Zwevezele vorig seizoen deden. Dat moet lukken
afgaande op wat ik al heb gezien (dat was vóór Deerlijk). Ik vind
dat we niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief beter zijn
geworden ten opzichte van vorig seizoen.
Wat Jong KFC betreft: we hebben een héél jong team. Van hen
verwacht ik ook dat ze de toppers kunnen doen afzien. Dat er
een aantal Jong KFC’ers meegetraind hebben met de A-kern
zal ongetwijfeld ook zijn vruchten opleveren”.
(vervolg zie blz. 5)
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(vervolg van blz. 4 Filip Coutigny)

“Eindigen in de rechterkolom met af en toe een positieve uitschieter zou uitstekend zijn”, blikt de voorzitter hoopvol vooruit.
AFSPRAKEN MAKEN
Met trainer Bram Lucker heeft KFC vorig seizoen in oktober
“een toppertje” binnengehaald. “Hij vertaalt precies naar de
spelers toe wat wij willen”, legt de voorzitter uit. “Het klikt
met Bram omdat hij prestaties wil, gekoppeld aan goede afspraken. Niet alleen op, maar ook naast het veld. Wie niet
traint, speelt niet: zo eenvoudig is dat bij hem. Hij is rechtlijnig
in zeggen en doen en dat is ook helemaal mijn ding”, verklaart
de voorzitter.
Is de voorzitter dan niet bang dat de nog jonge Bram Lucker
ooit eens ingaat op een aanbieding van een andere club. “Dat
zal ongetwijfeld gebeuren”, zegt de voorzitter. “Een trainer
heeft, bij om het even welke club en op gelijk welk niveau,
maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Na een aantal jaren
veranderen trainers van club, dat is gewoon zo en dat zal met
Bram allicht niet anders zijn. Alleen hopen wij dat hij het hier
nog meerdere jaren volhoudt. Ik denk dat hij hier graag is en
dat hij met onze visie kan leven. Maar dat vraag je hem eigenlijk beter zelf”.
VERVANGINGEN
Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij KFC, zij
het dan in de omkadering. Twee belangrijke pionnen zijn ver-

dwenen tegenover vorig seizoen: “De vervanging van voormalig secretaris Bart Vanneste hebben we kunnen opvangen omdat Bart ons tijdig heeft ingelicht over zijn ontslag. Anders is
het met het ontslag van TVJO Kristof Mortier die totaal onverwacht half augustus zijn ontslag aanbood. Zo kort vóór het
seizoen is het niet evident om iemand als Kristof te vervangen.
Die man heeft hier enorm veel positief werk verricht en we
zijn hem daarvoor zeer dankbaar, maar zo halsoverkop vertrekken, dàt hadden we niet zien aankomen en we zijn dus nu
nog altijd bezig met de reorganisatie van dit luik. We hebben
de jeugdopleiding opgesplitst in onderbouw, middenbouw en
bovenbouw met elk zijn verantwoordelijke onder algemene
coördinatie van Tom Vandenbussche.
Wat de nieuwe secretaris betreft: Philippe kende al het klappen van de zweep, want hij was ooit secretaris van Blue Star.
Maar intussen is er administratief toch ook al een en ander
veranderd bij de Voetbalbond en is KFC sowieso een drukke
club met bijna 400 spelers.
Trouwens in dat verband kan ik je een nieuwtje verklappen:
Fabien Debyser wordt opnieuw jeugdsecretaris. Een 20-tal jaar
geleden hadden we die functie geïntegreerd bij de globale
werking, maar omdat het té druk is geworden moet de secretarisfunctie weer uitgesplitst worden. Fabien weet ook al lang
hoe de vork aan de steel zit wat betreft de jeugdwerking en
dat zal voor Philippe een welgekomen hulp zijn”.
Intussen werkt KFC nog verder aan de herstructurering van de
jeugdwerking en aan de verdere digitalisering, maar daarover
meer in één van onze volgende nummers. (PSP)

DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR:
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Bart Battheu: “Teambuddies voor
jeugdploegen nog altijd welkom”
De bronzen medaille van de Rode Duivels tijdens het recente
WK heeft heel veel jonge kinderen geïnspireerd om ook met
voetballen te beginnen. Vooral KFC-secretaris Philippe Cailliau kan meespreken over de vele aansluitingen die hij heeft
moeten doen. Meer dan 350 jeugdspelers verdedigen vandaag al de kleuren van KFC Poperinge. Om die spelertjes
maximaal op te leiden en te begeleiden, is KFC echter nog op
zoek naar “Teambuddies”. De man die daar meer kan over
vertellen en die de nieuwe “buddies” begeleidt, is Bart
Battheu, al sinds een 12-jaar lid van het jeugdbestuur.

meerdere buddies zijn bij één team. De mensen kunnen eventueel onderling met elkaar afspreken om te doen of te laten
doen wat ze beloofd hebben te doen”.

“We proberen voor iedereen de juiste context te creëren”,
legt Bart uit. “We zijn dus op zoek naar mensen die ons daarbij
willen helpen. We hebben al een aantal nieuwe jeugdtrainers,
maar we zoeken er nog en we zijn nog ook op zoek naar afgevaardigden (délégués) en vooral begeleiders.
De afgevaardigden hebben een specifieke taak, zijn lid van de
voetbalbond en zorgen voor de administratieve afhandeling
van de wedstrijden, zorgen ervoor dat alles klaar staat, dat de
kleding gereed is en dat er ballen beschikbaar zijn. Ze zorgen
ook voor water voor de spelers en ze staan de trainer bij waar
nodig. Daarnaast staan ze ook in voor ontvangst van de tegenstrever en van de scheidsrechters, enz...”
GEEN VERPLICHTINGEN
“Maar er is niet alleen het sportieve gedeelte”, gaat Bart
Battheu verder, “we zijn ook nog op zoek naar mensen die àndere dingen willen doen: zoals het klaarzetten van de doelen
of het organiseren en/of meehelpen bij activiteiten of meehelpen in de kantine of het wassen van de spelersshirts of noem
maar op. Er is zoveel te doen bij een club met een relatief grote jeugdwerking”, somt Bart op. Zelfs bijdragen over de jeugdwerking voor dit clubblad zijn welkom.
“Wij hebben zo’n helper een ‘buddy’ genoemd”, vertelt Bart
Battheu. Dat buddy zijn schept geen verplichte engagementen,
en de buddy moe evenmin deelnemen aan vergaderingen. Het
is gewoon de KFC-speler en -trainer helpen en centraal zetten
en ervoor zorgen dat die alleen maar aan voetbal moeten denken”.
Niet evident om zo’n mensen te vinden. “Nee, zeker niet”, ervaart Bart. “En ik begrijp het ook, hoor. Zeker mensen met
jonge kinderen kunnen niet altijd tijd vrijmaken op wedstrijddagen. Maar er is ook werk op andere dagen en er kunnen

Bart Battheu ontfermt zich over de nieuwe afgevaardigden (op de
foto is dat Günther Vanlerberghe) en de “buddies” voor de jeugdteams. (foto David Beerlandt)

HERSTRUCTURERING
Intussen heeft Bart Battheu ook een deel van de taak van
jeugdverantwoordelijke Kristof Mortier, de TVJO die onverwacht afhaakte bij KFC, overgenomen. “Het vertrek van Kristof
is een groot verlies voor KFC”, betreurt Bart Battheu.
(vervolg zie blz. 6)
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(vervolg van blz. 6 Bart Battheu)

“Maar ik heb er alle begrip voor dat hij nu wat meer tijd vrij wil

maken voor zijn gezin. Wat diè man allemaal presteerde bij
ons, was niet meer normaal. Maar intussen zitten wij wel met
de gevolgen van zijn vertrek. We proberen het op te vangen
en we zijn nog volop bezig met de reorganisatie. We hebben
met Pedro Decroix en met Tom Vandenbussche toch twee
mannen die het brevet van jeugdcoördinator hebben. Tom
doet nu de algemene coördinatie en leidt de bovenbouw (U15
tot en met U212). Pedro heeft de leiding over de middenbouw
((U10 tot en met U13). Voor de onderbouw (U6 tot en met U9)
zijn we er nog niet uit, maar dat kan niet zo heel lang meer
duren. Die onderbouw is ook de groep met het meeste spelertjes en met de meeste wedstrijdjes van soms 2 tegen 2 of 3
tegen 3.
Maar voor alle geledingen geldt dat de fun moet primeren. En
als dat gecombineerd kan worden met rendement, dan heel
graag”.
UITDAGINGEN
Toch moeten we de realiteit zien: een aantal jeugdtrainers wil
resultaat en om dat resultaat te halen wil hij de beste spelers
in zijn team. “Ja, er is daar een beetje discussie over”, geeft
Bart toe. “Het plezier van het voetbal staat voorop, dat is
waar, maar de Vlaamse Voetbalfederatie dringt er op aan dat
een speler moet spelen op zijn niveau. Als een speler geen
provinciaal niveau aankan, dan moet hij - althans volgens de
VVF - afdalen naar Gewestelijk. Ik kan mij in die stelling wel
vinden, hoor: het is geen cadeau om als gewone speler op provinciaal niveau te voetballen. Dan is de fun er snel van af. Anderzijds is het voor een betere speler ook geen cadeau om niet
provinciaal te spelen. Er wordt onvoldoende bijgeleerd. De
uitdaging is er niet en ze ontwikkelen zich niet. Let op”, ver-

volgt Bart, “dit is een louter persoonlijke mening, maar toekomstgericht denk ik dat we die richting uit moeten.
Nu al zijn er jaarlijks hoger spelende clubs die onze betere jongeren komen halen. Misschien moeten we een inspanning
doen om die hier te houden en ons eigen niveau op te krikken.
Al moeten we dat nog eens grondig bestuderen en bespreken.
En wat zijn de gevolgen? Niet simpel hoor, deze discussie. We
moeten dat sereen bespreken en een unaniem standpunt bepalen”
Het argument dat “de fun” belangrijker is dan resultaat geldt
dan niet meer. “Toch wel”, weerlegt Bart Battheu: “Wie op zijn
niveau kan spelen met de bijhorende uitdagingen beleeft wél
plezier aan het voetballen”
KFC-JONGEREN BLIJVEN VOLGEN
Bart vindt het ook een uitstekende zet van KFC om jongeren
die vroeger bij KFC werden weggehaald terug op te vangen.
“Bijna elke jonge speler die met voetbal begint, droomt ervan
om ooit eens in de eerste ploeg in de Jupiler League - of wie
weet hoger - te staan. Voor heel veel spelers is dat droombeeld om diverse redenen echter niét haalbaar. Dan is het belangrijk dat deze jonge talentvolle spelers weer bij hun moederclub terecht kunnen. Niet alleen voor hen, maar ook voor
de club. Vroeger leidde het vertrek van een jonge speler veelal
tot een breuk met de moederclub. Dat is gelukkig niet meer
zo, integendeel. We moeten die mannen blijven volgen en
zelfs af en toe uitnodigen zoals we al gedaan hebben met
twee jonge Poperingenaars die naar KV Kortrijk zijn verhuisd.
Ze kwamen zelfs een demo-training geven. De band met de
moederclub mag niet verbroken worden. We hopen natuurlijk
wel dat ze allemaal hogerop slagen, want dat is ook reclame
voor KFC. Is dat niet het geval, dan keren ze misschien terug
en brengen ze KFC zo toch een en ander bij op allerlei vlakken”. (PSP)
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Bram Lucker diep ontgoocheld na 3-0 verlies op Deerlijk

“Het was slecht; héél slecht...!”
Vorig seizoen startte KFC Poperinge met een 6 op 6 als
nieuwkomer in 1ste provinciale, waarna het verval kwam. Nu
lijkt het verval al begonnen op de eerste speeldag. Of was het
een “accident de parcours”?

Trainer Bram Lucker was 48 uur na de nederlaag op Deerlijk
nog altijd niet bekomen. Hij leek zelfs een beetje “down”.
“Eigenlijk ben ik héél kwaad”, opende hij. Het was hem aan te
zien.
“Wat een speler in een kranteninterview ook beweerde dat
het deels aan de scheidsrechter lag, deels aan het slechte veld,
deels pech.... Niets daarvan. Het was gewoon slecht; héél
slecht. Geen excuses zoeken die er niet zijn, maar voor de spiegel gaan staan. Dit was niet het KFC Poperinge dat ik wil zien”.

meer van te merken. We kwamen niet eens aan een doelkans
en slikten de 3-0 op een owngoal”.
Er valt een ongemakkelijke stilte.
“Ik heb de nederlaag op mij genomen; dat is de eerste keer.
Als ik tactische fouten maak en we verliezen, dan neem ik dat
puntenverlies voor mijn rekening. Maar dat zal niet meer gebeuren als verlies te wijten is aan een gebrek aan inzet, wilskracht en mentaliteit. Ze weten wat hen te doen staat, ze zijn
fysiek klaar: dan verwacht ik ook dat ze er helemaal voor gaan.
Ook de invallers. Enkele van mijn spelers denken dat ze incontournable zijn. Met die gemoedsgesteltenis zal het niét lukken”.
(Vervolg zie blz 9)

MONOLOOG
De toon is meteen gezet voor een monoloog waar de ontgoocheling zo van af droop.
“Er waren al voortekenen dat het allemaal niet zo sereen zou
verlopen als gehoopt”, zegt Bram. “In de oefenmatch op Ledegem was het al van dat: op bepaalde momenten tonen mijn
spelers niet de juiste mentaliteit. In een oefenmatch zo kort
voor de competitie moet je er stààn. Het is net zoals vorig jaar.
Als ze op achterstand komen, zakken de kopjes naar beneden.
Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet meer. Ik snap het
niet. Er is een gebrek aan leiderschap en vooral aan mentale
weerbaarheid. Dat is vreemd, want net door die mentale
sterkte zijn we er vorig jaar in geslaagd het behoud te verzekeren. Misschien denken ze: het is vorig seizoen gelukt, dat zal
nu ook wel lukken. Neen dus”.
“Akkoord het veld was niet goed, maar dat heeft er niets mee
te maken. We konden 0-1 voorgekomen zijn, maar Jasper Notredame tikte de bal net iets té ver voor zich uit waardoor hij
het leer maar half raakte en de bal voorlangs schoof. Kort
daarop slikken we 2 goals uit hoekschop. En laat dat nu net de
situaties zijn waar ik zo voor had gewaarschuwd en ze duidelijke opdrachten had gegeven. Maar neen...”

NIETS TE ZIEN NA DE RUST
Trainer Lucker zucht even diep en gaat door: “Tijdens de rust
in de kleedkamer hoorde ik en voelde ik een grote wil om de
situatie recht te zetten. Maar eens op het veld was daar niets

Bram Lucker tijdens de spelersvoorstelling van 17 augustus: toen was hij
relatief tevreden over de KFC-spelers. Na zondag is dat heel wat minder.... (foto David Beerlandt)
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(Vervolg van blz. 8 Bram Lucker)

NIET WACHTEN
“We hebben nu twee zware wedstrijden voor de boeg te
beginnen met Dadizele. Dat is snel, krachtig, technisch goed
en heeft veel ervaring in de ploeg. Ze eindigen in de top 3,
geloof me”, waarschuwt Bram Lucker. “De week daarna
moeten we naar Blankenberge dat zichzelf de eindronde ziet
spelen. Wij moeten dus dringend voor de spiegel gaan staan.
Ik wacht niet tot we 0 op 15 hebben alvorens aan de alarmbel te trekken. Dat ga ik vanavond (we interviewden Bram
dinsdag ll. vóór de training) al doen”.

Nog een diepe zucht en bedrukt gezicht: “Ik ben diep, diep
ongelukkig. Ik had dit totaal niet verwacht. Ik kan tegen verlies als we goed hebben gespeeld en toch geen punten konden pakken. Maar dat was niet het geval. Ik kan de manier
waarop we verloren op Deerlijk maar moeilijk verkroppen en
ik zal dat ook duidelijk maken aan de groep. Ze mogen zondag zware tegenstand verwachten van een op en top gemotiveerd Dadizele. Ik reken op het eergevoel van mijn spelers
die de supporters iets verschuldigd zijn”, besluit Bram.
En die supporters rekenen daar uiteraard ook op. Er waren
tijdens de oefenpartijen soms mooie dingen te zien van de
roodgelen. Nu even doortrekken naar de competitie alsjeblief... (PSP)

DRINGEND GEZOCHT: TRAINER VOOR DE U15-JEUGD
De KFC-Jeugdwerking zoekt héél dringend een trainer voor de U15.
Kandidaten mogen zich melden bij Tom Vandenbussche op het mailadres
tvjo@kfcpoperinge.be

KFC-NIEUWSJES


Alister Bafcop zal er tegen VK Dadizele niet bijlopen. De Franse speler uit Bailleul viel zondag ll. in, maar wilde het té goed
doen en pakte twee gele kaarten. Rood dus en een zondag brommen in de tribune.



Doelman Jelle Houwen miste bijna de hele voorbereiding door een vervelende knieblessure (zelfde blessure als Kevin DB).
Nu lijkt Jelle echter fit en zou hij misschien zijn rentrée kunnen vieren.



Vervelende kwetsuur ook voor nieuwkomer Axel Deturck die nog altijd last ondervindt van een aanslepend letsel aan dijspieren en hamstrings



Ook Geoffrey Demarey ontbreekt in de selectie. De speler geniet van een late vakantie en is op reis....



Gelezen in Het Nieuwsblad: speler Arne Devisch van VK Dadizele (bijna 33) maalt nog steeds de kilometers zoals in zijn beste dagen bij Winkel en Westhoek. “Tegen Oostnieuwkerke mocht ik me niet laten kennen”, lacht de middenvelder. “Het
ging tenslotte tegen mijn ex-ploegmaats. Werken en wroeten in dienst van de ploeg is mijn handelsmerk. Bij geen enkele
ploeg moest een trainer mij aanwakkeren om de mouwen op te stropen”. ’t Is maar dat de KFC’ers eens een voorbeeld
zien...



Vorig weekend maakten een paar (ex)-KFC-ers het mooie weer in Ieper. Niet op een voetbalveld maar wel op een andere
weide, niet zo ver van het Crack-stadion. Jeroen Crombez en Jordi Bucqoye organiseerden er het nieuwe Highlight-festival
waar maar liefst 2500 man kwam voor opdagen. De opener was niemand minder dan het DJ duo Dizzy Dropz, bij ons gekend als Ewoud Laleeuw en Tom Lierman (zondag nog in de verdediging van Jong KFC). Jeroen, Jordi, Ewoud en Tom (allen
geboren in 1997) speelden vele matchen samen onder de vleugels van Tom Vandenbussche. Het is dus niet te verwonderen
dat de kleedkamer na de match vaak een techno-party wordt… Naast deze officiële KFC-gasten zou trainer Bram Lucker
sociale-media-gewijs enkele spelers gespot hebben. Gelukkig zat het feest er op om middernacht. Toch net té lang om ‘s
anderendaags fris te kunnen voetballen... (PSP / KL)
9
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Eén jaar telt 8.760 uur...

Kunt u er 10 per jaar missen
om KFC Poperinge te helpen?
KFC Poperinge heeft geweldige vrijwilligers. Dat heeft u ongetwijfeld al ervaren tijdens bijvoorbeeld het Internationale
Eurosportringtornooi (weekend OLH-Hemelvaart) of zelfs tijdens elk voetbalweekend. Ook voor het jeugdfeest, de kerstmarkt en andere organisatie kan KFC rekenen op de inzet van
een aantal mensen. Mààr... veel taken komen steeds op dezelfde schouders terecht. Waardoor ook meteen de kans bestaat dat die mensen afhaken omdat het van een paar uurtjes
vrijwilligerswerk uitgroeit naar een wekelijkse verplichting.
En dat is niet de bedoeling. Het afschaffen van Midzomernacht was een gevolg van té veel werk voor steeds dezelfde
mensen.

ren, tenzij die kosten dan mogen doorgerekend worden in de
lidgelden...
Als uw antwoord naar “Nee” neigt, betekent dit dat wij meer
actieve mensen/leden nodig hebben.
Waar kan u allemaal aan meehelpen?
Begeleider, scheidsrechter, terreindienst, kantine, EHBO, redactie clubblad en social media, onderhoud velden en gebouwen, PR- en sponsor activiteiten, vrijwilligerscoördinatie,
administratief helper, bestuurslid, jeugdbestuurslid, feestcomité, schoonmaakploeg, wassen van spelersshirts, enz...
Misschien wil u wel meehelpen aan het opfrissen van de kantine? Misschien bent u een handige Harry die met weinig middelen iets moois kan creëren... U zegt het maar.

Het probleem is ook niet van gisteren op vandaag ontstaan. De
laatste maanden ziet en voelt KFC hoe het een wekelijkse strijd
is om genoeg mensen te vinden voor het voetbalweekend. Dat
geldt zowel voor de kantinediensten als voor de hulp in het
klaarmaken van de jeugdterreinen, het opvangen en begeleiden van de spelertjes, enz... En dan hebben we het nog niet
over de grotere evenementen.
Is het écht teveel gevraagd om twee à drie keer per jaar drie
uurtjes iets terug te doen voor de club die de kinderen zoveel
moois biedt? Een jaar heeft 8.760 uur. Kunt u er 10 per jaar
missen om het voortbestaan van de club veilig te stellen? Het
is een uitdaging die niet alleen bij onze club leeft.

CONTACTEER ONS
Een veelgehoorde opmerking is dat de mensen niet echt weten waar zij zich aan verbinden, hoeveel tijd zij er aan kwijt zijn
en wat de terreindienst of kantinedienst nu eigenlijk inhoudt.
Juist met die mensen willen wij in gesprek. Als ze KFC een paar
uurtjes per maand kunnen helpen, zou dat al fantastisch zijn.
Het in stand houden van een vereniging hangt voor 90% af van
de vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt mag zich altijd vrijblijvend melden bij één van de bestuursleden. (PSP)
Met dank voor de info aan VV Egmondia, een Nederlandse club van vergelijkbare grootte als KFC Poperinge

JA OF NEE
Bij iedere vereniging is het een van de onderwerpen: hoe zorg
je dat de leden (meer) betrokken blijven/worden bij de vereniging?”
KFC Poperinge is in 10 jaar tijd uitgegroeid van een club met
200 spelers tot een voetbalvereniging met ruim 350 leden. Dat
is bijna 80% méér dan 10 jaar geleden. Toch zijn de verwachtingen van de leden/ouders zo: wij betalen lidgeld, dan is het
aan de club om de rest te regelen. Het antwoord hierop kan
een simpele ja of nee zijn.
Als u wilt dat het antwoord ‘Ja’ is en van mening bent dat de
club alles maar hoort te regelen en de (ouders van) leden niet
hoort ‘lastig te vallen’ om zo nu en dan een paar uur van uw
tijd te vragen kan dat financiële consequenties hebben. Het is
niet denkbeeldig dat mensen wel willen helpen, maar niet langer gratis. Een club als KFC kan zich dat echter niet permitte10
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NOTEER IN DE AGENDA
Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018:
KOEKJESKAARTING tvv de jeugdwerking. (in KFC-kantine)

DOELPUNTENMAKERS KFC
1ste PROVINCIALE
0,0

Vrijdag 9 november 2018:
OPTREDEN LUNACOUSTIC in CC
Ghybe. (Org. Studax)

4de PROVINCIALE D
1: Jens Coene

Vrijdag 16 november 2018:
KAAS- EN WIJNAVOND in Dienstencentrum De Bres (org. Studax)

ASSISTS

Van 15 december 2018 tot 13
januari 2019:
KERSTMARKT (Grote Markt)
Vrijdag 18 januari 2019
VRIJWILLIGERSFEEST (KFCkantine). Inschrijven bij kantinebeheerder Jacques Carpentier.
Vrijdag 1 maart 2019:
“FAUTE” AVOND in zaal Palace
(org. Studax)
Vrijdag 15 maart, zondag 17
maart, maandag 18 maart 2019
KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine)

1ste PROVINCIALE
0,0
4de PROVINCIALE D
1: Marten Vandaele

GEEL EN ROOD
A-TEAM:

Alister Bafcop (2 x geel = rood)
JONG KFC:
Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, Tom Lierman,
Bram Pauwelyn, Thibaut Lobeau

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1
juni 2019
13de INTERNATIONAAL ESRTORNOOI (Sportzone)

LunAcoustic - "Onder invloed"
Op vrijdag 9 november organiseert Studax Poperinge een bijzonder optreden in het CC Ghybe. “LunAcoustic” brengt er “Onder
invloed”.
Met alcohol, drugs of dergelijke heeft deze voorstelling niets te maken. Met de muzikale invloeden van LunAcoustic des te
meer. De kans bestaat dat je hen al eens op de planken of op TV zag of dat je al eens een liedje van hen op de radio hoorde. Ze
doen dit graag, ze zien elkaar graag. Een betere drijfveer kan je niet bedenken.
In 2016 kwam hun debuutplaat met 12 eigen nummers uit: Side by Side. Het werd een zeer afwisselend werkje waarop kleinkunst en country elkaar vriendelijk de hand schudden. Naast de liedjes in het Nederlands was er ook plaats voor enkele Engelstalige songs. Studax Poperinge organiseerde toen de CD-voorstelling in een uitverkocht CC Ghybe, waar ze de muzikale ondersteuning kregen van gastmuzikanten Jan Oelbrandt en Andries Boone.
Nancy Neut & Dirk Derdaele vormen de kern van LunAcoustic....Ze doen het deze keer helemaal alleen. In het kleine theater,
met elkaar en de gitaar, nemen ze de liedjes van hun voorbeelden onder handen. Het is geen geheim dat Bruce Springsteen,
Guido Belcanto of Guy Swinnen van invloed zijn geweest op LunAcoustic. Toch zullen ook enkele namenvallen die je misschien
niet had verwacht. Dat het een zeer uiteenlopende set wordt is zeker, dat het puur en oprecht zal zijn ook.
U hoort ze "onder invloed" in het klein, en van zeer dichtbij.
Kaarten: 13 € bij Marc Dewilde (Studax)
11
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WEDSTRIJDEN WEEKEND
8-9 SEPTEMBER ‘18

WEDSTRIJDEN WEEKEND
14-15-16 SEPTEMBER ‘18

WEDSTRIJDEN WEEKEND
21-22-23 SEPTEMBER ‘18

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
THUIS
09:30 GEW U8(1) - NSVD Handzame
09:30 GEW U9(1) - Sp. Kruiseke
09:30 GEW U9(2) - WS Bulskamp
09:30 GEW U10(1) - VK Langemark-Poelk.
09:30 GEW U10(2) - WS Bulskamp
09:30 GEW U11 - VK Langemark-Poelk.
09:30 GEW U11 (2) - US Ploegsteert B
09:30 PROV U11 - SC Zonnebeke
09:30 GEW U8(2) - FC Westouter
09:30 GEW U8(3) - JV Lo-Reninge
10:45 GEW U7(3) - Jes. Com.-Warneton
10:45 GEW U7(4) - Sassp. Boezinge
14:30 GEW U12 - SK Oostnieuwkerke
14:30 GEW U13 - VK Langemark-Poelk.
14:30 GEW U15(1) - VK Langemark-Poelk.
14:30 GEW U15(2) - FC Westouter
14:30 PROV U17 - VVC Beernem
14:30 PROV U21 - Knokke FC
UIT
09:30 RC De Panne - GEW U7(2)
09:30 SK Westrozebeke B - GEW U7(1)
10:15 SK Steenbrugge - PROV U9(1)
10:15 SK Steenbrugge - PROV U9(2)
11:00 Dosko Sint-Kruis - PROV U8(1)
11:00 Dosko Sint-Kruis - PROV U8(2)
15:00 SV ANZEGEM - KFC BELOFTEN

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
THUIS
20:00 KFC BELOFTEN - E. HOOGLEDE

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
UIT
19:30 SV MOORSLEDE - KFC BELOFTEN

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
THUIS
09:30 GEW U8(1)- VV Oostduinkerke A
09:30 GEW U9(1) - SV Moorsele
09:30 PROV U9(1) - SV Oostkamp A
09:30 PROV U9(2) - SV Oostkamp A
09:30 GEW U10(1) - FC Houthem
09:30 GEW U10(2) - SV Veurne B
09:30 GEW U11 - FC Passendale
09:30 GEW U11 (2) - GS Voormezele
09:30 GEW U8(2) - SK Reningelst B
09:30 GEW U8(3) - VK Langemark-Poelk.
09:45 GEW U17 - SK Staden A
10:45 GEW U7(3) - Ol. Ledegem
10:45 GEW U7(4) - TSC Proven
14:30 GEW U12 - TSC Proven
14:30 GEW U13 - SK Reningelst B
14:30 GEW U15(1) - SV Moorslede
14:30 GEW U15(2) - RC De Panne
UIT
09:15 SK Oostnieuwkerke - GEW U7(1)
09:30 SV Diksmuide - GEW U7(2)
09:30 SK Eernegem - PROV U10
10:30 SV Moorsele - PROV U11
15:00 SV Roeselare - PROV U17
17:00 Zwevegem Sp. - PROV U21

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
THUIS
09:30 PROV U8(1) - SV Diksmuide
09:30 PROV U8(2) - SV Diksmuide
09:30 PROV U10 - SC Zonnebeke
09:30 PROV U11 - Dosko Sint-Kruis
10:45 GEW U7(1) - SV Moorslede
10:45 GEW U7(2) - SV Veurne B
14:30 PROV U17 - Zwevegem Sp.
14:30 PROV U21 - VVC Beernem
UIT
09:00 SK Vlamertinge - GEW U10(2)
09:00 SK Vlamertinge - GEW U8(2)
09:15 WS Adinkerke - GEW U9(2)
09:15 SK Oostnieuwkerke - GEW U8(1)
09:15 Jes.Com-Warneton - GEW U9(1)
09:15 Sp. Kruiseke - GEW U10(1)
09:15 Sp. Kruiseke - GEW U11
09:15 Sp. Kruiseke - GEW U7(3)
09:30 SV Diksmuide - GEW U8(3)
10:15 SK Vlamertinge - Gew U11 (2)
10:45 VK Langemark-Poelk. - GEW U7(4
11:00 SK Vlamertinge - GEW U17
13:45 Merkem Sp. - GEW U15(2)
13:45 SV Moorslede - GEW U12
15:00 SK Vlamertinge - GEW U13
15:00 SK Vlamertinge - GEW U15(1)

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018
THUIS
09:30 PROV U12 K. SV Bredene A
09:30 PROV U13 K. SV Bredene A
14:00 JONG KFC - REKKEM SPORT
15:00 KFC POPERINGE - VK DADIZELE
UIT
09:30 SK Steenbrugge - PROV U15

ZONDAG 16 SEPTEMBER
UIT
09:30
10:00
15:00
15:00

ZONDAG 23 SEPTEMBER
THUIS
SK Eernegem - PROV U12
09:30 PROV U12 - Dosko Sint-Kruis
SV Moorsele - PROV U13
09:30 PROV U13 - Dosko Sint-Kruis
FC WESTOUTER - JONG KFC
SC BLANKENBERGE - KFC POPERINGE A 09:30 PROV U15 - SV Zulte-Waregem
14:00 JONG KFC - SK ZILLEBEKE
15:00 KFC POPERINGE A - VV OOSTDUINKERKE

JEUGDWERKING KFC POPERINGE ZOEKT

“TEAMBUDDY’S”
De jeugdwerking van KFC wil voor elk KFC-Jeugdteam enkele ouders, supporters, opa’s en/of oma’s die onze
KFC-spelers in het pas gestarte seizoen ondersteunen.
De KFC-speler centraal, dankzij jullie hulp
Interesse? Neem een kijkje op www.kfcpoperinge.be/jeugd
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN
1ste Provinciale
KALENDER 8-9 SEPTEMBER ‘18
Oostnieuwkerke - Blankenberge
.../...
Wielsbeke - Zedelgem
.../...
KFC POPERINGE - VK DADIZELE
.../...
Meulebeke - Vlamertinge
.../...
Boezinge - WS Lauwe
.../...
Kortemark - Deerlijk
.../...
Damme - Waregem
.
../...
RC Lauwe - Oostduinkerke
.../...

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00

Blankenberge
Boezinge
Dadizele
Damme
Deerlijk
Kortemark
RC Lauwe
WS Lauwe
Meulebeke
Oostduinkerke
Oostnieuwkerke
KFC POPERINGE
Vlamertinge
Waregem
Wielsbeke
Zedelgem

1-1
3-0
1-0
3-1
2-1
2-2

0/3
1/6

0
0

UITSLAGENROOSTER
4de prov. D

Brielen
Dadizele
Hollebeke
JONG KFC
Kruiseke
Langemark-Poelk.
2-1
Menen
0-3
Passendale
Rekkem
Reningelst
Vlamertinge
1-3
Wervik
Westouter
Zillebeke
1-3

Wervik

0
0

Westouter

1
1

Vlamertinge

0
0

Reningelst

1
1

Rekkem

13 Menen Utd
14 Reningelst

Passendale

P
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

Menen

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

Kruiseke

G
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Langemark-Poelk.

V
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

JONG KFC

W
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Hollebeke

GS
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

Brielen

Zedelgem

Waregem

P
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Wielsbeke

Vlamertinge

KFC POPERINGE

Oostnieuwkerke

Meulebeke

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

0-2

2-2

1 REKKEM
3 Hollebeke
3 Dadizele B
5 Langemark-Poelk.
6 Kruiseke
6 Passendale
8 Westouter
8 Wervik B
10 JONG KFC
11 Vlamertinge B
11 Zillebeke

#

G
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Oostduinkerke

RC Lauwe

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

WS Lauwe

Deerlijk

W
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kortemark

Damme

Dadizele

Boezinge

Blankenberge

UITSLAGENROOSTER
1ste prov.

GS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zillebeke

RANGSCHIKKING

RANGSCHIKKING
#
1 DEERLIJK
2 Oostduinkerke
3 RC Lauwe
4 Vlamertinge
5 WS Lauwe
6 Boezinge
7 Zedelgem
8 RC Waregem
9 Wielsbeke
10 Oostnieuwkerke
11 VK DADIZELE
12 Kortemark
13 Meulebeke
15 Blankenberge
16 KFC POPERINGE

KALENDER 8-9 SEPTEMBER ‘18
Dadizele - Langemark-Poelk.
.../...
Brielen - Vlamertinge
.../...
Hollebeke - Kruiseke
.../...
Wervik - Menen
.../...
Reningelst - Westouter
.../...
JONG KFC - REKKEM SPORT
.../...

Dadizele

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

4de Provinciale D

2-2

6-1
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COMPETITIEKALENDER 2018-2019
KFC POPERINGE A - 1ste provinciale
SEPTEMBER 2018
02
KVC Deerlijk Sport - KFC Poperinge
09
KFC Poperinge - VK Dadizele
16
KSC Blankenberge - KFC Poperinge
23
KFC Poperinge - KVV Oostduinkerke
30
RC Waregem - KFC Poperinge
OKTOBER 2018
07
KFC Poperinge - Exc. Zedelgem
14
WS Lauwe - KFC Poperinge
21
KFC Poperinge - KSK Vlamertinge
28
SVD Kortemark - KFC Poperinge
NOVEMBER 2018
04
KFC Poperinge - KFC Meulebeke
11
Sassp. Boezinge - KFC Poperinge
18
KFC Poperinge - SC Wielsbeke
25
SVV Damme - KFC Poperinge
DECEMBER 2018
02
KFC Poperinge - RC Lauwe
09
SK Oostnieuwkerke - KFC Poperinge
16
KFC Poperinge - KVC Deerlijk Sport
JANUARI 2019
06
VK Dadizele - KFC Poperinge
13
KFC Poperinge - KSC Blankenberge
20
KVV Oostduinkerke - KFC Poperinge
27
KFC Poperinge - RC Waregem
FEBRUARI 2019
03
Exc. Zedelgem - KFC Poperinge
10
KFC Poperinge - KWS Lauwe
17
KSK Vlamertinge - KFC Poperinge
24
KFC Poperinge - SVD Kortemark
MAART 2019
03
KFC Meulebeke - KFC Poperinge
17
KFC Poperinge - Sassp. Boezinge
24
SC Wielsbeke - KFC Poperinge
31
KFC Poperinge - SVV Damme
APRIL 2019
07
RC Lauwe - KFC Poperinge
14
KFC Poperinge - SK Oostnieuwkerke

JONG KFC - 4de provinciale D

3/0
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

SEPTEMBER 2018
02
VK Langemark-Poelkapelle - Jong KFC
09
Jong KFC - Rekkem Sp.
16
FC Westouter - Jong KFC
23
Jong KFC - SK Zillebeke
30
Sp. Kruiseke - Jong KFC
OKTOBER 2018
07
Bye
14
FC Menen United - Jong KFC
21
Jong KFC - KSK Vlamertinge B
28
VK Dadizele B - Jong KFC
NOVEMBER 2018
04
Jong KFC - Brielen Sp.
11
Eendr. Wervik B - Jong KFC
18
Jong KFC - FC Passendale
25
RW Hollebeke - Jong KFC
DECEMBER 2018
02
Bye
09
SK Reningelst - Jong KFC
16
Jong KFC - VK Langemark-Poelkapelle
JANUARI 2019
06
Rekkem Sp. - Jong KFC
13
Jong KFC - FC Westouter
20
SK Zillebeke - Jong KFC
27
Jong KFC - Sp. Kruiseke
FEBRUARI 2019
03
Bye
10
Jong KFC - FC Menen United
17
KSK Vlamertinge B - Jong KFC
24
Jong KFC - VK Dadizele B
MAART 2019
03
Brielen Sp. - Jong KFC
17
Jong KFC - Eendr. Wervik B
24
FC Passendale - Jong KFC
31
Jong KFC - RW Hollebeke
APRIL 2019
07
Bye
14
Jong KFC - SK Reningelst

2/1
.../...
.../...
.../...
.../...

.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

.../...

14

15

16

