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KFC POPERINGE A - VV OOSTDUINKERKE (15 u.) 
KFC was zondag in Blankenberge de betere ploeg, maar kreeg onvol-
doende loon naar werk. Niettemin is het puntje (op verplaatsing) zéér 
welkom. Tijd dus om dat betere spel ook eens aan de thuissupporters 
te tonen en hen te verwennen met een driepunter. 
Oostduinkerke staat met 3 op 9 in de onmiddellijke buurt van KFC. Mits 
een thuiszege wipt roodgeel over de kustploeg. Bram Deschuytter van 
ODK liet donderdag in Het Nieuwsblad evenwel een eigenaardige quote 
noteren. Wij citeren: “We zijn pas drie matchen ver, maar toch kan ik 
me moeilijk vinden in de 3 op 9. Iedereen had gehoopt op minstens zes 
punten. Nu staat Poperinge voor de boeg, een ploeg die met 1 op 9 nog 
slechter doet en op een gebrekkige mat voetbalt die ons niet ligt”. Hoe-
zo, gebrekkige mat? Over een paar weken moet Oostduinkerke naar 
Deerlijk. Dan pas zullen ze een “gebrekkige mat” zien. Intussen moet 
KFC vandaag zorgen voor de eerste zege van het seizoen. (PSP) 
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Lieven Masil, bijgestaan 
door grensrechters Ashley Deberdt en Stefaan Delarue. 

 

JONG KFC - SK ZILLEBEKE (14 u.) 

Deze week ontvangen we Zillebeke. Het dorp bekend van z’n vijver, 
brengt “Vandevyvere” mee. Oude bekende bij KFC als verdienstelijk 
trainer, die in de annalen van de club staat met twee titels. SK Zillebeke 
zelf dan, is een van de 6 ploegen met een match minder. Een grilletje 
van de kalendercommissie waar maar weinigen gelukkig mee zijn… Zil-
lebeke verloor hun openingsspeeldag tegen buur Hollebeke maar zette 
die situatie recht tegen Reningelst met 5-2. Zeker in het oog te houden 
is Christophe Cael, ervaring troef en al goed voor 3 doelpunten. De 
ploeg kreeg hoe dan ook een kwaliteitsinjectie in het tussenseizoen en 
ingewijden zien de ploeg hoog eindigen deze competitie. Men weze 
gewaarschuwd (KL)  
Op het ogenblik dat dit clubblad werd opgemaakt was er nog geen 
scheidsrechter aangeduid. 

Om de vièrtn doagn  Seizoen 2/nr. 2  23 SEPTEMBER 2018 

Het bestuur, spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag het 
bestuur, spelers en supporters van KVV Oostduinkerke en SK Zillebeke  

BETER SPEL (NOG) NIET GENOEG BELOOND 

VERDER IN DIT NUMMER: 

 
• Olivier Sohier: “De trein is ver-

trokken” (blz. 4) 

• KFC Poperinge telt bijna 500 spelers 

(blz. 5) 

• Jeugdvoetbal 2v2 (blz. 6) 

• Matchbalschenkers (blz. 6) 

• Korte KFC-Nieuwsjes (blz. 7) 

• Fabien De Byser: de “oude-nieuwe” 

jeugdsecretaris (blz 8 en 9) 

• Beloften scoren gemiddeld 5 goals 

per match (blz 10) 

• Nieuwe Foot Pass Award voor KFC? 

(blz. 10- 

• Activiteitenkalender, doelschutters 

en kaarten (blz. 11) 

• Lijst van alle jeugdtrainers, afge-

vaardigden en teambuddies (blz. 12) 

• Kalender voor alle ploegen tot en 

met 7 oktober (blz. 13) 

• Uitslagen, kalender en rangschikkin-

gen (blz. 14) 
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Niet dat Olivier Sohier - bij KFC gemeenzaam als “Olli” 

aangesproken” - al ooit zijn studententrein naar Gent 

heeft gemist (denk ik), maar bijna miste hij met KFC de 

start van deze nieuwe competitie. “Dat puntje op Blan-

kenberge doet enorm deugd”, blikt Olli naar de match 

van vorige zondag terug: “de trein is vertrokken (hopen 

we)”. 

Olivier Sohier is nog altijd maar 21 jaar, maar hij is toch al 

meerdere jaren een vaste waarde in het eerste elftal van 

KFC. Hij begon zijn carrière bij de KFC-Duiveltjes en bleef 

de club al die jaren trouw. Er bestaat toch soms nog 

“clubliefde”. Olli speelde aanvankelijk vooral op het mid-

denveld, maar werd ook al eens in de spits gedropt en 

doet het de laatste paar jaar als centrale verdediger ook 

erg goed. Met zijn gestalte (1,91 m) is hij uiteraard kop-

balsterk. 

“In de eerste helft op Blankenberge speelden we al snel 

twee halve kansen bijeen met Kevin en Mo, maar het 

lukte net niet. Op een bepaald moment moest Mo voor 

blessurebehandeling even naast het veld. Blankenberge 

profiteerde van de overtal-situatie en dropte een lange 

bal in de rug van onze defensie en dat werd afgestraft” 

spoelt Olli de film van vorige zondag terug. “Daarna vond 

ik ons de betere ploeg, maar alsnog zonder cijferresul-

taat. Aan de rust hebben we dan mekaar ook opgepept 

en gezegd dat we op die manier verder moesten gaan”. 

“JAMMER” 

KFC kwam in de tweede helft al snel aan een kans: Kevin 

Chateau kon met een goedgerichte kopbal uitpakken, 

maar de thuisdoelman hield de bal mooi uit zijn doel. 

Even voorbij het uur was het dan toch raak: “een diepe 

bal tot bij Chateau die de keeper probeerde te omspelen, 

maar de Blankenbergse doelman kon nog net de bal ra-

ken. Kevin bleef echter in balbezit en kon op zijn beurt 

nog net het leer tot bij Mo tikken die binnenschoof. De 1-

1 was oververdiend”, vertelt Olli.  

Al geeft hij wel toe dat KFC nog goed wegkwam in het 

slot van de match toen de Blankenbergse spits een bal 

op de lat mikte. “Het zou zeer zuur zijn geweest”, zegt 

Olivier Sohier. “Maar ik vond dat er zondag een goede 

mentaliteit was in de ploeg. We waren blij dat de nul van 

het bord was geveegd, maar hoe later op de avond, hoe 

spijtiger ik het vond dat we niet met de volle buit konden 

gaan lopen. Maar goed, we hebben het goed gedaan; de 

trein is vertrokken. Dat hoop ik althans”, en wij met Olli.  

CRUYFF 

En nu Oostduinkerke. “We moeten thuis de drie punten 

kunnen pakken”, zegt de centrale verdediger overtui-

gend. “Oostduinkerke is een voetballende ploeg en dat 

ligt ons. We zijn daar met Jong KFC gaan spelen voor de 

Beker van West-Vlaanderen en het werd 1-1. We moeten 

dus geloven in onze kansen, maar we zullen geconcen-

treerd moeten spelen.  

“Ik vond dat we dat tegen Dadizele goed hebben gedaan: 

helaas alleen in de laatste 25 minuten van de eerste 

helft. We hadden in die periode op een 3-2 voorsprong 

kunnen komen”, herinnert Olli zich nog levendig. “Als we 

de tegenstander vastzetten, dan is er bij ons veel moge-

lijk. Achteruit leunen is om moeilijkheden vragen. Of om 

het met een citaat van Johan Cruyff te zeggen: “er moet 

op elke plaats in het veld verdedigd worden; dat kost het 

minste energie want dan moet je niet helemaal terug lo-

pen om een doelpunt te maken”. (PSP) 

Oli(vier) Sohier: “De trein is vertrokken” 

Olivier Sohier van KFC-Duiveltje tot vaste waarde in de A-kern 

(FOTO David Beerlandt) 
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KFC POPERINGE TELT BIJNA 500 SPELERS 

Ooit al eens op een zaterdag- of zondagvoormiddag op de sportzone geweest? Je vraagt je soms af waar al die 

mensen vandaan komen. Welnu, KFC-bestuurslid Lauretto Deseure  heeft eens alles netjes uitgeteld. 

 

• KFC Poperinge heeft momenteel (15 sept. 2018) 495 aangesloten spelers. Daarvan zijn er 372 jeugdspelers, 55 

spelers die in aanmerking komen voor eerste ploegen en daar bovenop nog eens 68 Studaxers. 
 

• Elke zaterdag zijn er op de sportzone ongeveer 18 jeugdwedstrijden en op zondag nog eens 8 matchen voor 

jeugdspelers en Studax. Om de twee weken komen daar nog eens twee wedstrijden voor de eerste ploegen (KFC 

A en Jong KFC) bij. De KFC-Beloften spelen tweewekelijks hun thuiswedstrijden op vrijdagavond.  
 

• Laten we gemakshalve uitgaan van ongeveer 25 thuiswedstrijden per weekend. Dat betekent ook dat de kantine 

wordt geopend van zaterdagmorgen vroeg tot zondagavond (soms) laat. Dat houdt meteen ook in dat er per 

weekend 10 à 15 vrijwilligers beschikbaar moeten zijn om mee te helpen in de kantine, want het spreekt vanzelf 

dat er na de wedstrijden nogal eens nagekaart wordt bij een drankje en dat alle spelers na het douchen ook nog 

eens in het clubhuis verzamelen. Kantinebeheerder Jacques Carpentier en Laurreto Deseure zorgen ervoor dat er 

voldoende (vrijwillig) personeel aanwezig is, zodat de kantinebezoeker niet al te lang op zijn of haar drankje(s) 

moet wachten. 
 

• Daarnaast zijn er 42 trainers actief in opdracht voor het jeugdvoetbal geassisteerd voor de wedstrijden door nog 

eens een 30-tal délégués. En er zijn nog afgevaardigden tekort. Kandidaten mogen zich altijd melden. 
 

• KFC telt 5 scheidsrechters eigen aan de club en nog eens 3 jonge mannen van 17 jaar volgen momenteel de 

scheidsrechtercursus. Op dat vlak is KFC volledig in orde met de bondsreglementen die stellen dat er vanaf U15 

per 3 ploegen één scheidsrechter moet geleverd worden aan de KBVB. Vanaf U6 tot en met U13 moet KFC in-

staan voor een eigen scheidsrechter. Vanaf U15 duidt de KBVB de scheidsrechters aan. En die krijgen een door de 

Bond vastgelegde financiële vergoeding.  De eigen scheidsrechters voor de jonge jeugdploegen krijgen ook een 

kleine vergoeding. 
 

• Bij KFC is het zo dat iedere speler een bal heeft. KFC beschikt dus over (ruim) 500 ballen, variërend in grootte 

naargelang de leeftijd. Niet elk jaar worden alle ballen vernieuwd, uiteraard, maar op jaar basis mag je toch onge-

veer 30.000 € kosten rekenen.  
 

• Dat is dan nog zonder de trainerskosten (vergoeding, kledij, opleiding, enz...) gerekend. Een jeugdtrainer kost per 

seizoen per spelertje gemiddeld 165 €. In ruil levert hij daarvoor ongeveer 100 prestaties (2 à 3 trainingen per 

week en een weekendwedstrijd en dat gedurende 30 weken lang). Daarnaast krijgt de speler nog een trainings-

pak (40 €), krijgt hij een drankje na de wedstrijd, moeten de scheidsrechters betaald worden en krijgen de jeugd-

spelers nog een kerstcadeau. Met het lidgeld dat een speler betaalt (gaande van 200 € voor een U6 tot 330 € voor 

een spelers uit de A-kern) komt KFC dus niet rond. 
 

• En dan hebben het nog niet gehad over de huur van de terreinen (+/-10.000 € op jaarbasis). 
 

• Een jeugdspeler betaalt echter maar een minimum aan lidgeld omdat KFC ook een aantal activiteiten organiseert 

zoals een kaarting, kerstfeest, jeugdfeest, truffel- en ijsverkoop, kerstmarkt, enz... 
 

• Mensen die zich willen inzetten voor KFC Poperinge en willen meehelpen om de groeiende familie te begeleiden 

mogen zich altijd melden bij één van de (jeugd)bestuursleden. (PSP) 
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JEUGDVOETBAL 2V2 
Zowel op gewestelijke, provinciaal als interprovinciaal niveau zijn er vanaf 2018-2019 vijf verschillende spelformats 

van toepassing in het jeugdvoetbal. De spelregels zijn op een poster (zie kantine) overzichtelijk voorgesteld, maar 

hier geven we ze 6 nummers lang (omwille van de leesbaarheid) één voor één weer. Binnen de jeugdcompetitie 

kan je ook Facultatieve teams in competitie brengen. Deze teams spelen omwille van een te weinig aantal spelers 

een specifieke format volgens de lagere leeftijdscategorie. Zo kunnen teams van U10 tem U13 ervoor kiezen om in 

hun reeks 5v5 te voetballen. Voor U15 en U17 is het mogelijk om 8v8 te blijven voetballen. Voor deze laatste cate-

gorie zijn dan aangepaste spelregels van toepassing rekening houdende met het ontwikkelingsniveau van de spe-

lers en de terreingrootte.  
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KFC-NIEUWSJES  
• Na zijn blessure opgelopen in de thuismatch tegen Dadizele, was kapitein Niels Boutten er zondag op Blankenberge nog 

niet bij. Kevin Chateau kreeg de aanvoerdersband om de arm. 

 

• Ook de nieuwe blessure van doelman Jelle Houwen  was nog niet geheeld. Ook hij was er zondag niet bij aan de kust. 

Jens Ledoux, doelman van Jong KFC, werd reservekeeper voor de A-ploeg. Bram Gysel stond tussen de palen bij Jong 

KFC. 

 

• Vorige speeldag werden de eerste punten voor Jong KFC geoogst bij de buren van Westouter in een wedstrijd die het 

etiket derby gerust mocht dragen. De 2-4 doet vermoeden dat de aanwezige toeschouwers werden getrakteerd op een 

interessant scoreverloop maar daarvoor was het wachten tot het slot van de match. Pas dan haalden de jonge gasten 

de trekker over. Ze openden wel vroeg de score via de derde treffer van Jens Coene maar pas een eind in de tweede 

helft kwam Westouter langszij. Westouternaar Pepijn Hardeman deed vervolgens waar hij van droomde, Jong KFC weer 

op voorsprong brengen. Maar weer kwamen ze langszij. Wat volgde was niet goed voor hartlijders. Bram Gysel stopte 

een penalty en redde daarna nog eens samen met kapitein Bram Pauwelyn, de meubelen. Een tegenaanval later zette 

Marten (met 1 “a”) Vandaele ons definitief op voorsprong. Beker incluis ook al z’n vierde treffer! Alle twijfel werd weg-

genomen door Dauwe die op vrije trap de bal in de winkelhaak krulde.  

 

• Zondag speelde Boezinge tegen Vlamertinge. In het doel bij Boezinge stond Simon Bruneel. Hij was vorig seizoen kee-

per van de KFC-juniores.  Boezinge won en Bruneel speelde een voortreffelijke partij. 

 

• Na het vertrek van TVJO Kristof Mortier werd de jeugdwerking herschikt. Tom Vandenbussche is de nieuwe TVJO en 

leidt ook de bovenbouw (U15 t.e.m. U21); Pedro Decroix leidt de middenbouw (U10 t.e.m. U13); De onderbouw ten-

slotte (U6 t.e.m. U9) wordt nu geleid door  Thomas Verstraete en David Careje. 

 

• Trainer Patrick Masson meldt dat bij zijn U11 B Mathis Jaeckens een hoekschop rechtstreeks binnentrapte met zijn 

goeie linker (en er stond zo goed als geen wind...). In de gaten houden dit kereltje. 

 

• Studax KFC Poperinge is in rouw. Op 5 september ll. overleed stichter en erevoorzitter Valère Debreus. De Studaxer 

werd vorige week maandag ten grave gedragen. Hij zou op 31 oktober dit jaar 101 jaar zijn geworden. Onze deelne-

ming aan de familie en aan Studax. 

 

• Dat KFC Studax een bloeiende vereniging is binnen KFC weet elke Poperingse voetballiefhebber. Momenteel telt Studax 

68 aangesloten spelers. Zij spelen ofwel in de Veteranenreeks, de Reeks Gewestelijke Reserven of in de zaalvoetbal-

ploeg die uitkomt in de Hoppecup. 

 

• Een 40-tal Studaxspelers komen nog uit in competitie, de anderen komen op donderdagavond trainen. Momenteel is er 

een gemiddelde opkomst van 30 spelers op de training wat een hele klus is voor trainer Johny Dekwae. Qua leeftijd zijn 

er momenteel een 8-tal 60-plusser en een speler van 77. Deze zijn uitzonderlijk eens niét op training aanwezig. 

 

• Daarnaast heeft Studax 75 ereleden van wie een heel aantal op regelmatige tijdstippen aanwezig is op de activiteiten, 

zoals de wijnavond, optredens, quiz, tennisnamiddag, muzikale avond in Palace, reis, eindeseizoensmaaltijd, reünie-

match, tennisnamiddag, enz.... 

 

• Trainer Marten Vandaele van de U9 scoorde zondag bij Jong KFC Poperinge het winning doelpunt. Trainer onderbouw 

David Casteleyn, speler van SK Zillebeke, daagt hem uit om komende zondag tegen Zillebeke hetzelfde te doen... 
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Fabien De Byser is de 

“oude nieuwe” KFC-jeugdsecretaris 
Omdat de KFC-jeugdfamilie de laatste tien jaar met 

maar liefst 86 % is gegroeid (van 200 naar 372 spelers) is 

ook het administratieve werk fors toegenomen. Niet 

meer haalbaar voor één onbezoldigde vrijwilliger secre-

taris/gerechtigd correspondent, in dit geval Philippe 

Cailliau.  

Vandaar dat het KFC-bestuur ingreep en de functie van 

jeugdsecretaris weer invoerde. Die functie werd in 2003 

afgeschaft; de laatste man in die functie was Fabien De 

Byser. Maar kijk, 15 jaar later is er weer een jeugdsecre-

taris nodig. De man die het werk op zich neemt is... Fa-

bien De Byser, de “oude nieuwe” jeugdsecretaris. 

 

“En geloof me”, vertelt Fabien enthousiast, “ik voelde me 

vereerd toen KFC-voorzitter Filip Coutigny me voor deze 

functie vroeg. Ik had al wel vastgesteld dat het voor de 

secretaris onbegonnen werk was om dat allemaal nog 

alleen te doen, maar ik ben niet de man die mezelf zal 

voorstellen om mee te helpen. Ik was dus heel blij toen 

Filip me aansprak. Ik zal het werk met zéér veel goesting 

weer opnemen”. 

 

E-KICK OFF 

Voordeel voor KFC is dat Fabien het klappen van de 

zweep kent en dat het provinciale voetbal voor hem maar 

weinig geheimen heeft. Hij kent bovendien zowat ieder-

een die ook maar iets met voetbal te maken heeft in de 

provincie. “Ik ken inderdaad veel mensen en ook de pro-

vinciale werking is met niet vreemd. Alleen dan misschien 

de invoering van de informatica. Ik kan wel overweg met 

technologie en computer, maar ik heb nog nooit gewerkt 

met het nieuwe e-kick off systeem van de voetbalbond. 

Secretaris Philippe Cailliau zal me daar wegwijs in ma-

ken”. 

 

ONGEVEER 2500 MATCHEN 

Fabien - die op vrijdag 21 september zijn 63ste verjaardag 

viert/vierde -  is natuurlijk geen onbekende bij KFC, inte-

gendeel. De man heeft zijn vaste plekjes, zowel in de kan-

tine als in het micro-lokaal. Je kan bij hem ook altijd te-

recht voor een vlijmscherpe matchanalyses van zowel 

jeugd- als eerste ploegen. En hij ziet als voormalig talent-

scout van de KBVB wel snel wie iets in zijn mars heeft. 

Fabien De Byser was zelf 11 jaar lang speler bij KFC. “Tot 

1972” herinnert hij zich precies, “toen ik bij de reserven 

voetbalde”.  

Na zijn actieve spelerscarrière werd hij scheidsrechter: 

“eerst in de jeugdreeksen (3 jaar) en dan ben ik 4 jaar as-

sistent (lijnrechter) geweest tot en met 1e provinciale en 

enkele wedstrijden in de nationale reeksen en dit van na-

tionale U15, Uefa-juniores en nationale reserven. 

 

(Vervolg zie blz 9) 

 

Voor Fabien De Byser heeft het provinciale voetbal geen geheimen 

meer (foto PSP) 
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(Vervolg van blz.8 Fabien de Byser) 

 

In 1982 zocht KFC een jeugdsecretaris en Fabien De By-

ser was de aangewezen man voor deze job die hij tot 

2003 uitoefende. Daarna werd hij, zoals gezegd, talent-

scout voor de voetbalbond en was hij nagenoeg elk 

weekend op diverse wedstrijden aanwezig. Hij was ook 

secretaris van de West-Vlaamse Jeugdopleiding.  

“Ik schat dat ik in al die jaren en tot op heden toch zo’n 

2500 competitiematchen heb gezien”, rekent Fabien snel 

uit. “Zonder de oefenpartijen”, voegt hij er nog glimla-

chend aan toe. “Ja”, lacht hij, “ik heb een vrouw die mijn 

passie voor het voetbal begrijpt. Net als de echtgenote 

van Lauretto Deseure, want samen gaan we al zo’n 20 

jaar op voetbaluitstap”. 

 

“LEEGLOPERTJE” 

In 2015 stopte Fabien als talentscout. „Ik sukkelde met 

mijn knie en stappen ging moeilijker. Ik stopte met alles, 

maar ik ben altijd naar het voetbal blijven komen, zowel 

voor jeugdwedstrijden als de eerste ploegen”.  

Maar toch was Fabien niet 100% gelukkig. “Ik voelde met 

zo’n beetje een leeglopertje, je weet wel zo’n fietstube 

die bij de coureurs langzaamaan lost. Maar vooraleer ik 

helemaal platviel”’ heeft de KFC-voorzitter heeft me 

nieuwe lucht gegeven”. 

 

MEMORIAL DAY 

Fabien De Byser ondersteunt algemeen secretaris Philip 

 

pe Cailliau en zal ook de taken binnen het samenwer-

kingsverband met de clubs uit de regio overnemen. Ook 

de ongevallenregeling moet Fabien afwerken. “Philippe 

start het dossier op en sluit het af. Tussenin neem ik over 

en hou ik de spelers of ouders op de hoogte van de vor-

deringen van het dossier. Ook de inschrijvingen van 

jeugdspelers komen bij de jeugdsecretaris die inmiddels 

al zijn eerste “e-kick off-lessen” kreeg. Ook de wedstrijd-

wijzigingen is een taak voor Fabien die daarvoor ook met 

Socceronline” heeft leren werken. 

 

Daarnaast blijft Fabien ook  actief als tornooiorganisator. 

“Heb ik altijd graag gedaan”, vertelt hij. “Ik zit in de werk-

groep voor het Eurosportringtornooi (dat elk jaar met 

OLH-Hemelvaart wordt georganiseerd).  

Daarnaast is Fabien ook de organisator van het tornooi 

“Memorial Day” dat op tweede kerstdag plaats vindt. 

“Tot vorig jaar heette dat “Memorial Kurt Vulsteke”, 

maar helaas overleed dit jaar nog een andere jonge KFC-

speler, nl. Simon Dequeker. We hebben - in samenspraak 

met de ouders van de veel te vroeg gestorven spelers - 

beslist om er een “Memorial Day” van te maken voor 

Kurt en Simon.  

Het gaat om een indoortornooi voor spelers van U9 tot 

en met U19”. 

We houden u uiteraard op de hoogte van de praktische 

zaken rond deze Memorial Day via dit clubblad. (PSP) 

KFC  

ZOEKT  

VRIJWILLIGE  

HELPENDE  

HANDEN!!! 
 

Contacteer   

secretariaat@kfcpoperinge.be 
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UITSLAGEN BOVENBOUW JEUGD 
WEEKEND 15-16 SEPTEMBER 2018 

 

GEW U17 - SK Staden A     5-1 
GEW U15(1) - SV Moorslede     2-8 
GEW U15(2) - RC De Panne    2-5 
SV Roeselare - PROV U17       1-2  
Zwevegem Sp. - PROV U21    2-2 
 

COMPETITIEUITSLAGEN 1e PLOEGEN 
 
BELOFTEN 
KFC - Pittem        4-0 
Anzegem - KFC       4-8 
KFC - Hooglede       3-4 
 
JONG KFC 
Langemark-Poelk. - Jong KFC   2-1 
Jong KFC - Rekkem      3-1 
Westouter - Jong KFC     2-4 
 
A-TEAM 
Deerlijk - KFC        3-0 
KFC - Dadizele        2-4 
Blankenberge - KFC      1-1 

 

GEMIDDELD  5 TREFFERS PER MATCH  
(tot nog toe...) 

De nieuwe kapitein van de beloften, Tom Lierman, is 
het nog niet helemaal gewoon om de band correct te 
dragen... Maar dat belette niet dat de Beloften met 8-4 
wonnen op het veld van Anzegem. En dan mag je al 
eens gek doen.  
Deze week evenwel geen foto, want een 3-4 thuisne-
derlaag tegen Hooglede. Het was een boeiende wed-
strijd met KFC aan de rust nog  op een 3-2  voorsprong. 
Na een mindere tweede helft van KFC en een sterkere 
van Hooglede toch de eerste nederlaag van het seizoen 
voor de beloften:  3-4 . Het wordt overigens een spa-
nende competitie bij de beloften waar er momenteel 3 
leiders zijn met één puntje voorsprong op 4 achtervol-
gers.  
Met 15 goals in drie wedstrijden is KFC wel de produc-
tiefste ploeg van de reeks. Ze scoren gemiddeld 5 keer 
per wedstrijd. Tot nog toe.... 
De eerstvolgende thuismatch van de KFC-Beloften is op 
vrijdag 5 oktober om 20 u. tegen FC Lendelede Sport. 
(TV)  

NIEUWE FOOT PASS AWARD VOOR KFC?? 
 

Vorige dinsdag vandaag kwam de auditor van Foot Pass 

Award langs bij KFC Poperinge om na te gaan of de jeugd-

werking van KFC nog steeds voldoet aan alle vereisten op-

gelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond. 

Foot Pass is een onafhankelijke organisatie die voetbal-

clubs in binnen -en buitenland screent en kwalitatief door-

licht.   

Het dossier (ongeveer 1000 blz.) werd nog voorbereid 

door Kristof Mortier die onlangs - helaas  - KFC verliet. 

KFC behaalde deze 3-jaarlijkse Award voor het eerst in 

2012 en dan nog eens in 2015. De audit die nu gebeurde 

(en nog niet is afgerond) geldt voor de periode 2019-2022. 

De auditor ging vorige dinsdag over de administratieve 

kant van de zaak, maar komt op onbekende tijdstippen 

ook nog controles doen op trainingen en wedstrijden. 

Voor de nieuwe jeugdleiders Tom Vandenbussche en Pe-

dro Decroix is dit een belangrijke vuurdoop. (PSP) 
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NOTEER IN DE AGENDA 

 Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 

2018: 

KOEKJESKAARTING tvv de jeugd-

werking. (in KFC-kantine) 

 

Vrijdag 9 november 2018: 

OPTREDEN LUNACOUSTIC in CC 

Ghybe. (Org. Studax) 

 

Vrijdag 16 november 2018: 

KAAS- EN WIJNAVOND in Diensten-

centrum De Bres (org. Studax) 

 

Van 15 december 2018 tot 13 ja-

nuari 2019: 

KERSTMARKT (Grote Markt) 

 

Vrijdag 18 januari 2019 

VRIJWILLIGERSFEEST (KFC-kantine). 

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) 

 

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 

2019 

13de INTERNATIONAAL ESR-

TORNOOI (Sportzone) 

DOELPUNTENMAKERS 

KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

2: Mo Amelhaf 

1: Tjardo Techel 

 

4de PROVINCIALE D 

3: Jens Coene  

1: Pepijn Hardeman, Marten Vandaele, Dauwe Rosseel 
 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

2: Kevin Chateau 

 

4de PROVINCIALE D 

3: Dauwe Rosseel 

2: Frédéric Cuvelier 

1: Marten Vandaele 

GEEL EN ROOD 
A-TEAM:  

Geel: 1: Ward Maerten, Tjardo 

Techel 

JONG KFC:   

Geel: 1: Bastiaan Dejaegher, 

Marten Vandaele, Tom Lier-

man, Bram Pauwelyn, Thibaut 

Lobeau 
 

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 
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KFC-trainers, -délégué’s  en -teambuddies  
Hieronder een lijst van trainer, afgevaardigden en teambuddies van de KFC ploegen.  Er zijn nog vacante plaatsen. 

Wie trainer wil worden of begeleider of afgevaardigde wordt met open armen verwelkomd. Kandidaten kunnen 

zich melden bij één van de bestuursleden of mailen naar secretariaat@kfcpoperinge.be (BB) 

PLOEG  TRAINER     AFGEVAARDIGDE 

 

U6   Casteleyn David   Niet van toepassing 

    Bovy Guillaume   Niet van toepassing 

    Vanneste Daan   Niet van toepassing 

    Surmont Jinte    Niet van toepassing 

    Lips Wout     Niet van toepassing 

    Vermeersch Artur  Niet van toepassing 

    Spenninck Seppe   Niet van toepassing 

      

U7   Casteleyn David   Niet van toepassing 

    Monteyne Constant  Niet van toepassing 

    Vanbelleghem Nicolas Niet van toepassing 

    Deruyck Xander   Niet van toepassing 

    Careje David    Niet van toepassing 

      

U8   Casteleyn David   - 

    Battheu Tobias   Titeca Angelo 

    Boury Andy     Rappelet  Frederiek 

             Angelo Vandeputte 

    Logie Filip     - 

    Gruwier Steve    Gunther Vanlerberghe 

      

U9   Castelleyn David   

    Boury Eddy     Willemyns  Phillipe 

    Vandaele Marten   Coget Christophe 

    Lauwers Lieven   - 

    Louchaert Jochim   Louchaert Jorim 

             Louchaert Rudy 

      

P U10 Verlinde Alex    Leeuwerck Jeannot 

    Bulteel Bram   

G U10 A Degraeve Christophe Degraeve Christophe 

G U10 B Deseure Giovanni  Deseure Giovanni 

      

 

 

 

PLOEG  TRAINER     AFGEVAARDIGDE 

 

P U11 Coudyzer Kenneth   Goethals Kristof 

    Rutten Christophe   

G U11 A De Ruyck Axel     Polley Sven 

    De Ruyck Nico   

G U11 B Masson Patrick    Vanacker Franky 

      

P U12 Bourry Eddy      Plessiet Kristof 

    Careje David (wedstrijd)   

G U12 Willemyns Philippe   Verheye Angelo 

      

P U13 Vanuxem Christophe  Liebert Kris 

G U13 De Gruyter Johnny   Coget Christophe 

    Vanhee Diederik (wedstrijd) Jacob Gerdi 

      

P U15 Robyn Sven      Xavier Logie 

G U15 A Vandenbussche Tom  (a.i.) Viaene Marc 

    Robyn Sven (wedstrijd)  Bordeyne Rudi 

G U15 B Minnekeer Tom    Ruckebush Pascal 

      

P U17 De Gruyter Johnny   Salomé Olivier 

G U17 Vandenberghe Johan  Bovy Dominique 

    Rosseel Klaus   

      

U21  Saeremans Glen    Leeuwerck Jeannot 

      

G Kids Ares Wesley   

    Anja Dewulf   

      

Beloften Verstraete Thomas   Leeuwerck Jeannot 

     Engelen Ronn 

      

Jong KFC Six Geert     Lobeau Kristof 

      

A-team  Lucker Bram    D’hondt  Marc 

              Notredame Rik 
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WEDSTRIJDEN WEEKEND 
21-22-23 SEPTEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 

UIT 

19:30 SV MOORSLEDE - KFC BELOFTEN 

 

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 23 SEPTEMBER 

THUIS 

09:15 Studax A - Winkel Sp. 

09:15 Studax B - Ploegsteert 

09:30 PROV U12 - Dosko Sint-Kruis  

09:30 PROV U13 - Dosko Sint-Kruis  

09:30 PROV U15 - SV Zulte-Waregem  

14:00 JONG KFC - SK ZILLEBEKE 

15:00 KFC POPERINGE A - OOSTDUINKERKE  

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
28-29-30 SEPTEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER  

UIT 

20:00 GD INGOOIGEM - KFC BELOFTEN 

 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 

THUIS 

09:30  GEW U8(1) - Brielen Sport C  

09:30  GEW U9(1) - Sp. Dikkebus  

09:30 GEW U9(2) - VKW Vleteren  

09:30  PROV U9(1) - FC Varsenare  

09:30  PROV U9(2) - FC Varsenare  

09:30 GEW U10(1) - Dikkebus  

09:30  GEW U10(2) - Lo-Reninge 

09:30  GEW U11 - Eendr. Wervik  

09:30  GEWU11 (2) - SK Reningelst B 

09:30 GEW U8(2)  - KVK Westhoek  

09:30 GEW U8(3)  - VKW Vleteren  

09:45  GEW U17 - VK Langemark-Poelk. 

10:45 GEW U7(3)  - SC Menen  

10:45 GEW U7(4) - Merkem Sp.  

14:30 GEW U12 - EVC Beselare  

14:30 GEW U13 - KVK Westhoek  

14:30 GEW U15(1)Eendr. Wervik  

14:30 GEW U15(2) - Elverdinge  

14:30 PROV U21 - SC Zonnebeke 

UIT 

09:00 Sp. Dikkebus - GEW U7(1)      

09:15 WS Adinkerke - GEW U7(2)      

09:30 SC Blankenberge - PROV U10      

09:30 SC Wielsbeke - PROV U8(1)      

09:30 SC Wielsbeke - PROV U8(2)      

10:00 VVC Beernem - PROV U11 

14:30 SC Blankenberge - PROV U17      

 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 

UIT 

09:15 Studax A - Rekkem 

09:15 Studax B - Voormezele 

09:30 SC Blankenberge - PROV U15      

09:30 SV Roeselare - PROV U13      

10:00 FCE Kuurne - PROV U12     

15:00 RC WAREGEM - KFC POPERINGE A  

15:00 SP. KRUISEKE - JONG KFC   

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
5-6-7 OKTOBER ‘18 
 

VRIJDAG 5 OKTOBER  

THUIS 

20:00 KFC BELOFTEN - FC LENDELEDE SP. 

 

ZATERDAG 6 OKTOBER 

THUIS 

09:30 PROV U8(1) - SVOostkamp  

09:30 PROV U8(2) -  SV Oostkamp  

09:30 PROV U9(1) - VK Avelgem  

09:30 PROV U9(2) - VK Avelgem  

09:30 PROV U10 - FCE Kuurne  

09:30 PROV U11 - SV Bredene  

10:45 GEW U7(1)  - E. Hooglede  

10:45 GEW U7(2) - VV Alveringem  

14:30 PROV U17  - SV Zulte-Waregem 

UIT 

09:00 SV Wevelgem City B - GEW U7(3)      

09:15  E. Jonkershove - GEW U7(4)      

09:15  SV De Ruiter Roes. - GEW U8(1)      

09:15  WS Houthulst - GEW U10(2)      

09:30  Brielen Sport C - GEW U10(1)  

09:30  EVC Beselare - GEW U17      

09:30  RC De Panne - GEW U9(2)      

10:00 Merkem Sp. - GEW U8(3)      

10:00 SK Nieuwkerke - Gew U11 (2)      

10:00 SK Nieuwkerke - GEW U8(2)      

10:00 Ploegsteert B - GEW U9(1)      

10:30 VP Gits - GEW U11      

13:45 JV Lo-Reninge - GEW U13   

14:00 Brielen Sport C - GEW U12      

14:00 SV Bredene A - PROV U21      

15:00 SK Geluwe - GEW U15(1)    

15:15 JV Lo-Reninge - GEW U15(2)      

 

ZONDAG 7 OKTOBER 

THUIS 

09:15 Lendelede - Studax A 

09:15 Dikkebus - Studax B 

09:30 PROV U12  - SC Zonnebeke  

09:30 PROV U13  - SC Zonnebeke  

09:30 PROV U15 - SV Moorsele  

15:00 KFC POPERINGE A - EXC. ZEDELGEM 

JONG KFC SPEELT NIET 

KFC-DOELMANNEN 
Vanaf U10 t.e.m U15 kunnen de KFC-doelmannen op woensdagen van 16:15 tot 17:15 u. genieten van een specifieke keepertraining onder 

leiding van keepertrainer Steve Gruwier. Spelers U9 die wensen deel te nemen aan deze keepertrainingen moeten vooraf contact opnemen 

met jeugdverantwoordelijke Tom Vandenbussche (tvjo@kfcpoperinge.be). We vragen bij afwezigheid steeds de betrokken trainer te ver-

wittigen.   Contact trainer: steve.gruwier@telenet.be.Vanaf U17 kunnen de doelmannen aansluiten bij de keepertrainingen van de keeper-

trainers van het eerste elftal ( Philippe Lafaut en Kurt Vanderpaelt ) op dinsdagen van 19:15 tot 20:45 
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN 
KALENDER 22-23 SEPTEMBER ‘18 

1ste Provinciale 

22/09 18:30  Oostnieuwkerke - RC Waregem   4-0  

22/09 19:00  RC Lauwe - Zedelgem      1-0 

22/09 19:00  Damme - WS Lauwe       3-4  

23/09 15:00  Wielsbeke  - Vlamertinge     ...-...  

23/09 15:00  Meulebeke - Deerlijk      ...-...  

23/09 15:00  Boezinge - Kortemark       ...-...  

23/09 15:00  Dadizele  - Blankenberge     ...-...  

23/09 15:00  KFC POPERINGE - OOSTDUINKERKE ...-...  

 

RANGSCHIKKING 

#          GS  W  V  G  DS   P  

1  RC LAUWE     4  4 0 0 8/3  12 

2  Oostnieuwkerke   4  3 0 1 8/1  10 

3  Boezinge     3  2 0 1 8/4  7 

4  Dadizele      3  2 0 1 8/5  7 

5  WS Lauwe     4  2 1 1 8/7  7 

6  Vlamertinge    3  2 1 0 4/5  6 

7  Wielsbeke     3  1 0 2 8/6  5 

8  Deerlijk      3  1 1 1 6/4  4 

9  Kortemark     3  1 1 1 3/3  4 

10  Zedelgem     4  1 2 1 6/7  4 

11  Waregem     4  1 2 1 7/9  4 

12  VV OOSTDUINKERKE 3  1 2 0 4/5  3 

13  Blankenberge     3  0 2 1 1/4  1 

14  KFC POPERINGE    3  0 2 1 3/8  1 

15  Meulebeke     3  0 3 0 0/3  0 

16  Damme       4  0 4 0 4/12  0 

KALENDER 22-23 SEPTEMBER ‘18 

4de Provinciale D 

22/09 19:00  Passendale - Vlamertinge  2-0  

23/09 14:00  JONG KFC - ZILLEBEKE    ...-...  

23/09 15:00  Rekkem - Westouter    ...-...  

23/09 15:00  Hollebeke - Menen Utd   ...-...  

23/09 15:00  Reningelst - Kruiseke   ...-...  

23/09 15:00  Brielen - Langem.-Poelk.   ...-...  

23/09 15:00  Wervik - Dadizele      ...-...  

 

RANGSCHIKKING 

#         GS  W  V  G  DS   P  

1  REKKEM     3  3 0 0 10/2  9 

2  Passendale     3  2 0 1 7/3  7 

3  Hollebeke     2  2 0 0 6/2  6 

4  Dadizele      3  2 1 0 8/4  6 

5  Brielen      3  2 1 0 6/4  6 

6  Langemark.-Poelk. 3  2 1 0 4/3  6 

7  SK ZILLEBEKE    2  1 1 0 6/5  3 

8  JONG KFC     3  1 2 0 6/7  3 

9  Menen       3  1 2 0 5/7  3 

10  Reningelst     3  1 2 0 7/12  3 

11  Vlamertinge    4  1 3 0 2/7  3 

12  Kruiseke     2  0 1 1 3/5  1 

13  Wervik      2  0 2 0 1/5  0 

14  Westouter     2  0 2 0 3/8  0 

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 2 - 23 september 2018   
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Blankenberge 0-2 1-1
Boezinge 2-1
Dadizele 1-1
Damme 3-4 0-3
Deerlijk 2-3 3-0
Kortemark 1-1 1-0
RC Lauwe 2-1 1-0
WS Lauwe 1-0 2-2
Meulebeke 0-1
Oostduinkerke 3-1 0-2
Oostnieuwkerke 1-0 4-0
KFC POPERINGE 2-4
Vlamertinge 1-4 2-1
Waregem 2-3 2-2
Wielsbeke 4-2
Zedelgem 2-2 2-0
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Brielen 2-0
Dadizele 4-1 1-2
Hollebeke 3-1
JONG KFC 1-3
Kruiseke 2-2
Langemark-Poelk. 2-1 0-1
Menen 0-3 1-3
Passendale 2-0
Rekkem 6-1
Reningelst 4-1
Vlamertinge 1-3 1-0
Wervik 1-4
Westouter 2-4
Zillebeke 1-3 5-2
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