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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE ver-

welkomen graag het bestuur, spelers en supporters  

van BRIELEN SPORT en van KFC MEULEBEKE 

PITTIGE WEDSTRIJDEN? 
KFC POPERINGE A - KFC MEULEBEKE (15 u.) 

 
De betere ploeg zijn en toch verliezen: het overkwam KFC vorige zon-

dag op Kortemark. En dat is niet de eerste keer: thuis tegen Dadizele 

was KFC minstens evenwaardig, maar ging toch de boot in. Idem tegen 

Zedelgem dat slechts drie keer tussen de palen schoot, maar wel drie 

keer raak... 

En laat de tegenstander van zondag 4 november  - KFC Meulebeke - net 

hetzelfde overkomen: goed spelen, maar onvoldoende punten pakken. 

Het belooft een pittige partij te worden die geen van beide ploegen 

mag verliezen. 

En toch,... Voetbal is relatief; zeker in deze Allerheiligendagen. Wie ver-

der in dit clubblad het verhaal van Monique Coene zal lezen, zal het 

met ons eens zijn: voetbal kàn belangrijk zijn in het leven, maar het is 

absoluut niet het allerbelangrijkste... (PSP) 

 

De wedstrijd wordt geleid door  scheidsrechter Tom Ottevaere, bijge-

staan door de grensrechters  Kris Mulleman en Dylan Logie 

 

JONG KFC - BRIELEN SPORT (14 u.) 
 

Vorige week kregen we met Jong KFC les in effectief afwerken op doel. 

We startten attent aan de wedstrijd, kregen enkele kansen maar het 

was Dadizele dat op het kwartier leidde met 2-0. Dauwe Rosseel maak-

te nog wel de aansluitingstreffer in de match die een hoger niveau haal-

de dan 4e provinciale, maar we kregen er later nog twee om de oren.  

 

Zondag komt Brielen Sport op bezoek. Nu de eerste periode al in een 

ver gevorderd stadium zit, tekenen de titelfavorieten zich stilaan af en 

Brielen zit daar bij, samen met Rekkem en Dadizele. Brielen is een ech-

te doelpuntenmachine met gemiddeld 5 (!) treffers per match.  Alleen 

in uitmatchen loopt scoren iets stroever. Liggen daar de mogelijkheden 

voor KFC? Het is alvast een blij weerzien met Nordin Gouwy. Enkele 

jaren jeugdspeler bij KFC,  nu steevast basisspeler bij groen-geel. (KL) 

 

 

De wedstrijd wordt geleid door  Bernd Vandenbussche 

VERDER IN DIT NUMMER: 
Bram Lukcer: “De batterijen moesten 

opgeladen worden” - blz. 4 en 5 

 

Studax KFC Poperinge maakt gigan-

tisch archief over Stadsarchief - blz. 6 

 

G-ploegen in voormatchen -  blz. 6 

 

”Footlunch” voor extra kledij op 18 

november - blz. 7 - 8 

 

Monique Coene: “Kurt beleefde hier 

de mooiste jaren van zijn leven”  - 

blz. 9-10-11 

 

KFC-nieuwjses - blz. 11 

 

Uitslagen, matchen, rangschikkingen 

-  blz. 12-13-14 
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Bram Lucker: “De batterijen  

moesten opgeladen worden” 
Net zoals het goed is om een 

smartphone af en toe eens uit te 

zetten om het toestel te resetten en 

de batterij sterker te maken, is het 

voor een voetbalploeg ook eens 

goed om... niet te moeten voetbal-

len en er ook eens even de stekker 

uit te trekken. Dinsdagavond heeft 

de A-kern van KFC niét getraind. En 

daar hadden de zware regenbuien 

van overdag niets mee te maken. De 

mannen zijn immers moe en trainer 

Lucker gunde hen een dagje recup in 

de hoop dat ze zowel fysiek als men-

taal weer paraat staan voor de 

“degradatietopper” - want dit is het 

toch wel - tegen KFC Meulebeke. De 

geslaagde “reset” van KFC Poperin-

ge? 

 

“Ik had zondag na de match het ge-

voel dat ze alles eens los moesten 

laten”, legt trainer Lucker zijn keuze 

om niet te trainen uit.  

“We begonnen goed aan de match 

op Kortemark, maar we konden ons 

overwicht niet in goals omzetten. Ik 

vond echter dat we - over de hele 

wedstrijd gezien - niet genoeg gretig-

heid toonden. De vastberadenheid 

om te winnen was er niet. Een beetje 

vergelijkbaar met de thuismatch te-

gen Zedelgem”. 

 

Toch was er ook wat pech mee ge-

moeid, want Quinten trof 

(andermaal) de lat. “Pech?”, vraagt 

Bram Lucker. “Geluk dwing je af als 

je inzet en verbetenheid toont. Bij-

voorbeeld die bal op de lat: als de wil 

om te winnen er is, dan staan ze met 

een paar mannen klaar om de re-

bound binnen te tikken. En valt het 

leer dan tussen de jongens in, dàn is 

het pech. Nu stónd er niemand om 

eventueel binnen te tikken... Begrijp 

je het verschil?” 

“Quinten speelde een mooie match 

en kon twee keer prachtig voor-

zetten: de eerste pass trapte Ken-

neth in het zijnet en op de tweede 

was er niemand gevolgd. Ook bij de 

eerste tegengoal was het zoiets: Jens 

redt prachtig, maar niemand van ons 

geraakt tijdig bij die afvallende bal 

om weg te werken. Die van Korte-

mark waren er wél. Dat is geen kwes-

tie van geluk of pech, dit is gewoon 

onvoldoende vastberadenheid”. 

 

GEEN EXCUSES 

KFC Poperinge domineerde zowat de 

hele wedstrijd en Kortemark gaf dat 

na afloop ook toe (wat altijd makke-

lijk is als je toch hebt gewonnen). 

“Wij werden echt waar zelden in ver-

legenheid gebracht, maar eens Kor-

temark op voorsprong stond,  ging 

het slot op de deur en voetbalde het  

in een zetel. Wij brachten - na ons 

goed begin - Kortemark zelf in de 

wedstrijd door foutjes te maken:   

een dribbel te veel of een foute keu-

ze bij passes. En meestal komen daar 

cruciale fases uit voort. Dat stoort 

mij”, legt de trainer uit. “De wil om 

te winnen ontbrak zondag toch voor 

een stuk. We hadden onszelf een 

grote dienst kunnen bewijzen door 

te winnen. Het zou fantastisch ge-

weest zijn. Maar het is een beetje 

het verhaal van het hele seizoen”, 

zucht Bram Lucker.  

Hij wil zich ook niet wegsteken ach-

ter de onbeschikbaarheid van spits 

Kevin Chateau die met een ham-

stringblessure aan de kant moest 

blijven. En ook Ward Maerten was er 

niet bij wegens een gele schorsing.  

 
(Vervolg zie blz 5) 

Twee mooie voorzetten van Quinten leid-

den helaas niet tot goals (foto Nico Van 

Keirsbilck) 
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(vervolg van blz. 4 : Bram Lucker) 

 

“Ook andere ploegen hebben ge-

kwetste en geschorste spelers”, zegt 

Bram. “Dat is eigen aan het voetbal. 

Bovendien van de 17 goals die we 

gemaakt hebben zijn er 4 van Kevin, 

5 van Mo. Er zijn dus nog àndere spe-

lers die kunnen scoren”. 

 

WESTVLAAMSE PROBLEMEN  

IN 3DE AMATEURS 

Intussen ziet iedereen dat dit een 

eigenaardige competitie is: “Zeg dat 

wel:  met drie punten méér staan de 

6de, met drie punten minder staan 

we laatste. Het zal weer elke week 

knokken worden. En bovendien zijn 

er Westvlaamse problemen in de 3de 

amateurklasse. Torhout en Oost-

kamp staan op degradatieplekken. 

Mochten de competities nu eindigen, 

dan zakken er vier ploegen uit 1ste 

provinciale. We moeten er dus voor 

zorgen vier ploegen achter ons te 

houden en echt zwakke teams zijn er 

niet bij”, heeft de trainer al bekeken. 

 

Die rustdag van vorige dinsdag was 

echter niet alleen nodig om mentaal 

weer even op adem te komen, want 

de mannen spelen nu al 9 weken op 

de toppen van de tenen en punten 

sprokkelen gaat moeizaam. “Maar er 

zijn ook enkele jongens fysiek moe 

aan het worden”, vindt de trainer.  

  

“Er zijn een aantal jongens die sukke-

len met kleine kwaaltjes; eens niét 

trainen kunnen die probleempjes 

misschien verhelpen. Een keertje  

thuis blijven om de batterijen op te 

laden is ook eens goed”, legt hij uit. 

“Een heel seizoen spelen op hoog 

niveau is niet evident. Dus eens gas 

terugnemen kan geen kwaad, zolang 

de motivatie er zondag weer voor 

200% is” 

 

STERK MEULEBEKE 

En motivatie zal nodig zijn. 

“Meulebeke is een goed team”, heeft 

de trainer vorige vrijdag zelf vastge-

steld toen Meulebeke maar nipt van 

leider Oostnieuwkerke verloor. 

“Meulebeke is een stevige ploeg die 

fysiek zeer sterk is en er blijft voor 

gaan. Het is zeker geen hapklare 

brok. We zullen de weinige kansen 

die we zullen krijgen, moeten afma-

ken. Ik hoop dus dat mijn spelers de 

les van vorige zondag meenemen op 

het thuisterrein”. 

Meulebeke (voorlaatste) staat onder 
zijn waarde gerangschikt. “Ze hebben 
nog geen enkele match verloren of 
gewonnen met méér dan 1 doelpunt 
verschil. Dat zegt veel”, vindt Bram 
Lucker. “Bij ons is het alles of niets. 
We gaan zondag voor alles”, besluit 
hij toch lachend. (PSP)  

Bram Lucker bekijkt de nabije toekomst al 

iets van de zonniger kant. Ook de batterijen 

van een trainer moeten als eens opgeladen 

worden. (foto Nico Van Keirsbilck) 

TRANSFERPERIKELEN.- Mo Amelhaf speelde al een paar weken niet. Mo zat immers met transferperikelen. Hij 

kon prof worden bij een Duitse derde klasser (VfR Aalen). Mo was al prof bij KV Kortrijk, maar toen hij daar op een 

zijspoor geraakte en transfers naar andere clubs niet doorgingen om allerlei redenen, klopte Mo bij zijn voormalige 

KVK-trainer Bram Lucker aan. Mo werd in augustus bij KFC aangeworven met de belofte dat, àls hij een aanbod van 

een hoger spelende club kreeg, hij mocht vertrekken. Dat aanbod kwam er een paar weken geleden.  In die optiek wil-

de trainer Lucker niet dat Mo - die zou vertrekken - de plaats van en vaste KFC’er innam. Mo ging daar akkoord mee. 

Maar vermits de transfer nog altijd niet rond is, en wellicht niet voor januari 2019 in orde komt -  als de onderhande-

lingen al rond geraken - komt Mo weer bij de selectie, wat vorige zondag al het geval was.   (PSP) 



 6 

  

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 5-  4 NOVEMBER 2018   

G-ploegen in voormatchen op zondag 4/11 - 13:45 u. 
 

Op zondag 4 november spelen zowel de A-ploeg als Jong KFC aan huis tegen resp. FC Meulebeke en Brielen Sport. 
De wedstrijd van de A-kern wordt voorafgegaan door twee voormatchen van onze G-ploegen. 
KFC Poperinge beschikt dit jaar over 16 spelers met een beperking voor de G-ploeg, onder de vleugels  van federatie 
Recreas Vlaanderen. De spelers worden getraind door Wesley Ares en Anja Dewulf, die deze nobele taak met volle 
enthousiasme uitvoeren. 
 
Er wordt om de 2 weken op vrijdagavond getraind en op regelmatige basis worden er wedstrijden gespeeld. 
De eerstvolgende wedstrijden zijn dus op zondag 4 november. De KFC G-ploegen zullen vóór de wedstrijd van onze 
fanionploeg een wedstrijd (om 13:45) spelen tegen Wevelgem City en tegen Harelbeke.  
De G-ploeg zal op tweede kerstdag - 26 december - ook deelnemen aan de “Memorial Day”, het zaalvoetbaltornooi 
ter nagedachtenis van Kurt Vulsteke en Simon Dequeker, twee jonge KFC’ers die veel te vroeg overleden. Dat tornooi 
heeft plaats in de Poperingse sporthallen vanaf 9 u. (BB) 

Donderdag 18 oktober 2018 was weer een historische 
dag voor Studax KFC Poperinge. Het gigantisch archief 
van de Poperingse veteranenvoetbalvereniging is dan 
immers verhuisd naar het Stadsarchief. 
Ontstaan in 1966, werden alle documenten steeds bijge-
houden. Naast de talrijke verslagen, Studaxkronieken 
over het wel en wee van de vereniging, reisverslagen, 
selecties, enz... bevat het archief talrijke fotoalbums, dui-
zenden dia’s en 11mm-films. Stadsarchivaris Tijs Goet-
hals en archiefmedewerker Wouter Moyaert zullen er 
dan ook samen met hun vrijwilligers een hele kluif aan 
hebben. 

Oprichter van Studax, André Vanden Broele, en huidig 
secretaris Marc Dewilde leverden de vracht af in het 
Stadsarchief.  
André kent nog veel achtergrondverhalen (sappige en 
minder sappige) en vertelde er ter plaatse een aantal. 
Omdat deze zo interessant bleken voor de stadsarchiva-
ris zal André teruggaan om een aantal hiervan mondeling 
te laten registreren door een vrijwilliger. 
Zo staat Studax bijvoorbeeld aan de basis van de ver-
broederingen met zustersteden Wolnzach en Hythe, ont-
stond de Sportraad in de basis van Studax en zelfs het 
achtergrondverhaal van de huidige Sportzone is er eentje 
waar Studax een rol in speelde, wat door velen niet ge-
weten is. Het verhaal van Studax zit voor een deel al ver-
borgen onder de grond in het Stadpark in de tijdscapsule 
en is nu eveneens voor de eeuwigheid gevrijwaard in het 
archief. (MD) 

Studax KFC Poperinge maakt gigantisch archief over Stadsarchief 
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”Footlunch” voor extra kledij op 18 november 

Op ZONDAG 18 NOVEMBER organiseert KFC-Jeugd voor 

de tweede keer een “Footlunch” in het kader van het 

project KFC 2.0 (zie verder)  

Het project KFC 2.0 werd door onze voormalige jeugdco-

ördinator Kristof Mortier opgericht en had tot doel om 

extra kledij -  die niet in het lidgeld zit - aan te kopen 

voor de (jeugd)spelers. Ook kan dit project aangewend 

worden om activiteiten te organiseren in het kader van 

de teambuilding. 

 

Het budget van het project komt enerzijds van sponsors , 

die specifiek voor dit project sponsoren, en anderzijds 

door de organisatie van de footlunches. Verleden jaar 

zijn er 200 mensen komen eten op onze eerste editie 

van de footlunch. Toen heeft iedere KFC-jeugdspeler 1 of 

2 gele T-shirts (naargelang de categorie), een zwart voet-

balbroekje en een paar kousen gekregen. Deze T-shirts 

dienen gedragen te worden op de trainingen en voor en 

na de wedstrijd. Het is dus de bedoeling dat het trai-

ningspak (zit in het lidgeld) en het gele T-shirt wordt ge-

dragen voor en na de wedstrijd in het kader van unifor-

miteit. 

Op de trainingen wordt er gevraagd om het zwart voet-

balbroekje te dragen in combinatie met het gele T-shirt. 

Het is dus gedaan met ‘om ter duurste’ voetbaltenues 

van Real Madrid, CF Barcelona, Chelsea… 

De spelers waarvan de ouders die dure shirts niet kun-

nen aankopen worden dus niet meer ‘scheef’ bekeken 

en de ouders moeten ook geen schuldgevoelens hebben 

omdat ze dit niet kunnen aankopen. Als ‘sociale club’ 

kan dit tellen. 

 

Dit seizoen werd er aan iedere nieuw aangesloten speler 

2 gele T-shirts gegeven en aan de nieuwe ploegafgevaar-

digden (teambuddy’s) een rode T-shirt. 

Dit jaar heeft KFC-Jeugd eveneens een Sinterklaascadeau 

voorzien voor al onze jeugdspelers  en zullen er activitei-

ten georganiseerd worden per ploeg. , zoals bijvoorbeeld 

bowlen, zwemmen, enz... Suggesties zijn altijd welkom  

Ook dit jaar organiseert KFC-jeugd een “Footlunch” in de 

KFC-kantine. Wie er bij wil zijn moet zich via de website 

www.kfcpoperinge.be /kfcjeugd inschrijven. Op die dag 

kunt u ook de wedstrijden bijwonen van onze eerste 

ploegen. Jong KFC (4de prov. D) speelt om 14 u. tegen FC 

Passendale. Ons A-elftal (1ste prov.) krijgt om 15 u. het 

bezoek van SC Wielsbeke. (BB) 

DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR: 
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FOOTLUNCH 

Na onze succesvolle 1ste foodlunch waar jullie massaal aanwezig waren met ongeveer 200 

inschrijvingen over  2 zondagen willen we weer een FOOTLUNCH aanbieden t.v.v. onze 

jeugdwerking, het project KFC 2.0. 

 

Gezellig samenzijn op zondag 18/11 vanaf 12 u. in de KFC-kantine 

aperitief met bordje partysnacks gevolgd door ½ kip met frietjes en groentjes 

 en natuurlijk... voetbal. (Vegetarisch menu mogelijk) 

 

Na de footlunch kan je immers genieten van de wedstrijden van onze eerste ploegen: 

 

14:00 u.: Jong KFC -  FC Passendale (4de prov. D) 

15:00 u.: KFC Poperinge A -  SC Wielsbeke (1ste prov.) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  MAXIMUM 180 INSCHRIJVINGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Wanneer ? 

Waar ? Zondag 18 november 

Kantine KFC 
om 12u00 

 

Prijs  

Volwassenen  

Aperitief + partysnacks 

 

½ kip  met  frietjes 

en  groentjes 

 

******************* 
Inkom wedstrijden 

1ste ploegen inbegrepen 

 

 
 
16 euro 
 
 

Vegetarisch menu 

mogelijk 

Prijs kids  

t.e.m 12 jaar  

 

frikandellen (2) 

frietjes en groentjes 

ijsje 

9 euro 
 

Inschrijven ? 
Via website KFC 

www.kfcpoperinge.be 

Met voorafbetaling 

op rekening na 

online inschrijving 
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Monique Coene: “Kurt beleefde hier 
de mooiste jaren van zijn leven”  

Volgende woensdag 7 november zal 

het precies 14 jaar geleden zijn dat 

de toen 20-jarige KFC-speler Kurt 

Vulsteke bij een verkeersongeval 

om het leven kwam. Veertien jaar 

later is zijn mama -  Monique Coene 

- cantinière bij KFC. “Ik word naar 

hier getrokken”, vertelt ze met tra-

nen in de ogen. “Kurt leeft verder bij 

KFC”. 

 

Achter de kantinetoog prijken foto’s 

van twee frisse jongens, allebei fer-

vente KFC’ers, die in de fleur van hun 

leven veel te vroeg stierven. Eén foto 

van Simon Dequeker (23) die op 9 

februari van dit jaar overleed, de 

tweede foto is van Kurt Vulsteke (20) 

die 14 jaar geleden een verkeerson-

geval niet overleefde.  

 

“Kurt beleefde bij KFC Poperinge de 

mooiste jaren van zijn leven”, mij-

mert Monique. “Hij studeerde in het 

college van Poperinge en voetbalde 

bij Zonnebeke. Door zijn college-

vrienden kwam Kurt op zijn 16de bij 

KFC Poperinge terecht. Hij belandde 

in een schitterende groep jonge spe-

lers”, voegt ze er meteen aan toe en 

ze somt enkele namen op van o.a. 

Fré Torreele, Dries Maerten, Roel 

Bonte, Jan Calleeuw, Jochen Grillet... 

“Die groep werd twee keer kampioen 

bij de jeugd”, herinnert Monique zich 

levendig. 

“Ik kwam gewoon kijken toen Kurt 

hier speelde, maar verder had ik 

geen bindingen met KFC. Ik zag ech-

ter wel dat Kurt hier openbloeide. 

Zelf leerde ik ook een aantal nieuwe 

mensen kennen bij wie ik me goed 

voelde”.  

 

ÉCHTE VRIENDEN 

Maar Kurt had het mentaal soms 

moeilijk: “Hij was een stille, schuch-

tere jongen en worstelde af en toe 

met zichzelf. Hij vond zich minder-

waardig. Bij de laatste kampioenen-

viering zat Kurt op zijn dieptepunt; 

hij wilde die viering van zijn ploeg 

niet bijwonen”. ‘Ga jij maar alleen’, 

zei Kurt tegen zijn moeder.  

“Toen ik hier aankwam vroegen de 

anderen uiteraard waar Kurt was. Ik 

vertelde dat hij niet wou komen. En-

kele mensen, die weet hadden van 

de situatie, sprongen meteen in de 

auto om Kurt zelf te gaan ophalen 

thuis. Hij is meegekomen en ik kreeg 

boze blikken toen hij hier aankwam”, 

glimlacht Monique. “Ik durf hier zon-

der meer zeggen dat het zijn voetbal-

vrienden zijn die er hem bovenop 

hebben geholpen met veel mentale 

steun en vriendschap. Die vriend-

schap, de warmte, genegenheid en 

bezorgdheid, de dankbaarheid ook 

die ik toen én bij zijn ongeval voelde, 

is met geen geld te betalen”, getuigt 

Monique. 

 

Het nieuws van Kurts overlijden sloeg 

bij KFC in als een bom. “Ik wist dat 

Kurt geliefd was en echte vrienden 

had, maar niet in die mate...” 

“Ook ik en Brecht (de 4 jaar jongere 

broer van Kurt) hadden veel steun 

aan KFC”.  

 
(vervolg zie blz. 10) 

Monique Coene:  “Voor mij leeft Kurt verder bij KFC (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 9: Monique Coene) 

 

Kurt was één van de bezielers van de 

Lange Tappenfuif. Het jaar na het 

ongeval namen Kurts vrienden 

Brecht (toen 16 jaar) mee om affi-

ches voor de tweede Lange Tappen-

fuif uit te delen in alle cafés. Brecht  

had wel een pintje tevéél gedronken, 

maar het feit dat hij erbíj hoorde was 

véél belangrijker”, vertelt Monique 

met een glimlach. 

“Kurt was hier psychisch van -100 

naar +200 gegaan, dankzij zijn vrien-

den. Hij had toen ook een lijfspreuk: 

‘Winnaars zijn verliezers die nooit 

opgeven’.  De dag van het ongeval 

had hij op zijn beurt nog iemand an-

ders opgepept, zo van ‘Komaan, we 

moeten nù leven en genieten’. He-

laas...” zucht Monique terwijl de tra-

nen wellen in haar ogen. 

 

“KURREDAG” EN “MEMORIAL DAY” 

Kurts vrienden organiseren jaarlijks 

een “Kurredag”. “Fré Torreele ligt 

aan de basis van die dag die nog jaar-

lijks georganiseerd wordt op de eer-

ste zaterdag van november”, zegt 

Monique dankbaar. 

Een jaar na de dood van Kurt pakte 

jeugdsecretaris Fabien De Byser uit 

met een herdenkingstornooi, de 

“Memorial Kurt Vulsteke”, een dui-

veltjestornooi dat eerst op 11 no-

vember werd georganiseerd. 

“Fabien, die ook een dochter verlo-

ren heeft, weet zelf ook hoe belang-

rijk ’Gedenken’ en ‘Herdenken’ is. Ik 

ben er Fabien enorm erkentelijk 

voor”, getuigt Monique. 

Dat tornooi is intussen van naam ver-

anderd en heet nu “Memorial Day” 

omdat, naast Kurt Vulsteke,  ook Si-

mon Dequeker op die manier wordt 

herdacht. Het tornooi wordt nu in-

door gespeeld in de Poperingse  

 

sporthallen en vindt plaats op twee-

de kerstdag. 

 

Het was ondermeer door dit tornooi 

dat Monique in contact kwam met 

het ’werk achter de schermen’ van 

een voetbalvereniging. “Ik hielp tij-

dens dat tornooi mee achter de 

toog”, vertelt ze. “Zonder verdere 

verplichtingen”.  

SOCIALE CONTACTEN 

Maar de tegenslag in het leven van 

Monique was nog niet voorbij: in 

2009 overleed haar partner. “Ik zat 

daar thuis, alleen op een eiland... 

Weinig of geen sociaal contact. Tot 

Christa - ook cantinière bij KFC (zie 

vorig clubblad) - me zei dat ze in de 

KFC-kantine best nog wat hulp kon-

den gebruiken. Ik heb het gepro-

beerd en het is reuze meegevallen”, 

lacht Monique. “Ik doe het enorm  

 

graag. Toen Christa omwille van haar 

werk bij Syntra West soms verstek  

moest geven in de kantine, heb ik 

een aantal uren en dagen van haar 

overgenomen”.  

Ook op donderdagavond doet ze 

graag de kantine open voor de Stu-

daxers. “Altijd veel spelers en altijd 

ambiance”, lacht ze.  

 

STUDAX 

“Toen Jenny stopte met Studax voer-

de ik echter wel een sluitingsuur 

door: bij gewone trainingen mogen 

ze drank bestellen tot middernacht. 

Johnny, de trainer, vraagt dan 1 mi-

nuut vóór 12 u.: “we mogen er nog 

ééntje hebben, hé?”. Vanzijneigens”, 

antwoord ik dan”, lacht Monique. “Ik 

kom goed overeen met die gasten. 

Bij het begin van het nieuwe seizoen 

zeiden er enkele: we zijn blij dat je er 

weer bent. Dat doet deugd. En daar-

om doe ik het graag”.  

“Ik ben nu aan mijn derde Studaxsei-

zoen doe. Wat me vorig seizoen ech-

ter opviel, was dat er 4 Studaxers 

iemand verloren hadden in 2017: 

één baby en drie 20’ers. Ik stelde mij 

daar héél veel vragen bij. En als ik 

ook maar één van die mensen een 

beetje kan steunen, dan heeft Kurt 

niet voor niets geleefd”, zegt Moni-

que. 

 

GEEN VOETBALDISCUSSIES 

Maar vanaf nieuwjaar doen de Stu-

daxers de aftertraining op verplaat-

sing.  Dan gaan ze bij hun eigen spon-

sors op bezoek, wat mooi is”. En dan 

heeft Monique een donderdagavond 

vrij. “Maar op vrijdag ben ik hier ook 

hoor, als de Beloften thuis spelen”, 

lacht ze. 

 
(vervolg zie blz. 11) 

Volgende woensdag 7 november is het pre-

cies 14 jaar geleden dat deze beloftevolle 

toen 20-jarige  KFC-speler Kurt Vulsteke 

overleed 
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(vervolg van blz. 10: Monique Coene) 

 

Intussen bracht Monique op haar 

beurt versterking mee voor de kanti-

neploeg. “Ik leerde in het RVT  Sint-

Jozef in Ieper, waar mijn ouders ver-

bleven, Myriam Bucquoy kennen. Ze 

werd een goede vriendin en ook zij 

komt meehelpen”, vertelt Monique 

enthousiast. 

 

“Mijn grote voordeel is”, zo gaat Mo-

nique verder, “dat ik niet veel van 

voetbal ken. Meer zelfs: het interes-

seert me niet (lacht). Ik wil natuurlijk 

wel dat ze winnen, maar in voetbal-

discussies meng ik me helemaal 

niet”. 

 

 

IK MOÉT HIER ZIJN 

Wat opvalt, is dat Monique liever 

werkt in de kantine als de jeugdploe-

gen spelen. “Het is een heel ander 

publiek dan op zondag”, ervaart ze. 

“Bij al de jeugdwedstrijden - en het 

zijn er soms 17 op een weekend - zie 

je veel méér nieuwe mensen uit veel 

hoeken van de provincie. Meestal 

zijn dat ook  jongere mensen: ik weet 

niet hoe het komt, maar ik ‘jeun’ me 

het meest tussen jonger volk. Intus-

sen zijn er mensen die nog met Kurt 

gevoetbald hebben die nu met hun 

eigen kinderen naar hier komen”. 

Monique voelt bij de jeugd én bij Stu-

dax een andere mentaliteit. “Volgens  

 

 

mij heeft het te maken met het feit 

dat de jongeren en die Studaxers nog 

spelen puur voor hun plezier”, meent 

ze.  

Monique moet wel glimlachen als ze 

terugdenkt aan de overgang van 

zoon Brecht van KFC naar TSC Pro-

ven. “Kantinebeheerder Jacques Car-

pentier dacht dat ik er toen ook mee 

zou stoppen en vroeg: jij zal toch blij-

ven? Maar ik dacht en denk er nog 

altijd niet aan om hier weg te gaan”, 

vertelt ze, terugdenkend aan Kurt: 

“Ik moét hier gewoon zijn”, zegt ze 

met tranende ogen. “Kurt trekt mij 

naar hier. Voor mij leeft Kurt verder  

bij KFC...”. 

(PSP) 

KFC-NIEUWSJES 
 

• De mogelijkheid dat spits Kevin Chateau er zondag weer bij loopt is reëel. De spits liep in het thuisduel tegen Vla-

mertinge een scheurtje op in de hamstrings, maar zou inmiddels al  in zo ver hersteld zijn dat een plaats op de 

bank tot de mogelijkheden behoort. Nochtans was een afwezigheid van meerdere weken voorspeld. Het is niet 

de eerste keer dat Chateau vervroegd uit een blessure terugkeert. 
 

• Voor Tjardo Techel komt de match tegen Meulebeke wél nog wat te vroeg. Tjardo onderging een kijkoperatie 

aan de knie (gescheurde meniscus) en is in volle revalidatie. Misschien geraakt Techel speelklaar voor de match 

op Boezinge van 11/11. 
 

• Doelman Houwen zal vermoedelijk pas begin december kunnen hernemen. Houwen liep dit seizoen al twee knie-

blessures op. 
 

• Ward Maerten keert terug uit gele schorsing. Tegen Vlamertinge liep Ward ook een lichte enkelblessure op en 

die “schorsingrust” heeft dus ook deugd gedaan voor de enkel. Nu moeten Olivier Sohier en Kevin Chateau op-

letten, want zij zitten al aan 2 gele kaarten. Nog ééntje en ze moeten ook een weekend verplichte rust nemen. 
 

• Oli Sohier en Kenneth Garreyn sukkelden vorige week ook wat met lichte letsels. Ze trainden minder intensief, 

maar op Kortemark konden ze echter allebei spelen. De extra recupdag van vorige dinsdag zal ook hen deugd 

gedaan hebben 

 

• Emiel Wheaton, Timo Lahaye, Ruben Vanasch en Gauthier Gallin hebben allen een hamstringblessure. Jens Coe-

ne herstelt goed van de schouderblessure op Kruiseke (PSP/KL) 
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NOTEER IN DE AGENDA 
  

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) 
 

Zondag 18 november2018: 

FOOTLUNCH t.v.v. de jeugdwerking 

KFC 2.0 (org. Jeugdbestuur). Kanti-

ne KFC 
 

Van 15 december 2018 tot 13 ja-

nuari 2019: 

KERSTMARKT (Grote Markt) 
 

Woensdag 26 december 2018: 

MEMORIAL DAY: zaalvoetbaltor-

nooi voor jeugdteams ter nage-

dachtenis van de overleden jonge 

KFC-spelers Kurt Vulsteke en Simon 

Dequeker. (Sporthallen vanaf 9 u.). 

Org. KFC-jeugd 
 

Vrijdag 18 januari 2019 

VRIJWILLIGERSFEEST (KFC-kantine). 

Inschrijven bij 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) 
 

Zaterdag 16 maart 2019 

UNITED-FUIF (zaal De Kouter). Org. 

KFC Poperinge en Beaphar Volley-

bal 
 

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 

2019 

13de INTERNATIONAAL ESR-

TORNOOI (Sportzone) 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

5: Mo Amelhaf 

4: Kevin Chateau 

3: Alister Bafcop 

2: Japser Notredame 

1: Tjardo Techel, Ward Maerten, Joty Boeve, Kenneth 

Garreyn, Quinten Fiey, Lowic Paridaen 

 

4de PROVINCIALE D 

7: Dauwe Rosseel 

3: Jens Coene  

1: Pepijn Hardeman, Marten Vandaele, Gauthier Gallin, Frederic Cuvelier, 

Jason Becuwe, Adriaan Vandenberghe 
 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

6: Kevin Chateau 

5: Alister Bafcop 

1: Jasper Notredame, Lowic Paridaen, Geoffrey Demarey, Mo Amelhaf, Oli-

vier Sohier, Niels Boutten 

 

4de PROVINCIALE D 

5: Frédéric Cuvelier 

4: Dauwe Rosseel 

2: Gauthier Gallin 

1: Marten Vandaele, Gauthier Gallin, Adriaan Vandenberghe, Fries Rosseel 

GEEL EN ROOD 
A-TEAM:  

Geel: 2: Kevin Chateau, Olivier Sohier 

1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf,  Tjardo Techel,  Ken-

neth Garreyn, Alister Bafcop, Niels Boutten, Geoffrey 

Demarey, Lowic Paridaen 

 

JONG KFC:   

Geel:  

2: Fries Rosseel 

1: Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, Tom Lierman, 

Bram Pauwelyn, Thibaut Lobeau, Pepijn Hardeman, Fré-

déric Cuvelier, Adriaan Vandenberghe;  
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WEDSTRIJDEN WEEKEND 
9-10-11 NOVEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 9 NOVEMBER  

THUIS 

20:00 KFC Beloften - Ol. Ledegem 

 

ZATERDAG 10 NOVEMBER 

THUIS 

09:30 GEW U8(1) - SK. Oostnieuwkerke  

09:30 GEW U9(1) - J. Comines- Warne.  

09:30 GEW U9(2) - WS Adinkerke  

09:30 GEW U10(1) - Sp. Kruiseke  

09:30 GEW U10(2) - SK Vlamertinge  

09:30 GEW U11 - Sp. Kruiseke  

09:30 Gew U11 (2) - SK Vlamertinge  

09:30 GEW U8(2) - SK Vlamertinge  

09:30 GEW U8(3) - SV Diksmuide  

09:45 GEW U17 - SK Vlamertinge  

10:45 GEW U7(3) - Sp. Kruiseke  

10:45 GEW U7(4) - VK Langem.-Poelk.  

14:30 GEW U12 - SV Moorslede  

14:30 GEW U13 - SK Vlamertinge  

14:30 GEW U15(1) - SK Vlamertinge  

14:30 GEW U15(2) - Merkem Sp.  

UIT 

09:00 SV Moorslede - GEW U7(1) 

09:30 Dosko Sint-Kruis - PROV U11  

09:30 SV Diksmuide - PROV U8(1)  

09:30 SV Diksmuide - PROV U8(2)  

09:30 SC Zonnebeke - PROV U10  

10:00 SV Veurne B - GEW U7(2)  

14:30 Dosko Sint-Kruis - PROV U21  

15:00 Zwevegem Sp. - PROV U17 

 

ZONDAG 11 NOVEMBER 

UIT 

09:30 Dosko Sint-Kruis - PROV U12      

09:30 Dosko Sint-Kruis - PROV U13      

10:00 SV Zulte-Waregem - PROV U15      

14:30 E. WERVIK - JONG KFC 

14:30 SP. BOEZINGE - KFC POPERINGE 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
2-3-4 NOVEMBER ‘18 
 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 

THUIS 

09:30 PROV U10 - SK Eernegem  

09:30 PROV U11 - SV Moorsele  

10:45 GEW U7(1)  - SK Oostnieuwkerke  

10:45 GEW U7(2) - SV Diksmuide  

14:30 PROV U17 - SV Roeselare  

14:30 PROV U21 - SV Roeselare  

UIT 

09:00 FC Passendale - GEW U11      

09:15 Ol. Ledegem - GEW U7(3)      

09:15 SK Staden A - GEW U17      

09:30 SV Moorsele - GEW U9(1)      

09:30 VV Oostduinkerke A - GEW U8(1)      

09:30 SK Reningelst B - GEW U8(2)      

10:00 FC Houthem - GEW U10(1)      

10:00 GS Voormezele - Gew U11 (2)      

10:00 SV Veurne B - GEW U10(2)      

10:00 TSC Proven - GEW U7(4)   

10:45 VK Langem.-Poelk. - GEW U8(3)      

11:30 SV Oostkamp A - PROV U9(1)      

11:30 SV Oostkamp A - PROV U9(2)      

12:30 RC De Panne - GEW U15(2)         

13:45 TSC Proven - GEW U12      

15:00 FC AARSELE - KFC BELOFTEN      

15:15 SK Reningelst B - GEW U13 

15:30 SV Moorslede - GEW U15(1) 

 

ZONDAG 4 NOVEMBER 

THUIS 

09:15 Studax B-Vleteren B 

09:15 Studax A -  Geluwe 

09:30 PROV U12 - SK Eernegem  

09:30 PROV U13 - SV Moorsele  

14:00 JONG KFC - BRIELEN SPORT  

15:00 KFC POPERINGE A - KFC MEULEBEKE 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
16-17-18 NOVEMBER ‘18 
 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 

THUIS 

09:30 PROV U8(1) - SC Wielsbeke  

09:30 PROV U8(2) - SC Wielsbeke  

09:30 PROV U10 - SC Blankenberge  

09:30 PROV U11 - VVC Beernem  

10:45 GEW U7(1) - Sp. Dikkebus  

10:45 GEW U7(2) - WS Adinkerke  

14:30 PROV U17 - SC Blankenberge  

14:30 PROV U21 - SC Blankenberge  

UIT 

09:00 JV Lo-Reninge - GEW U10(2)      

09:00 FC Varsenare - PROV U9(1)      

09:00 FC Varsenare - PROV U9(2)      

09:00 KVK Westhoek - GEW U8(2)      

13:00 KVKWesthoek - GEW U13      

09:00 Sp. Dikkebus - GEW U9(1)      

10:30 Sp. Dikkebus - GEW U10(1)      

09:15 VK Langem.-Poelk. - GEW U17      

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

09:30 SK Reningelst B - Gew U11 (2)      

10:00 SC Menen - GEW U7(3)      

10:00 Merkem Sp. - GEW U7(4)      

10:30 Eendr. Wervik - GEW U11      

13:30 Eendr. Wervik - GEW U15(1)      

10:30 VKW Vleteren - GEW U8(3)      

10:30 VKW Vleteren - GEW U9(2)      

13:45 EVC Beselare - GEW U12      

14:00 SK Elverdinge - GEW U15(2)      

14:30 SK VLAMERTINGE - KFC BELOFTEN 

 

ZONDAG 18 NOVEMBER 

THUIS 

09:30 PROV U12 - FCE Kuurne  

09:30 PROV U13 - SV Roeselare  

09:30 PROV U15  - SC Blankenberge  

14:00 JONG KFC - FC PASSENDALE 

15:00 KFC POPERINGE - KSC WIELSBEKE 

   

KFC mag nieuw veld van Sassp. Boezinge inspelen !! 

Op zondag 11 november moet KFC Poperinge op bezoek naar de buren van Sassport Boezinge. Het wordt meteen de 

eerste officiële wedstrijd op het nieuwe veld van Boezinge. Let wel: de wedstrijd wordt afgetrapt om 14:30 u. Het veld 

is dan wel speelklaar, de verlichting is nog niet gekeurd en dus moet de wedstrijd om 14:30 u. starten ipv om 15 u. 
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN 
KALENDER 3-4 NOVEMBER ‘18 

1ste Provinciale 
03/11 18:30 Oostnieuwkerke - Boezinge    2 - 0  

03/11 19:00 RC Lauwe - Wielsbeke       0 - 2  

03/11 19:00 Blankenberge - Vlamertinge A   3 - 1  

03/11 20:00 Waregem - Zedelgem      8 - 1  

03/11 20:00 Damme - Deerlijk       1 - 1  

04/11 15:00 Oostduinkerke - WS Lauwe    ...-...  

04/11 15:00 Dadizele  - Kortemark       ...-...  

04/11 15:00 KFC POPERINGE - KFC MEULEBEKE  ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
#          GS   W  V  G  DS    P  

1  OOSTNIEUWKERKE  10  9 0 1 24/5  28 

2  Wielsbeke       10  6 0 4 17/9  22 

3  RC Lauwe      10  5 2 3 13/10 18 

4  Dadizele      9  5 3 1 17/14 16 

5  Vlamertinge      10  4 4 2 15/17 14 

6  Oostduinkerke    9  4 4 1 16/12 13 

7  Boezinge      10  4 5 1 18/14 13 

8  Blankenberge    10  4 5 1 17/14 13 

9  Zedelgem      10  4 5 1 14/22 13 

10  WS Lauwe      9  3 4 2 15/23 11 

11  Damme       10  3 5 2 12/16 11 

12  KFC POPERINGE    9  3 5 1 20/24 10 

13  RC Waregem     10  3 6 1 26/29 10 

14  Deerlijk       10  2 4 4 15/18 10 

15  Kortemark       9  2 5 2 8/16  8 

16  KFC MEULEBEKE   9  2 6 1 6/10  7 

KALENDER 3-4 NOVEMBER ‘18 

4de Provinciale D 
04/11 14:00 JONG KFC- BRIELEN SP.    ...-...  

04/11 14:30 Rekkem - Dadizele      ...-...  

04/11 14:30 Westouter - Vlamertinge   ...-...  

04/11 14:30 Reningelst - Wervik      ...-...  

04/11 14:30 Zillebeke - Menen      ...-...  

04/11 14:30 Hollebeke - Langem.-Poelk.  ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
 #       GS  W  V  G  DS    P  

1 REKKEM     8 8 0 0 34/10 24 

2 BRIELEN SPORT  8 7 1 0 40/7  21 

3 Dadizele      8 6 2 0 25/12 18 

4 Passendale     8 5 2 1 15/11 16 

5 Langemark-Poelk.  9 5 4 0 11/16 15 

6 Hollebeke     8 4 3 1 32/19 13 

7 Kruiseke     8 4 3 1 21/14 13 

8 Reningelst     8 3 4 1 21/27 10 

9 JONG KFC     8 3 5 0 15/20 9 

10 Zillebeke     7 2 5 0 18/21 6 

11 Westouter     7 2 5 0 13/20 6 

12 Vlamertinge     8 1 5 2 8/25  5 

13 Wervik       7 1 6 0 7/35  3 

14 Menen      8 1 7 0 10/33 3 
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UITSLAGEN-

ROOSTER   

4de prov. D

B
ri

e
le

n

D
a

d
iz

e
le

H
o

ll
e

b
e

k
e

JO
N

G
 K

F
C

K
ru

is
e

k
e

L
a

n
g

e
m

a
rk

-P
o

e
lk

.

M
e

n
e

n

P
a

ss
e

n
d

a
le

R
e

k
k

e
m

R
e

n
in

g
e

ls
t

V
la

m
e

rt
in

g
e

W
e

rv
ik

W
e

st
o

u
te

r

Z
il

le
b

e
k

e

Brielen 7-1 7-1 4-1 2-0 12-0
Dadizele 4-1 4-1 1-2 2-1
Hollebeke 1-2 3-1 9-1 10-1
JONG KFC 1-3 3-0 0-4
Kruiseke 2-0 2-2 4-1
Langemark-Poelk. 2-1 0-3 0-1 2-1 2-0
Menen 0-3 3-5 1-3 0-2
Passendale 0-4 3-2 1-0 2-0
Rekkem 3-2 4-1 6-1 2-1
Reningelst 1-6 4-3 6-0 4-1
Vlamertinge 1-3 3-3 1-10 2-2 1-0
Wervik 4-3 1-2 1-4 0-3
Westouter 2-4 5-4
Zillebeke 1-3 1-4 3-5 5-2
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Blankenberge 0-2 0-1 1-1 3-1 3-1
Boezinge 4-2 5-1 1-2 2-1 0-1
Dadizele 3-2 1-2 1-1 2-1
Damme 1-0 1-1 3-0 3-4 0-3
Deerlijk 0-3 2-3 2-2 3-0 2-1
Kortemark 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1
RC Lauwe 0-1 2-1 1-1 0-2 1-0
WS Lauwe 2-4 1-1 1-0 2-7 2-2
Meulebeke 1-0 1-2 2-2 1-2 0-1
Oostduinkerke 0-2 3-1 0-2 7-2
Oostnieuwkerke 1-0 2-0 3-1 3-0 4-0
KFC POPERINGE 2-4 0-2 3-2 0-3
Vlamertinge 1-4 3-1 1-0 2-1 1-2
Waregem 2-1 2-3 5-7 2-2 8-1
Wielsbeke 1-1 1-0 1-0 2-2 4-2
Zedelgem 2-2 1-0 2-0 1-0 1-4
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