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EEN STUNT? 
KFC POPERINGE A - KSC WIELSBEKE (15 u.) 

 

Met nog vier matchen te gaan in de heenronde van deze competitie, 

wordt het voor KFC Poperinge nog een buitengewoon zware periode: 

we spelen nog tegen de eerste drie uit het klassement (thuis tegen 

Wielsbeke en RC Lauwe en uit op Oostnieuwkerke)  en tussendoor ook 

nog op verplaatsing naar de ploeg-in-opmars, SV Damme. 

Maar “onmogelijk” staat niet in het Poperingse woordenboek. Denk 

maar aan SK Zwevezele vorig jaar. De ongenaakbare kampioen van het 

voorbije seizoen haalde tegen KFC maar 1 op 6. U herinnert zich onge-

twijfeld de dolle vreugdetaferelen na de 1-2 winst bij toenmalig autori-

tair leider Zwevezele en het fel bevochten gelijkspel in de thuismatch... 

SC Wielsbeke is ook een ploeg die nog niet verloren heeft: het won 7 

keer en speelde 4 keer gelijk . Het won vorige zondag met 3-1 van (nog 

steeds) leider Oostnieuwkerke.  

Welnu, toeval wil dat KFC Poperinge grààg tegen zo’n ploegen speelt. 

Voetballen kunnen we als de besten, maar het “leeuwenhart” komt pas 

tot uiting in toppers, zoals tegen Wielsbeke...  (PSP) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Thierry Vervaeke, bijge-

staan door de lijnrechters Sven Latruwe en Frank Vandenborre. 

 

JONG KFC - FC PASSENDALE (14 u.) 
 

Vorige week liet Jong KFC punten liggen bij hekkensluiter Wervik. De 

Hoppeploeg kwam 20’ voor tijd 1-0 voor maar lieten zich ringeloren op 

7’ voor tijd. Matig drawnke dus.  

Tijd voor een reactie, maar dat zal niet eenvoudig zijn tegen Passenda-

le. De kaasmakers waren vorig seizoen een van de beste - zoniet dé 

beste - ploeg van de reeks maar gingen vreemd genoeg onderuit in de 

beslissende eindrondematch tegen Voormezele. Dit seizoen staan ze 

lager dan verwacht maar ze kampen dan ook met een waslijst aan af-

wezigen. Wint de kaas of de hop of wordt het kaas met hop? (KL) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Nordin Vanbruwaene 
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Het bestuur spelers en supporters van KFC POPERINGE verwelko-

men graag het bestuur, spelers en supporters van   

KSC WIELSBEKE en van FC PASSENDALE 



 4 

  

  Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 6 - 18 NOVEMBER 2018  

Kenneth Garreyn: “We eindigen in de linkerkolom” 
“Hadden we op Boezinge afgewerkt zoals we dat thuis 

deden tegen Meulebeke de week voordien, dan wonnen 

we met ruim verschil”, opent Kenneth Garreyn het ge-

sprek. “Dat Wielsbeke maar goed oplet”, denkt hij luid-

op. Aan motivatie voor de topper van zondag ontbreekt 

het Kenneth Garreyn en de hele ploeg dus alleszins niet. 

En zo willen de supporters dat zien. 

 

Kenneth Garreyn was in de thuiswedstrijd tegen Meu-

lebeke dé man van de match met twee goals en een as-

sist. “Ah ja?” lacht hij, “dank je. Ik probeer altijd mijn on-

gelofelijke best te doen. De ene keer lukt het, de andere 

keer minder. Zoals op Boezinge, waar ik ook had moeten 

scoren”. 

De rechter middenvelder speelt dit seizoen vrij constant 

en dus altijd op niveau. “Vind je?”, vraagt hij. “Dan heb je 

de match op Kortemark niet gezien. Daar was ik echt niet 

goed bezig. Hoe dat kwam? Geen idee: een slechte dag, 

zeker. Als voetballen niet zo goed lukt, probeer ik dat te 

compenseren door nog harder te werken”.  

 

BEVORDERING 

Kenneth Garreyn (27) speelde op vrij jonge leeftijd drie 

seizoen bij Blue Star Poperinge, toen in Bevordering. Kan 

je het niveau van Bevordering toen vergelijken met 1ste 

provinciale nu? 

“Het niveau lag toen echt wel hoog, hoor”, herinnert Ken-

neth zich. “Iedere wedstrijd was het op de toppen van de 

tenen spelen, want àlle ploegen waren goed. Nu, in eer-

ste provinciale, zijn er ook een aantal goede ploegen, 

maar ze halen niet allemaal hetzelfde niveau. Wél vind je 

hier en daar individuele spelers die naar mijn mening ge-

makkelijk in derde of tweede amateurs zouden meekun-

nen, maar die 1ste provinciale verkiezen. Omwille van het 

geld? Dat zou kunnen, maar er kunnen ook andere rede-

nen meespelen zoals werk of gezin. Ik vind echter wel dat 

de kloof tussen 1ste provinciale en derde amateurs ge-

groeid is. Kijk maar naar Oostkamp dat het moeilijk heeft 

in 3de amateurs”. 

 

STOPPEN!! 

Intussen is Kenneth Garreyn aan zijn zesde seizoen KFC 

toe en als je hem één ding niet kan aanwrijven is het een 

gebrek aan werklust. De middenvelder holt van achter 

naar voor en terug en doet soms denken aan 

“brommerke” Vital Borkelmans destijds bij Club Brugge. 

“Ja”, lacht Kenneth, “ik ben fysiek in orde”. Kenneth is 

trouwens, net als vader Patrick, een goed loper. “Ik loop - 

voorlopig - geen wedstrijden. Volgens jaar misschien wel, 

want dan voetbal ik niet meer”, verrast hij en glimlacht 

bij onze verbaasde blik. 

“Ik was vorig jaar al van plan om te stoppen, maar KFC 

kon me alsnog overtuigen om er nog een seizoentje bij te 

doen. Mijn vriendin Jasmien werkt in een rust- en verzor-

gingstehuis. Dat houdt in: onregelmatige uren en week-

enddienst. Het is niet altijd evident om elke keer als er 

trainingen en/of wedstrijden zijn en als Jasmien moet 

werken,  een opvang te voorzien voor ons dochtertje. Het 

is dus een keuze. 

 

(Vervolg zie blz. 5) 

Kenneth Garreyn zou er na 6 jaar KFC een punt achter zijn voetbal-

loopbaan zetten. ... (foto Nico Van Keirsbilck)) 
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(Vervolg van blz. 4 Kenneth Garreyn) 

 

Niet dat ik het voetbal niet zal missen, want ik ga zeker 

nog zaalvoetballen met de vrienden of lopen, al dan niet 

samen met mijn pa. Mountainbike is ook een hobby van 

me. Sportkansen genoeg dus, maar allemaal zonder ver-

plichtingen. Nu is dat anders... Vandaar”, legt Kenneth 

uit. 

LINKERKOLOM 

Maar ondertussen zal hij er alles aan doen om mee te 

helpen om KFC in 1ste provinciale te houden. “Ik wéét ge-

woon dat het zal lukken”, zegt Kenneth overtuigend. “We 

hebben een goed team. Het is ons vorig jaar ook gelukt. 

Oké, er zakken allicht vier ploegen, maar ik zie ons - nà 

Nieuwjaar - zelfs in de linkerkolom belanden. Al verloopt 

het seizoen enigszins anders dan vorig jaar. Toen kenden 

we een slechte start gevolgd door een vrij lange goede 

periode waarin we ons konden redden. Nu is het afwisse-

lend: de ene keer supergoed, de volgende match heel 

wat minder. We moeten proberen om er een contante in 

te krijgen en misschien moeten we meer wat meer als 

groep opereren. Vorig seizoen was er na de donderdag-

training altijd een après-training met zowat de hele 

groep. Dat is nu véél minder het geval. Iedereen komt 

naar de training, maar veel spelers gaan daarna meteen 

naar huis of weer naar hun studentenstad. Nochtans kan 

het deugd doen om nog eens samen iets te drinken en 

wat te praten of te zwanzen”, weet Kenneth. “De team-

building die we in het tussenseizoen hadden was echt 

top; er zouden méér van die ploegmomenten moeten 

zijn. De kern is ook ruimer dan vorig seizoen en dat 

maakt het ook niet makkelijker wat de sfeer betreft. Er is 

concurrentie. Maar we trainen scherp en goed en we zijn 

klaar voor een stunt...” (PSP) 
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Tobias Battheu en Constant Monteyne:  

« Jeugd trainen geeft veel voldoening » 
KFC Poperinge heeft 32 ploegen die in competitie aan-

treden. Daarnaast zijn er nog de voetbalschool en de G-

ploegjes. Voor al die ploegen moeten ook trainers zijn. 

Gelukkig kan KFC Poperinge rekenen op een aantal ge-

ëngageerde jeugdspelers die zich ook willen inzetten om 

mee te helpen bouwen aan de club en opleiding willen 

geven aan kinderen en jongeren. Twee onder hen zijn 

Tobias Battheu en Constant Monteyne, alle twee trainer 

bij de provinciale U8, alle twee zelf pas 17 jaar.  

Wie deze kerels al aan het werk zag, weet dat ze het ta-

lent en het empathisch vermogen hebben om het als trai-

ner verder te schoppen. Ze zijn dan ook van plan om nog 

door te gaan in het trainerschap. Constant heeft een ge-

tuigschrift B, Tobias een getuigschrift C. 

Alle twee zetten ze hun eerste trainerspassen onder de 

vleugels van de ervaren Frans Degruyter (opa van Tobi-

as).  

Tobias Battheu: “Ik speelde zelf, maar kwam af en toe 

met mijn opa mee om te kijken hoe hij training gaf”.  

Constant Monteyne: Ik kwam ook af en toe eens kijken 

naar de trainingen van de voetbalschool (U6) en schreef 

ik me in voor de trainerscursus, want KFC had - en heeft 

nog steeds - gediplomeerde trainers nodig.  
(vervolg zie blz. 7) 

Constant Monteyne (links) en Tobias Battheu: “De erkenning en de herkenning doen deugd”. Foto PSP 
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(vervolg van blz 6: Tobias Battheu en Constant Monteyne) 

 

En alhoewel ik zelf nog speelde - nu bij de U17 - vond ik 

het een goed moment om die trainerscursussen te volgen 

in plaats van tv te kijken”. 

Tobias: “Ik ben met spelen gestopt. Ik trad als 17-jarige 

aan bij de U21. Maar de kloof tussen U17 en U21 is groot. 

Té groot voor mij. Dus zet ik alles op het trainerschap en 

ik ga dan ook eens werk maken van de volgende cursus 

voor het B-getuigschrift”. 

Constant: “Voor het B-getuigschrift moet je je toch al on-

geveer gedurende een half jaar 1 dag per week een 4-tal 

uur kunnen vrijmaken. Het volgende is een Uefa B-

diploma. Dan mag je al jeugdploegen vanaf U15 en eerste 

ploegen trainen. We zien wel wat de toekomst brengt”. 

 

DRUKKE ZATERDAG 

“Jullie offeren veel vrije tijd op voor KFC?” 

Constant: “Op zaterdagmorgen ben ik er voor de U8 en in 

de namiddag speel ik zelf. De hele zaterdag staat dus in 

het teken van KFC. Uitgaan? Dat doen we dan ’s avonds, 

hé “ (lacht). 

Tobias: “Sinds ik zelf niet meer speel kan ik nu ook weer 

meer tijd maken voor de Chiro waar ik nog lid van ben. 

Maar we staan in elk geval achter de visie van KFC Pope-

ringe om de eigen jeugd zo goed mogelijk op te leiden, 

zodat jonge spelers uiteindelijk tot in de eerste elftallen 

geraken. En we proberen om daar ons steentje aan bij te 

dragen. KFC is geen grote topclub en dat is maar goed 

ook. De spelers en de trainers staan dicht bij het bestuur. 

De band tussen alle geledingen van de club is sterker dan 

bij een topclub”. 

“Als ik jullie op training bezig zie met die kinderen, dan 

lijkt ‘geduld’ een mooie eigenschap te zijn”?  

Tobias: “Veel geduld hebben is inderdaad een goede ei-

genschap (lacht). De oefeningen zijn niet ingewikkeld en 

je mag geen hoge verwachtingen hebben. Maar dan zie je 

dat die gastjes toch altijd kleine stapjes vooruit zetten. 

Dat geeft enorme voldoening. Trouwens, het zijn allemaal 

vriendelijke kinderen en ze zijn over het algemeen wel 

vrij gehoorzaam”. 

Constant: “Je hebt af en toe wel eens een jongetje dat 

het niet met je eens is, maar over het algemeen valt dat 

best mee, hoor. En zoals Tobias al zei: het geeft enorm 

veel voldoening. Dankbaarheid ook. Als ze je op straat 

tegenkomen, roepen ze je al eens na. Of als ze zeggen dat 

het een leuke training was... De herkenning en de erken-

ning doet deugd. Ook het feit dat je ze ziet evolueren is 

leuk”. 

“En de ouders?” 

Tobias: “Geen miserie mee. Toch niet rechtstreeks. Er zijn 

ouders die al eens naar de TVJO (hoofd jeugdopleiding) 

durven bellen om te zeggen dat hun zoontje op een an-

dere plaats moet spelen of bij een andere ploeg, maar 

dat haalt niets uit. Wij delen de ploegjes in en wisselen 

wanneer wij dat nodig achten voor de ontwikkeling van 

het spelertje. De TVJO staat altijd achter ons omdat wij 

de visie van de club volgen en niet de visie van de ouders. 

Wij zien het best hoe de spelers evolueren en overleggen 

uiteraard ook met onze coördinatoren”. 

“Schuiven jullie mee door met de spelers naar de hogere 

leeftijdscategorie?” 

Constant: “Neen, dat zou niet goed zijn voor de spelertjes 

zelf. Ze moeten van diverse aanpakken van verschillende 

trainers proeven. Van élke trainer leren ze iets bij”. 

Tobias: “Volledig mee eens: verschillende trainers heb-

ben verschillende aandachtspunten en het is goed dat ze 

eens op een andere manier iets bijleren. Zeker in wed-

strijden van 11v11 is het belangrijk dat ze alles al eens 

gezien of geoefend hebben, dat ze durven spelen en dat 

ze niet voortdurend moeten vragen waar ze moeten 

staan of lopen. Het is leuk als je spelers ziet openbloei-

en”. 

Constant: “En daar doen we het voor!”  
PSP 

 



 8 

  

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 6 - 18 NOVEMBER 2018  

 

VAN DUIVELTJES- TOT PROFTRAINER!! 
Voetbaltrainer worden gebeurt niet zomaar. Niet in het beroepsvoetbal, maar ook niet bij de allerkleinsten.  

Hieronder de “lijn” van duiveltjestrainer naar proftrainer...Voor wie mocht interesse hebben: hieronder vind je wel-

ke diverse stappen moeten gezet worden vooraleer u proftrainer kunt worden. Wie daadwerkelijk de cursussen wil 

volgen, kan zich melden bij secretaris Philippe Cailliau. Er beginnen nieuwe cursussen in januari 2019 
 

Initiator - Getuigschrift C 
Het beginniveau voor iedereen die nog geen diploma heeft en de trainerscursus veldvoetbal wil starten. Tijdens de op-

leiding verwerft men de competenties om op een pedagogisch verantwoorde manier kinderen (U6 tem U9) te anime-

ren tijdens voetbaltrainingen en te begeleiden tijdens jeugdwedstrijden  in een niet-competitief kader. (duur: 5 maan-

den) 
 

Initiator - G-voetbal 
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve G-

voetballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmer-

ken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het voetbal teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -

tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken. (duur: 3 maanden) 
 

Instructeur B - Getuigschrift B 
Deze cursus bouwt verder op de opleiding Initiator - Getuigschrift C. Tijdens de opleiding verwerft een kandidaat de 

competenties om op een pedagogisch verantwoorde manier een trainingssessie op te maken en deze te begeleiden 

voor kinderen in de categorieën U10 t.e.m. U12 in een niet-competitief kader. (duur: 5 maanden) 
 

Trainer B - UEFA B 
Het beheersen van de pedagogische principes bij het opleiden van jeugdvoetballers en het trainen volwassen amateur-

voetballers in een 11v11-omgeving in een competitieve omgeving staat centraal. (duur: 9 maanden) 
 

Voortraject Trainer A - UEFA A 
Tijdens het voortraject maakt de kandidaat kennis met de omgeving en de eisen in een Elite Jeugd- en Topamateur-

club. De kandidaat leert ook kritisch naar zichzelf kijken en een zelfanalyse maken. (duur: 8 maanden) 
 

Trainer A (Seniors & Elite Jeugd) - UEFA A Seniors & UEFA A Elite Youth 
Het trainen en coachen spelers in al zijn facetten bij seniors op het hoogste amateurniveau en het Elite Jeugd niveau 

(profclubs) staan centraal tijdens deze twee jaar durende opleiding.   (duur: 20 maanden) 
 

UEFA PRO-diploma  
Tijdens de lessen van het hoogst haalbare diploma, erkend door de UEFA, worden trainers opgeleid voor de hoogste 

afdeling. De kandidaten dienen te voldoen aan specifieke toelatingsvoorwaarden en worden door de jury geselecteerd.  

(duur: 15 maanden) 
 

 

EXTRA CURSUSSEN 

Er bestaan ook extra cursussen voor keepertrainers (3 niveaus), voor physical coach (2 niveaus) , voor  TVJO’s 

(Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding met 2 niveaus in amateurjeugdvoetbal en 1 bij elitejeugdvoetbal). 

Daarnaast kan je ook een opleiding volgen als talentscout (zowel op nationaal, provinciaal als regionaal niveau) of als 

mental coach (2 niveaus). Daarnaast organiseert de voetbalbond ook cursussen letselpreventie en videoanalyse. 
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KFC-NIEUWSJES 
• De derby van Jong KFC op het veld van SK Reningelst op zondag 9 december wordt afgetrapt om 15 u. in plaats 

van 14:30 u. 
 

• De thuiswedstrijd van Jong KFC tegen Eendracht Wervik wordt gespeeld op zaterdag 16 maart in plaats van zon-

dag 17 maart. Een en ander  heeft te maken met de “United-fuif” die op diezelfde zaterdagavond geprogram-

meerd staat in zaal de Kouter. Aftrap van de wedstrijd is om 18 u., dus ruim op tijd om later nog naar de fuif te 

kunnen gaan. 
 

• Die Unitedfuif vindt plaats in hetzelfde weekend als het KFC-Steakfestijn. KFC zoekt dus dringend helpende han-

den voor zowel de  opkuis van de fuif als voor het steakfestijn. Vrijwilligers mogen zich altijd melden bij kantine-

beheerder Jacques Carpentier. 
 

• Vorige week dinsdag kwetste doelman Jens Ledoux zich aan de schouder. Hij liep een scheurtje op in de schou-

ders en kon dus niet spelen tegen Boezinge. Hij is minstens nog een week onbeschikbaar. Ledoux begon het sei-

zoen als keeper van Jong KFC, werd na het uitvallen van Jelle Houwen doublure voor het eerste elftal en kwam 

na een paar mindere wedstrijden in de ploeg ten nadele van de jonge Vital Van Keirsbilck die dus vorige zondag 

zijn plek weer innam en het goed deed op Boezinge. 
 

• Voor Jelle Houwen is het leed nog niet geleden. Hij traint al wel mee, maar gaat nog niet voluit omdat zijn knie-

letsel hem nog parten speelt. 
 

• Met de blessure van Tjardo Techel gaat het inmiddels wél beter. Hij traint al mee en geraakt tegen het weekend 

misschien wel speelklaar.  
 

• Anderzijds moest Olivier Sohier na een halfuur op Boezinge vervangen worden. Oli had last van een hamstring-

letsel en werd uit eerder uit voorzorg naar de kant gehaald. Wellicht kan Olivier tegen Wielsbeke spelen. 

• Wie wél langs de zijlijn moet blijven is Alister Bafcop. De Franse aanvallende middenvelder liep een spierletsel op 

en moet twee weken inactief blijven. 
 

• KFC heeft geïnvesteerd in “terrasverwarmers” of “warmteparasols”. Die zullen ondermeer gebruikt worden tij-

dens de “Winter in Poperinge” of de kerstmarkt. KFC staat er drie weken lang in een groot chalet recht tegenover 

Frituur De Tram 
 

• In de stockeerruimte van de kantine wordt binnenkort een nieuwe grote koelcel gebouwd, waardoor de drankjes 

altijd fris geserveerd kunnen worden. 
 

• Het materiaalhok van de kantine werd onlangs grondig opgekuist. Er is dus weer voldoende plaats voor allerlei 

KFC-materiaal, shirts, ballen, enz.... 

 

BLAD, STEEN, SCHAAR... 
 

De Engelse voetbalbond (FA) heeft ref David McNamara 3 weken geschorst, "omdat hij niet handelde in het be-

lang van het spel". In een wedstrijd van de Women's Super League was hij zijn munt vergeten, waarna hij de 2 

aanvoersters blad-steen-schaar liet spelen om de aftrap te bepalen. “Onze” Red Flame Tessa Wullaert maakte 

het mee vanop de eerste rij, want dat gebeurde in de match  van Manchester City tegen Reading (1-1).  
 

(Bron Sporza) 
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De (midden)cirkel is rond 
1908, stichtingsjaar van Football Club Poperinge. “Club” Poperinge met stamnummer 150 zag het levenslicht amper 

28 jaar na FC Antwerp dat nummer 1 draagt. Beide clubs hebben een traditie van hier tot aan de andere kant van 

de Schelde. Zij speelden weliswaar altijd hoger maar wij hebben bravere supporters. Beiden waren ook altijd onaf-

scheidelijk van hun stadion. De Bosuil wordt de voor de zoveelste keer vernieuwd, KFC koos voor een vertrek van 

de legendarische Kouter, mede omdat de stad woongelegenheid wou creëren binnen de ring: jonge gezinnen kon-

den er zich vestigen en zorgen voor de nieuwste generatie Keikoppen.  

En wat gepland was, gebeurde uiteraard ook. De Kouter werd “Binnenkouter”, jonge gezinnen kwamen er zich ves-

tigen en een 20-tal jaar later zijn hun kinderen het plaatselijke speelpleintje ontgroeid. De buur die ooit tot verve-

lens toe de ballen in z’n tuin zag vliegen geniet nu een rustiger leven. De jonge gasten gaan - intussen - stilaan hun 

eigen weg,  maar 3 ervan die zijn opgegroeid in de Kouterklei van KFC, zijn nog altijd lid van rood-geel-gestreept en 

piepen aan het venster van de A- of B-ploeg. Een portret van Warre De Gersem, Milan Berquin en Ferre Depoorter, 

respectievelijk Binnenkouter 53, 49, 26.  De cirkel is dus rond of moeten we zeggen de middencirkel. Een portret 

van dit aanstormend talent: 

 

Gehurkt van links naar rechts: André Vandenbroele, Roger Deraedt, Emiel Houpe, Georges Deseure en Jo-
seph Orbie, staand van links naar rechts: Albert Deschodt, Sidon Devos, Jacques Lebbe, Willy Vermeesch, 
Maurice Theite, Raoul Develter, Jozef Verhaeghe, Herman Kesteman en de drie “gephotoshopte” Binnen-
kouterspelers Ferre Depoorter en Warre Degersem (staand) en Milan Berquin (gehurkt): Foto archief. 
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(vervolg van blz. 8) 

Ferre Depoorter  
Geboortedatum: “27 april 2000. Ik 

speel bij KFC vanaf de pluimpjes; ik 

was toen 5 jaar en zat in het derde 

kleuter”.  

Mooiste voetbalmoment: een match 

tegen Heule dat toen eerste stond. 

Er was een corner en ik had al 2 jaar 

niet meer gescoord, maar toen kopte 

ik die binnen. We maakten er nog 1-

2 van en hierdoor sprongen we over 

Heule naar de leidersplaats. 

Hoeveel matchen heb je al gespeeld 

voor de B-ploeg? 9 matchen ge-

speeld bij Jong KFC.  

Favoriete club in binnen- en buiten-

land? Club Brugge en Manchester 

City.  

Favoriete positie: Mijn favoriete posi-

tie is de 6.  

Heb je familie die ooit in een eerste 

ploeg speelde? Mijn papa heeft nog 

in de 1ste ploeg van Abele gespeeld, 

anders niemand van mijn familie”. 

 

Milan Berquin 
Geboortedatum: 26/05/2000  

Sinds wanneer bij KFC: van 2005 tot 

2011 en weer sinds 2018 

Mooiste moment bij KFC: Overwin-

ning tegen FC Westouter 

Hoeveel matchen speelde je al bij 

Jong KFC, inclusief beker? 13  

Favoriete club binnenland en buiten-

land? Anderlecht & Juventus 

Favoriete positie op het veld? 2 & 5 

Heb je ouders, grootouders, ooms, 

neven, die ook goeie voetballers wa-

ren en ooit in een eerste ploeg speel-

den? Filip Berquin bij TSC Proven 

 

 

Warre De Gersem 
Geboortedatum 10/01/2001 

Bij KFC sinds :3de kleuter (5 jaar) 

Mooiste moment bij KFC : Kampioen 

gespeeld met de U15 en U17 

Aantal matchen voor Jong KFC : 4 

matchen  

Favoriete club in binnen- en buiten-

land? Club-Brugge en FC Barcelona 

Favoriete plaats op veld:  spits  

Voetballers in de familie : Nonkel 

Hans Mulier, eerste ploeg Ieper, 

Zwevegem, Brakel  

 

(KL) 

KFC OP DE KOUTER VAN 1909 TOT 1991 

 
KFC Poperinge voetbalde 82 jaar lang op de Kouter, meer bepaald van 1909 

tot 1991.I Op 9 mei 1909 werd op “De Kouter” in de Komstraat de officiële 

openingsmatch van het “stadion” gespeeld tegen de Ieperse militairen. De 

ingangsprijs bedroeg twintig centiemen. Het lokaal was toen in herberg “De 

Kalkzak”. 
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HERSTRUCTURERING SPORTIEVE JEUGDCEL 
De vervanging van onze jeugdcoördinator Kristof Mortier 

heeft geleid tot een herstructurering van onze sportieve 

cel. 

Tom Vandenbussche is nu de nieuwe jeugdcoördinator , 

in samenwerking met Pedro Decroix en het duo David 

Careje en Thomas Verstraete. 

Tom Vandenbussche is TVJO (Technisch Verantwoordelij-

ke JeugdOpleiding) en daarnaast nog coödinator van de 

bovenbouw (U15 t.e.m. U21). 

Pedro Decroix neemt de middenbouw (U10 t.e.m. U13)

voor zijn rekening. 

David Careje en Thomas Verstraete zorgen voor de on-

derbouw (U6 t.e.m. U9). 

Dat de timing van de overdracht ‘niet ideaal’ was (half 

augustus) is het minste wat we kunnen zeggen. 

Niet alleen was er de voorbereiding en start van het nieu-

we seizoen, anderzijds was er het immense werk voor de 

audit voor het behalen van ons provinciaal label. 

Als jeugdbestuur zijn we dankbaar dat genoemde coördi-

natoren die taken willen uitvoeren, want het is niet evi-

dent om zo’n ‘klepper’ als Kristof Mortier te vervangen. 

De vergaderingen, planningen, telefoontjes en zelfs fi-

guurlijke brandjes blussen…  zijn ontelbaar.  

We mogen dan ook zeggen dat onze coödinatoren prach-

tig werk leveren! Waarvoor onze dank (BB) 
 

Stan Dewulf is “Flandrien” bij de wielerbeloften 
Wielrenner Stan Dewulf heeft op dinsdag 6 november ll.  

de “Flandrien voor de beste belofte” gewonnen. 

Stan, die op 20 december straks 21 jaar wordt, is de 

twee jaar oudere broer van KFC-speler Flor Dewulf. Flor 

speelt sinds 2012 voor KFC Poperinge en was voordien 

actief bij TSC Proven 

 

Stan Dewulf kreeg de prijs voor o.a. zijn overwinning in 

Parijs-Roubaix voor beloften. Op de Velodroom van Rou-

baix liet hij de Nederlander Julius Van den Bergh achter 

zich. Dewulf die uitkomt voor Lotto-Soudal U23 mag je 

best al een kasseivreter noemen. Bij de juniores werd hij 

eerder al (2015) derde in Parijs-Roubaix. Daarnaast won 

hij onder meer twee ritten in de Le Triptyque des Monts 

et Châteaux waar hij ook 2de werd in het eindklassement. 

In Luik-Bastenaken-Luik eindigde hij als 6de. 

 

Vanaf augustus mocht hij als stagiair al eens proeven van 

het echte werk bij Lotto-Soudal. Vanaf 1 januari maakt hij 

dan definitief de overstap naar het profpeloton bij de Bel-

gische wielerploeg. Hij tekende er onlangs een contract 

voor twee seizoenen. 

Namens KFC Poperinge proficiat aan Stan met het beha-

len van de “Flandrien” en met het mooi seizoen. We wen-

sen Stan ook veel succes toe in zijn eerste jaar als prof-

wielrenner. (PSP) 
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KFC ROUWT OM OVERLIJDEN VAN TWEE EX-SPELERS 
Begin deze maand zijn twee ex-spelers van KFC Pope-

ringe overleden, nl. Roger Deraedt en Albert Dekers-

gieter. KFC biedt aan beide families zijn oprechte deel-

neming aan. 

 

Op 1 november ging Roger Deraedt (85 j.) van ons heen; 

Roger was KFC-speler (verdediger) in de jaren 1950 en 

maakte deel uit van de kampioenenploeg van het sei-

zoen 1954-1955. Door een 0-2 zege op de laatste speel-

dag van de competitie tegen Stasegem was Poperinge 

zeker van de titel.  

Roger Deraedt werd op zaterdag 10 november ten grave 

gedragen. 

 

 

  

Vorige zondag overleed Albert Dekersgieter. Hij was in 

augustus dit jaar 70 jaar geworden. Albert Dekersgieter 

kwam eind de jaren ’60 naar KFC en speelde er als su-

blieme doelman onvergetelijke wedstrijden. Hij maakte 

deel uit van de kampioenenploeg van 1969-1970 die 

naar 1ste provinciale promoveerde en datzelfde jaar ook 

de Beker van West-Vlaanderen won. Ook in het daarop-

volgende seizoen werd Dekersgieter kampioen met KFC 

dat naar Bevordering promoveerde. Na zijn actieve loop-

baan in het eerste elftal speelde Albert nog vele jaren als 

doelman voor KFC-Studax. 

Albert Dekersgieter wordt op zaterdag 17 november be-

graven. (PSP) 

Albert Dekersgieter speelde meer dan 250 wedstrijden voor 

KFC en werd ter gelegenheid van zijn 250ste match gehuldigd 

door toenmalige voorzitter, wijlen notaris Van Eecke (foto ar-

chief) 

Roger Deraedt verdedigde de kleuren van KFC in de jaren ‘50 

en werd kampioen met rood-geel (fotoarchief) 
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AFSCHEID VAN ALBERT DEKERSGIETER 

Albert, 

 

Sta mij toe jou aan te spreken met “Berten”, 

want zo was je gekend in Poperinge en omstre-

ken, “Berten Keischieter”, één van de beste, zo 

niet dé beste keeper die KFC Poperinge gekend 

heeft. 

Op 16-jarige leeftijd belandde je al in het eerste 

elftal van de club, waar je behoorde tot de gou-

den generatie van Poperingse voetballers die 

nog altijd hét hoogtepunt uitmaken in de rijke 

geschiedenis van onze club, die dit jaar 110 

kaarsjes mocht uitblazen. In twee seizoenen pro-

moveerden jullie met quasi allemaal spelers van 

eigen bodem van tweede provinciaal naar be-

vordering. Deze periode is en blijft voor mij een 

inspiratiebron voor ons huidig beleid.  Clubliefde 

was toen nog geen ijdel woord. 

In onze rijke archieven las ik dat, wanneer jullie 

de Beker van West Vlaanderen wonnen, je na de 

wedstrijd letterlijk én figuurlijk op de handen ge-

dragen werd door je teammakkers en suppor-

ters. De beelden die hier geprojecteerd worden 

spreken voor zich. Toen de finale tegen BS Avel-

gem op een gelijkspel eindigde, stopte je twee 

van de vijf strafschoppen. Je had dan ook een 

reuze aandeel in het behalen  

 

 

 

van de beker. Je was het sluitstuk van een solide  

verdediging en de spelers wisten dat ze op jou 

konden rekenen als ze al eens een steek lieten 

vallen.  

 

Berten,  je was een levensgenieter en dat mocht 

geweten worden. Het toenmalige bestuur twij-

felde af en toe aan je paraatheid toen ze jou met 

kleine oogjes de kleedruimte zagen betreden. Na 

de wedstrijd moesten ze hun mening herzien en 

gaven ze toe dat ze ongelijk hadden na alweer 

een beresterke wedstrijd.  

Van 1965 tot begin de jaren tachtig was je de 

doelman van het eerste elftal, nadien speelde je 

enkele jaren bij de reserven om vervolgens je 

keepertalenten ten dienste te stellen van Studax, 

de veteranen van KFC.      

 

Gedurende al deze tijd was je, zowel op als naast 

het veld, een graag gezien persoon die nooit ver-

legen was voor een kwinkslag.  

Berten, met jou verliest KFC één van zijn iconen. 

De club is je dankbaar voor die vele mooie jaren.  

Berten, waar je je nu ook maar bevindt, rust nu 

maar zacht, je hebt het ruimschoots verdiend.  

Gisteren 17 november, werd oud-speler Albert Dekersgieter ten grave gedragen. Albert was ja-

renlang een boegbleed en een betrouwbaar sluitstuk van KFC Poperinge.  

Op de begrafenisplechtigheid van Albert Dekersgieter hield voorzitter Filip Coutigny een af-

scheidsrede, die we hieronder integraal weergeven. 
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RANGSCHKKINGEN BELOFTEN EN JEUGD  
NA WEEKEND 10-11 NOVEMBER ‘18 

KFC - BELOFTEN 
1 Moorsele      11  9 0 2 48/15 29 

2 Hooglede     11  8 0 3 34/17 27 

3 Staden       11  8 2 1 34/16 25 

4 Lendelede     11  7 4 0 24/14 21 

5 Bissegem      11  6 4 1 33/25 19 

6 Lichtervelde     11  6 4 1 31/28 19 

7 Moorslede     11  5 5 1 31/19 16 

8 KFC POPERINGE   11  5 5 1 33/30 16 

9 Aarsele      11  5 5 1 17/24 16 

10 Oostrozebeke   11  4 4 3 21/21 15 

11 Ledegem     11  3 5 3 18/30 12 

12 Ingooigem     11  3 6 2 35/38 11 

13 Ardooie     11  3 7 1 26/31 10 

14 Pittem       11  2 9 0 11/32 6 

15 Anzegem      11  2 9 0 18/50 6 

16 Vlamertinge    11  1 8 2 15/39 5 

 

 PROV. U21 

1 Knokke      7  6 0 1 38/12 19 

2 St.-Kruis     7  5 1 1 26/13 16 

3 KFC POPERINGE  7  4 1 2 19/14 14 

4 Beernem     8  4 3 1 20/12 13 

5 Moorsele      6  3 3 0 14/17 9 

6 Zonnebeke     7  3 4 0 12/22 9 

7 SV Roeselare   8  2 5 1 22/20 7 

8 Bredene     7  1 4 2 8/16  5 

9 Steenbrugge    6  1 4 1 8/26  4 

10 Zwevegem    7  0 4 3 9/24  3 

 

PROV. U17 
1 Beernem      9  8 1 0 31/17 24 

2 KFC POPERINGE  9  6 2 1 27/22 19 

3 Zwevegem     10  6 4 0 24/20 18 

4 Knokke      10  4 5 1 38/37 13 

5 Zulte-Waregem   9  3 6 0 22/26 9 

6 Blankenberge   9  2 4 3 22/22 9 

7 SV Roeselare    10  1 8 1 10/30 4 

PROV. U15 
1 Zulte-Waregem    10  8 1 1 65/22 25 

2 Zwevegem      10  8 2 0 49/20 24 

3 Blankenberge   10  5 3 2 50/36 17 

4 Knokke       9  3 4 2 34/31 11 

5 Moorsele       9  3 4 2 33/33 11 

6 Steenbrugge     9  1 7 1 25/73 4 

7 KFC POPERINGE   9  1 8 0 11/52 3 

 

GEW. U17 
1 Beselare      9  7 1 1 52/19 22 

2 Hooglede      10  7 3 0 43/18 21 

3 KFC POPERINGE   9  6 3 0 39/17 18 

4 Langem.-Poelk.    9  5 3 1 33/27 16 

5 Staden        9  5 4 0 28/26 15 

6 Vlamertinge      10  1 9 0 17/42 3 

7 Zonnebeke      10  1 9 0 10/73 3 

 

GEW. U15-REEKS H 
1 Moorslede    11  11  0 0 67/7  33 

2 Geluwe      11  7  3 1 29/20 22 

3 Proven      10  7  3 0 36/22 21 

4 Kruiseke     11  6  4 1 29/32 19 

5 Vlamertinge     10  3  4 3 17/22 12 

6 Wervik      11  2  8 1 14/36 7 

7 KFC POPERINGE  11  1  7 3 18/51 6 

8 Langem.-Poelk.  11  1  9 1 18/38 4 

 

GEW. U15-REEKS N 
1 De Panne      10  9 1 0 81/22 27 

2 Alveringem     10  8 1 1 81/17 25 

3 Lo-Reninge    11  8 2 1 55/16 25 

4 Elverdinge    11  5 6 0 39/64 15 

5 Merkem Sp.    10  4 5 1 27/51 13 

6 KFC POPERINGE   11  3 7 1 33/43 10 

7 Westouter     11  2 9 0 24/67 6 

8 Vleteren      10  1 9 0 29/89 3 
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KFC-JEUGD WEER OP “WINTER IN POPERINGE” 
Na het enorme succes van vorig 

jaar, heeft het KFC-Jeugdbestuur 

besloten om ook eind, 2018 en be-

gin 2019 op de Poperingse kerst-

markt te staan, “Winter in Pope-

ringe”, zoals dat evenement heet. 

KFC staat er van 15 december 2018 

tot 6 januari 2019. 

 

Nadat werd vastgesteld dat de in-

schrijvingen voor het vroegere jaar-

lijkse Kerstfeestje in de kantine ver-

minderden, heeft het KFC-

jeugdbestuur een andere formule 

gezocht. Na veel brainstorming 

werd besloten om deel te nemen 

aan de Poperingse Kerstmarkt, 

waarbij de kerstmarktbezoekers 

verwend derden met spijs en drank.  

Aangezien er niet voldoende grote 

chalets beschikbaar waren , baatte 

KFC 2 kleinere chalets uit: eentje 

voor de ‘dranken’ en eentje voor de 

‘voeding’. Dit keer krijgt KFC een 

grote chalet; die zal staan rechtover 

frituur De Tram. 

En in plaats van de Kerstman naar 

de kantine uit te nodigen, werd de 

enige en echte Kerstman geïnvi-

teerd op de KFC-stand op de Kerst-

markt. De Kerstman was 2 zater-

dagavonden aanwezig en de spelers 

kregen als Kerstcadeau een kaart 

voor de schaatspiste en hun traditi-

onele zak snoep. 

 

TWEE BEZOEKWEEKENDS 

De ouders konden ondertussen ge-

nieten van een streekbiertje, een 

cavaatje ,… of van ons eigen KFC-

brouwsel (koffie met jenever – 2 

maand gerijpt). Ook was er de mo-

gelijkheid om een ovenbroodje met 

gerookte hesp en warme gesmolten 

raclette kaas  of  wafelfrietjes  te 

nuttigen. We konden spreken van 

een grandioos succes. De ouders/

spelers waren massaal aanwezig op 

onze stand.  

 

Voor dit jaar hebben we na lang 

onderhandelen met de kerstman 

en zijn entourage kunnen bekomen 

dat de Kerstman 2 vrijdag- en zater-

dagavonden aanwezig zal zijn, 

waarvoor onze grote dank aan de 

goede man.  

 

KFC hoopt weer op een succesvolle 

Kerstmarkt. Organisatorisch is dit 

een ‘serieuze brok’ werk voor ons 

jeugdbestuur. (BB) 
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NOTEER IN DE AGENDA 
  
 

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) 

 

**************************** 

 

QUOTE VAN DE WEEK: 
 

“Het is niet de sterkste 

die wint, degene die wint 

is de sterkste  !!  
(Franz Beckenbauer) 

 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

6: Kevin Chateau 

5: Mo Amelhaf 

4: Alister Bafcop 

3: Kenneth Garreyn 

2: Jasper Notredame 

1: Tjardo Techel, Ward Maerten, Joty Boeve, Quinten Fiey, Lowic Paridaen, 

Olivier Sohier 

 

4de PROVINCIALE D 

8: 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 

4: Mo Amelhaf 

2: Niels Boutten 

1: Jasper Notredame, Lowic Paridaen, Geoffrey Demarey, Olivier Sohier,  

Quinten Fiey; Kenneth Garreyn 

 

4de PROVINCIALE D 

5: Frédéric Cuvelier 

4: Dauwe Rosseel 

2: Gauthier Gallin 

GEEL EN ROOD 
A-TEAM:  

Geel: 2: Kevin Chateau, Olivier Sohier, Kenneth Garreyn 

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

ter Bafcop, Niels Boutten, Geoffrey Demarey, Lowic Pa-

ridaen, Joty Boeve 

 

JONG KFC:   

Geel:  

1: Fries Rosseel, Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, 

Tom Lierman, Bram Pauwelyn, Thibaut Lobeau, Pepijn 

Hardeman, Frédéric Cuvelier, Adriaan Vandenberghe 
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WEDSTRIJDEN WEEKEND 
23-24-25 NOVEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 23 NOVEMBER  

 

UIT 

20:00 LICHTERVELDE - KFC BELOFTEN 

 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

 

THUIS 

09:30 GEW U8(1) - SV De Ruiter  

09:30 GEW U9(1) - US Ploegsteert B 

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

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

09:30 GEW U10(2) - WS Houthulst  

09:30 GEW U11 - VP Gits  

09:30 GEW U11 (2) - SK Nieuwkerke  

09:30 GEW U8(2) - SK Nieuwkerke  

09:30 GEW U8(3) - Merkem Sp.  

09:45 GEW U17 - EVC Beselare  

10:45 GEW U7(3) - SV Wevelgem City B  

10:45 GEW U7(4) - E. Jonkershove  

14:30 GEW U12 - Brielen Sport  

14:30 GEW U13  - JV Lo-Reninge  

14:30 GEW U15(1) -SK Geluwe  

14:30 GEW U15(2) - JV Lo-Reninge  

 

UIT 

09:30 FCE Kuurne - PROV U10      

09:30 SV Bredene A - PROV U11      

09:30 VK Avelgem - PROV U9(1)      

09:30 VK Avelgem - PROV U9(2)      

09:30 SV Oostkamp A - PROV U8(1)      

09:30 SV Oostkamp B - PROV U8(2)      

10:30 E. Hooglede - GEW U7(1)      

10:45 VV Alveringem - GEW U7(2)      

12:45 SV Zulte-Waregem - PROV U17      

15:45 SK Steenbrugge - PROV U21      

20:00 SV DAMME - KFC POPERINGE A 

 

ZONDAG 25 NOVEMBER 

 

UIT 

09:30 SV Moorsele - PROV U15      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U12      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U13      

14:30 RW HOLLEBEKE - JONG KFC 

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 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
30 NOV. - 1-2 DECEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 30 NOVEMBER  

 

UIT 

19:30 RC BISSEGEM- KFC BELOFTEN 

 

ZATERDAG 1 DECEMBER 

 

THUIS 

09:30 PROV U8(1) - FC Varsenare  

09:30 PROV U8(2) - FC Varsenare  

09:30 PROV U9(1) - Dosko Sint-Kruis  

09:30 PROV U9(2) - Dosko Sint-Kruis  

09:30 PROV U10 - SV Bredene A  

09:30 PROV U11 - SK Eernegem 

10:45 GEW U7(1) - Ol. Ledegem  

10:45 GEW U7(2) - TSC Proven  

14:30 PROV U17 - Knokke FC  

14:30 PROV U21 - SV Moorsele  

 

UIT 

09:00 FC Passendale - GEW U8(1)      

09:00 TSC Proven - GEW U10(2)    

09:15 FC Westouter - GEW U10(1)      

09:15 VK Dadizele A - GEW U9(1)      

10:00 TSC Proven - GEW U9(2)      

10:15 SK Elverdinge - GEW U11 (2)      

10:30 SK Elverdinge - GEW U8(3)      

10:30 FC Houthem - GEW U8(2)   

10:45 SC Zonnebeke - GEW U11      

11:00 SC Zonnebeke - GEW U7(4)      

13:00 VV Alveringem - GEW U15(2)      

13:30 RC Lauwe - GEW U12     

14:00 FC Houthem - GEW U13      

15:15 TSC Proven - GEW U15(1)      

 

ZONDAG 2 DECEMBER 

 

THUIS 

09:30 PROV U12 - SV Roeselare    

09:30 PROV U15 - Knokke FC   

15:00 KFC POPERINGE A - RC LAUWE  

 JONG KFC = BYE 
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN 
KALENDER 3-4 NOVEMBER ‘18 

 

1ste Provinciale 

17/11 19:00 Oostduinkerke - Kortemark     0 - 0  

17/11 20:00 Zedelgem - WS Lauwe      2 - 2  

18/11 15:00 Oostnieuwkerke - Damme     ...-...  

18/11 15:00 RC Waregem - Vlamertinge     ...-...  

18/11 15:00 Dadizele  - Boezinge       ...-...  

18/11 15:00 RC Lauwe - Deerlijk       ...-...  

18/11 16:00 Blankenberge - Meulebeke    ...-...  

18/11 15:00 KFC POPERINGE - KSC WIELSBEKE  ...-... 

 

RANGSCHIKKING 

#           GS  W V  G  DS  P  

1 SK OOSTNIEUWKERKE 11  9 1 1 25/8  28 

2 KSC WIELSBEKE    11  7 0 4 20/10 25 

3 RC Lauwe       11  6 2 3 14/10 21 

4 Dadizele        11  6 3 2 19/14 20 

5 Oostduinkerke     12  5 5 2 21/16 17 

6 Zedelgem      12  5 5 2 18/25 17 

7 Boezinge       11  5 5 1 20/15 16 

8 WS Lauwe      12  4 4 4 23/30 16 

9 Blankenberge     11  4 5 2 17/14 14 

10 Vlamertinge       11  4 5 2 16/20 14 

11 KFC POPERINGE    11  4 6 1 26/27 13 

12 Waregem       11  3 6 2 29/32 11 

13 Damme       11  3 6 2 12/17 11 

14 Deerlijk       11  2 5 4 16/20 10 

15 Kortemark       12  2 6 4 8/18  10 

16 Meulebeke      11  2 7 2 7/15  8 

 

 

RESTERENDE KFC-WEDSTRIJDEN IN DE HEENRONDE 

 

18/11 15:00 KFC POPERINGE - Wielsbeke      

24/11 20:00 Damme - KFC POPERINGE      

02/12 15:00 KFC POPERINGE - RC Lauwe     

09/12 15:00 Oostnieuwkerke - KFC POPERINGE   

KALENDER 3-4 NOVEMBER ‘18 

 

4de Provinciale D 

17/11 19:00 Zillebeke - Dadizele     1 - 3  

18/11 14:00 JONG KFC - PASSENDALE  ...-...  

18/11 14:30 Westouter - Brielen    ...-...  

18/11 14:30 Kruiseke - Vlamertinge    ...-...  

18/11 14:30 Rekkem - Wervik      ...-...  

18/11 15:00 Reningelst - Hollebeke   ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
        GS  W  V  G  DS   P  

1 BRIELEN SP.   10  9 1 0 49/9  27 

2 Rekkem     10  8 1 1 37/15 25 

3 Dadizele     11  8 2 1 37/16 25 

4 Langemark-Poelk.  10  6 4 0 12/16 18 

5 FC PASSENDALE  9  5 2 2 16/12 17 

6 Kruiseke     9  5 3 1 25/15 16 

7 Reningelst    10  4 4 2 27/28 14 

8 Hollebeke     9  4 4 1 32/20 13 

9 Zillebeke     10  4 6 0 35/28 12 

10 JONG KFC     10  3 6 1 17/27 10 

11 Westouter    9  3 6 0 16/28 9 

12 Vlamertinge     10  1 7 2 12/32 5 

13 Wervik      9  1 7 1 8/41  4 

14 Menen      10  1 9 0 12/48 3 

  

RESTERENDE KFC-WEDSTRIJDEN IN DE HEENRONDE 

 

18/11 14:00 JONG KFC - Passendale    

25/11 14:30 Hollebeke - JONG KFC   

09/12 15:00 Reningelst - JONG KFC   

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 6 - 18 NOVEMBER 2018   
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