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EEN WINNAAR? 
KFC POPERINGE - KRC LAUWE  (15 u.)  

 

Voor de derde keer sinds november 2017 spelen KFC Poperinge 

en Racing Lauwe tegen elkaar in 1ste provinciale. Krijgen we dit 

keer een winnaar? In het vorige seizoen eindigde zowel de thuis- 

als de uitmatch op een 2-2 gelijkspel. Al is de situatie in het sei-

zoen 2018-2019 anders: KFC Poperinge is beter geworden, RC 

Lauwe is véél beter geworden. Lauwe staat nu op een mooie der-

de plaats: 7 overwinningen, 3 drawns en 3 verliespartijen levert 

RC Lauwe 24 punten op. Dat is weliswaar “slechts” 7 punten meer 

dan KFC dat bovendien vlotter scoort dan Lauwe, maar er echter 

ook meer binnen krijgt. Bovendien heeft Lauwe in deze competi-

tie nog geen enkele keer twee matchen op rij verloren.  Of zorgt 

KFC, nooit om een stunt verlegen, dat het dit keer wél gebeurt na 

het verlies van Lauwe vorige week tegen leider Oostnieuwkerke? 

(PSP) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Frederik Schacht, bijge-

staan door de grensrechters Olivier Gilis en Martial Clabau 

 

JONG KFC - MANDEL UNITED B  (14 u.)  

(Oefenmatch) 
 

Een weekend vrij betekent echter niet dat er geen match wordt 

gespeeld. In 4e prov C geniet Mandel United B (vroeger Izegem B) 

eveneens van “een gat” in de kalender. Jong KFC en Mandel Uni-

ted vonden elkaar en hebben ook dezelfde plannen met hun B-

elftal: jonge gasten laten rijpen voor het grotere werk. 

Trainer Geert Six zal van de gelegenheid gebruik maken om vier 

beloften en vier U-21-ers te laten proeven van dat grotere werk. 

Even toetsen hoever zij staan in hun ontwikkeling en al eens kij-

ken wie in de examenmaand, die er binnenkort aankomt, kan 

aantreden voor de B-ploeg.  (KL) 

VERDER IN DIT NUMMER: 
• Mo Amelhaf is prof bij het Duitse 

VfR Aalen: p 4-5 

• Jasper Maerten: “Scoren doet 

deugd! - p. 6-7 

• Wannes Salomé en Jasper De-

caestecker: “Sinds we zelf 

scheidsrechter zijn, kijken we an-

ders naar de ref” - p. 8-9 

• KFC- en andere Nieuwsjes - p. 10 

• Veel hamstringletsels bij KFC: 

maar wat is dat? - p.  11 

• Agenda, topscorers, assists, kaar-

ten: p. 12 

• Kalender p.13 

• Uitslagen en rangschikkingen p. 

14 
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Het bestuur spelers en supporters van KFC Poperinge verwelkomen graag 

het bestuur, spelers en supporters van KRC LAUWE en van MANDEL UNITED  
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MO AMELHAF IS PROFSPELER BIJ HET DUITSE VfR AALEN 
Mo Amelhaf zal - helaas - niet meer 

te zien zijn in de roodgele kleuren 

van KFC Poperinge. De spits tekende 

vorige zaterdag zijn allereerste prof-

contract bij het Duitse VfR Aalen uit 

de Duitse Liga 3.  

Deze Liga 3 is zowat te vergelijken 

met 1ste amateurs bij ons. Mo was dit 

seizoen in de 10 matchen die hij 

speelde voor KFC goed voor 5 goals 

en 4 assists.  

Vorige week konden we op Facebook 

melden dat Mo een hele week had 

getest bij de Duitse club en dat die 

test waren meegevallen. In de loop 

van de week daarop werd Mo me-

disch getest én goed bevonden en 

dus stond niets nog een handteke-

ning in de weg. Voor Mo een mooi 

verjaardagscadeau, want vorige zon-

dag werd hij 21 jaar. 

 

SCOREN 

Volgens de Duitse website “Liga 3 

Online” was Mo behoorlijk overtui-

gend tijdens zijn testweek en was het 

“een interessante jongen”. Met 

slechts 17 doelpunten in 16 wedstrij-

den, is VfR Aalen één van de zwakste 

aanvallende ploegen in de Duitse 

derde klasse. “Mo zou een optie kun-

nen zijn om dat probleem op te los-

sen”, vindt de coach Argirios Gianni-

kis in de "Swabian Post" over de 20-

jarige, die - zo staat in het artikel - 

“momenteel een contract heeft met 

de Belgische amateurclub KFC Pope-

ringe”. Aalen-coach Giannikis ziet de 

sterke punten van de 1,76-meter gro-

te Fransman in één-op-één. "Fysiek 

en tactisch moet hij echter nog vol-

wassen worden", benadrukt de VfR-

coach.  

Mo was al profspeler bij de KV Kort-

rijk, maar toen hij daar op een zij-

spoor geraakte en transfers naar an-

dere clubs om allerlei redenen niet 

doorgingen, klopte Mo bij zijn voor-

malige KVK-trainer Bram Lucker aan. 

Mo werd in augustus bij KFC Poperin-

ge aangeworven met de belofte dat, 

àls hij een aanbod van een hoger 

spelende club kreeg, hij mocht ver-

trekken. Dat aanbod kwam er dus. 

Trainer Lucker liet bijgevolg Mo aan 

de kant, “want”, legde Bram uit, “ik 

wil niet dat een speler die vertrekt de 

plaats inneemt van een vaste speler”. 

Mo begreep het. 

 

WAAR? 

Aalen ligt in de Duitse deelstaat Ba-

den-Württemberg in het zuidwesten 

van Duitsland op zo’n 90 km ten oos-

ten van Stuttgart. De voetbalvereni-

ging Verein für Rasenspiele (VfR)* 

Aalen bestaat sinds 1921 maar speel-

de pas op hoger niveau vanaf 2008. 

Het promoveerde toen naar de Duit-

se Liga 3, van waaruit het in 2011 

naar de 2de Bundes-liga promoveer-

de. Vier jaar later degradeerde de 

club en sindsdien speelt VfR Aalen 

weer in de Liga 3, de Duitse derde 

klasse, qua niveau vergelijkbaar met 

onze 1ste amateursreeks. 

  

Aalen speelt zijn thuiswedstrijden in 

de Ostalb Arena. Het stadion biedt 

plaats aan 14.500 toeschouwers en 

beschikt over 4.685 overdekte zit-

plaatsen en 9.815 staanplaatsen, 

waarvan 3.335 overdekt.  

Het stadion werd gebouwd in 1949, 

maar vanwege de ambities van de 

club om in de 2de Bundesliga te spe-

len, werd het stadion in 2002 en 

2003 ingrijpend gerenoveerd. Na de 

installatie van veldverwarming in 

2008 voldoet het stadion nu zelfs aan 

de Bundesliga-eisen.  

In 2016 werden er wedstrijden ge-

speeld voor het EK U19 en ook het 

nationaal Duitse vrouwenteam speelt 

er af en toe wedstrijden.  

 

VfR Aalen wordt sinds begin dit sei-

zoen getraind door de amper 38-

jarige Argirios Giannikis, een Duitser 

met Griekse roots. T2 is de 31-jarige 

Italiaan Sandro Stuppia; 

Spitsentrainer is  sinds 10 jaar de 

Duitser Erol Sabanov, voormalige 

spits van Stuttgar Kickers. 

 

NA NIEUWJAAR 

Mo zal allicht pas na Nieuwjaar kun-

nen ingezet worden. En het zal nodig 

zijn.         
(vervolg zie blz. 5) 

Mo Amelhaf tekende vorige zaterdag een 

profcontract bij VfR Aalen en is daar zicht-

baar gelukkig mee. (foto VfR Aalen) 
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(vervolg van blz 4) 

 

En het zal nodig zijn. Met 17 goals uit 

16 wedstrijden is Aalen de zwakste 

aanvallende ploeg. De club staat nu 

derde laatste in de rangschikking, 

maar er degraderen 4 van de 20 

ploegen. Aalen moet dus minstens 

op 16de plaats geraken. Die wordt 

nu bezet door Fortuna Köln dat 4 

punten voorsprong heeft op Aalen. 

KFC wenst Mo veel succes bij zijn 

nieuwe ploeg en is blij dat het kon 

meewerken aan de herlancering van 

een jonge talentvolle speler. (PSP) 

 

(*) Verein für Rasenspiele staat voor: 

vereniging die grasspelletjes speelt…  

Dit is het stadion van VfR Aalen waar Mo Amelhaf na Nieuwjaar mag shotten. Hij 

moet Aalen aan goals helpen, want met amper 17 doelpunten uit 16 matchen staat 

Aalen op een degradatieplaats.... 

WOENSDAG 5 DECEMBER 2019: INTERNATIONALE DAG VAN DE VRIJWILLIGER 
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Jasper Maerten: “Scoren doet deugd! 
Twee weken na elkaar is Jasper 

Maerten een beslissende factor voor 

KFC Poperinge. Tegen Wielsbeke 

leverde zijn (openings)goal een punt 

op, tegen Damme was zijn doelpunt 

goed voor de volle buit. “Dat doet 

deugd”, zegt Jasper. “Ik ben blij als 

ik de ploeg iets bij kan brengen”. 

 

Jasper Maerten kwam vorig seizoen 

over van SK Gullegem waar hij één 

seizoen had gespeeld. Voordien was 

Jasper - net als zijn broer Ward - spe-

ler bij KSV Roeselare waar hij zo goed 

als zijn hele jeugdopleiding genoot 

en waar hij tot in het eerste elftal 

geraakte, driejarig profcontract er 

bovenop.  

Maar de nog altijd pas 22-jarige 

Poperingenaar had er ongelofelijk 

veel tegenslag. Hij sukkelde van de 

ene blessure in de andere en stond 

door diverse operaties aan ham-

strings en buikspieren in totaal zowat 

2 jaar langs de kant. 

 

GEEN TWEEDE KANS BIJ ROESELARE 

“Die jongen heeft al heel wat pech 

gehad”, zegde toenmalig Roeselare-

coach coach Franky Van der Elst in 

een interview met Voetbalkrant.com. 

“Jasper liep een zware knieblessure 

op en in het seizoen daarvoor onder-

ging hij een buikspieroperatie”. Vol-

gens Van der Elst had Jasper Maer-

ten nochtans wel degelijk de capaci-

teiten om het in het voetbal te ma-

ken. “Als alles goed verloopt, dan kan 

hij alsnog slagen”, besloot Van der 

Elst toen hoopvol. 

Omdat KSV Roeselare hem geen 

tweede kans gaf, verhuisde Jasper 

Maerten naar SK Gullegem. Helaas, 

ook dààr sloeg het noodlot toe en 

stond Jasper verschillende maanden 

langs de kant door een hamstring- en 

andere blessures. 

 

Omdat de technisch begaafde mid-

denvelder bovendien ook nog een 

knap student kinesitherapie is (2de 

master) en die studies momenteel 

het belangrijkste blijven, zette Jasper 

op voetbalvlak vorig seizoen een stap 

terug. “Reculer pour avancer”, zegt 

een Frans spreekwoord; vrij vertaald: 

even achteruit gaan om later weer 

vooruit te kunnen. Dat was ook een 

goede raad die voormalig Blue Star-

trainer Lorenzo Staelens had en heeft 

voor spelers van hogere klassen die 

het, om wat voor redenen ook, moei-

lijk hadden.  

BASISPION? 

De overstap van Jasper Maerten naar 

Poperinge was voor KFC een godsge-

schenk, ook al omdat broer Ward 

een jaar eerder was overgekomen. 

Waar Ward zich vrijwel meteen aan-

paste aan het provinciale voetbal, 

had “technicus” Jasper het iets lasti-

ger om van het verfijnde voetbal uit 

de hogere klassen naar het werk-

voetbal over te stappen. “Wij speel-

den met Roeselare, en vooral dan 

met de Beloften, weliswaar ook gere-

geld tegen provinciale ploegen, maar 

het was inderdaad toch een aanpas-

sing voor mij”, blikt Jasper terug. “Er 

wordt op provinciaal niveau veel met 

lange ballen gewerkt”. Het werd een 

moeilijk seizoen en Jasper was niet 

altijd zeker van zijn basisplaats bij 

KFC. 
(vervolg zie blz. 7) 

De voetballoopbaan van Jasper Maerten liep niet over rozen. Bij SV Roeselare bleef hij in to-

taal zowat twee jaar gekwetst langs de kant. (foto Nico Van Keirsbilck) 
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In de voorbereiding van het lopende 

seizoen zag het er naar uit dat Jasper 

die vaste basisplaats wél zou verwer-

ven. Hij speelde de hele voorberei-

ding op hoog niveau en de eerste 4 à 

5 partijen van de competitie ook. 

Maar plots verzeilde Jasper op de 

bank. “Jasper is een uitstekende 

voetballer”, legde trainer Bram Luc-

ker aan ons uit. “Echt waar, ik zie 

hem graag bezig: alléén... is hij niet 

beslissend genoeg”. Daardoor ge-

raakte Jasper Maerten zijn basis-

plaats kwijt.  

 

LEERRIJK JAAR 

“Ik kan die positief bedoelde kritiek 

van de trainer wel snappen”, geeft 

Jasper ruiterlijk toe, “maar de bal 

intercepteren en in de ploeg houden 

is toch ook belangrijk. Niet? Ik ver-

wachtte er dit seizoen misschien té 

veel van”, bedenkt Jasper, 

“waardoor ik misschien een lichte 

terugval kende. Ik was uiteraard ont-

goocheld toen ik op de bank verzeil-

de. Wie zou dat niet zijn? Maar ik 

blijf positief en ik blijf hard werken 

om mijn vaste plaats te heroveren. 

Het is in elk geval weer een leerrijk 

jaar”. 

VERRAST 

Jasper mocht zo goed als elke wed-

strijd waarin hij niet startte, toch in-

vallen en die invalbeurten verliepen 

telkens uitstekend.  

De laatste paar weken staat hij ech-

ter weer in het team, met het geken-

de gevolg: 4 op 6 tegen Wielsbeke en 

Damme én telkens een goal van de 

oudste van het broerderpaar, Jasper. 

Het was trouwens op “voorzet” van 

trainer Lucker dat we Jasper belden 

voor een gesprekje. “Jasper verdient 

dat”, meende de trainer. 

“Ah? Is dat zo?”, vraagt Jasper ver-

rast. “Blij dat te horen. Zoals ik al zei: 

ik blijf positief. En scoren doet uiter-

aard deugd”, geniet Jasper nog na, 

“en al zeker als het punten oplevert”.  

 

In het vorige clubblad zei Kenneth 

Garreyn dat KFC in de linkerkolom 

zou eindigen. “Ik ga akkoord met 

Kenneth”, bevestig Jasper Maerten. 

“Al hebben we nu nog voor nieuw-

jaar twee zware wedstrijden, te be-

ginnen zondag tegen RC Lauwe en de 

week daarna op het veld van leider 

Oostnieuwkerke. Lauwe verloor dan 

wel met 0-3 van Oostnieuwkerke, 

maar toch is het een gevaarlijke 

ploeg die niet voor niks op de derde 

plaats staat. We zullen weer alles uit 

de kast moeten halen voor punten-

winst”. (PSP) 

SPONSOR “PAGE COMPUTERS” NAAR NIEUWE LOCATIE 

Page Computers, sponsor van ondermeer KFC Poperinge, is verhuisd naar een nieuwe locatie in 
Poperinge.  
De computerspecialist heeft nu zijn intrek genomen in de vroegere winkel van Orga-Beernaert te 
Poperinge in de Casselstraat, ingang aan de blauwe deur aan de voorzijde. 
 
Page Computers, dat is al een kwarteeuw topservice in pc en multimedia.. Iedereen die met een PC-, 
multimedia- of telecomvraag zit, mag al sinds de vroege jaren ’90 rekenen op de service van Page 
Computers.  
 
Zaakvoerder Luc Page bleef doorheen al die jaren even gepassioneerd door informatica en elektroni-
ca, al breidde hij zowel het aanbod, de service als het personeel gevoelig uit en sloot hij zich een tien-
tal jaar geleden aan bij de aankoopgroepering Selexion. 
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Wannes Salomé en Jasper Decaestecker: “Sinds we zelf  

scheidsrechter zijn, kijken we anders naar de ref” 

Net tijdens de “Week van de Offici-

al” barstte in België het voetbal-

schandaal los. In het gerechtelijk 

onderzoek “Propere Handen” 

worden/werden ook de topscheids-

rechters Vertenten en Delferière 

genoemd. En ook net in dié week 

werden de KFC-spelers (U17) Wan-

nes Salomé en Jasper Decaestecker 

(allebei 15 jaar) officieel scheids-

rechter bij de KBVB. Maar ze zijn 

niet van plan het (eventuele) slech-

te voorbeeld van genoemde toprefs 

te volgen. Ze willen wel langzaam-

aan aan hun eigen scheidsrechterlij-

ke weg timmeren en een loopbaan 

opbouwen als voetbalref. 

 

“De scheidsrechter wordt vaak ver-

plicht beslissingen te nemen die niet 

in de smaak vallen van spelers of pu-

bliek, maar hij moet nu eenmaal de 

spelregels doen naleven. We mogen 

echter niet vergeten dat het de spé-

ler is die een fout maakt, waarbij de 

scheidsrechter een beslissing neemt 

die overeenstemt met wat de regels 

van het spel hem opleggen”. Tot 

daar eenvoudig uitgelegd (op 

www.fluitjevaneencent.be) wat een 

(voetbal)scheidsrechter moet doen. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Om “scheids” te worden is er tegen-

woordig een grote portie “moed” 

nodig, maar ook en misschien vooral 

verantwoordelijkheidsgevoel. Dat 

hebben beide jonge KFC’ers alvast. 

“Hoe kwamen jullie erbij om scheids-

rechter te worden?” 

Wannes Salomé: “Ik had een vriend 

die scheidsrechter was geworden. Hij 

vond het plezant om te doen. En 

toen mijn papa mij plots vroeg: zou 

jij geen scheidsrechter willen wor-

den? Zei ik ja”. 

“Zonder nadenken?” 

Wannes Salomé: “Eigenlijk wel. Ik 

vind het leuk om van 22 spelers de 

baas te zijn” (lacht) 

(vervolg zie blz. 9) 

Jasper Decaestecker (links) en Wannes Salomé: twee jonge KFC’ers die de 

moed en de verantwoordelijkheidzin hadden om scheidsrechter te worden. 
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Jasper Decaestecker: “Ook mij trok 

deze job aan. Het leek me een leuke 

hobby die te combineren valt met 

zelf voetballen bij de U17. Thuis 

kreeg ik meteen de volle steun; ik 

denk dat ik meer carrière kan maken 

als scheidsrechter dan als speler. Al is 

het niet gemakkelijk: je moet aan 

álles denken en enorm goed kijken. 

Bovendien zijn er, in de reeks waar 

wij fluiten (U15), geen grensrechters 

en dat maakt het nog moeilijker” 

KIJKEN NAAR DE REFS 

“Kijken jullie, nu jullie zélf ref zijn, an-

ders naar de scheidsrechters wan-

neer jullie zelf nog spelen bij de U17” 

Wanne Salomé: “Oh ja! Vroeger 

durfde ik al eens mijn mond roeren 

tegen de ref. Nu weet ik al beter wat 

het is om scheids te zijn en denk ik: 

die ref heeft het al moeilijk genoeg, 

ik zal maar zwijgen. Maar ’t is soms 

lastig, hoor” (lacht) 

Jasper Decaestecker: “Ik kijk nu - als 

speler - veel naar de scheidsrechter. 

Naar zijn looplijnen vooral. In mijn 

eerste matchen die ik floot had ik 

daar wat probleempjes mee. Ik wist 

niet altijd goed waar ik me het best 

opstelde; ik liep nog teveel als speler 

mee. Ook wanneer ik nu voetbal be-

kijk op televisie kijk ik naar de looplij-

nen van de scheidsrechters”. 

ZENUWEN? 

“Zenuwachtig in jullie eerste wed-

strijden? 

Wannes Salomé: “Het viel nog mee. 

Al had ik in die eerste match wel wat 

problemen. De spelers wisten dat 

het mijn eerste officiële match was 

en ze probeerden mij te misleiden op 

alle mogelijke manieren. Het was 

moeilijker dan verwacht. Gelukkig 

floten we die eerste wedstrijden nog 

onder toezicht van een begeleider. 

Die riep me tijdens een spelonder-

breking bij zich en gaf me instructies, 

al moest ik toch een speler met twee 

keer geel van het veld sturen”. 

Jasper Decaestecker: “Ik was ook 

niet echt nerveus voor mijn eerste 

wedstrijd. Er was respect bij de ploe-

gen die ik floot. En de tweede match 

ging nog beter. Het is wel een voor-

deel - denk ik - dat we zelf nog speler 

zijn. Ik denk dat wij beter aanvoelen 

wat de bedoelingen van de spelers 

zijn, of ze al dan niet opzettelijk in de 

fout gaan”. 

Wannes Salomé: “Dat denk ik ook; 

maar we krijgen ook tips van onze 

begeleiders en na een tijdje zullen 

we ook al wel wat ervaring hebben, 

hé” 

SUPPORTERS EN VERTENTEN 

“Supporters kunnen soms kwetsende 

opmerkingen maken: en dat is nog 

voorzichtig uitgedrukt. Hoe gaan jul-

lie daarmee om? 

Jasper Decaestecker: “Ik trek mij dat 

niet aan” 

Wannes Salomé: “In de scheidsrech-

tercursus worden we daar ook al een 

beetje op voorbereid. Negeren lijkt 

me het beste. We gaan uiteraard al-

tijd met de beste bedoelingen het 

veld op”. 

“Geen Vertenten-toestanden?” 

Wannes Salomé: “Geld stinkt blijk-

baar niet, hé” (lacht) 

Jasper Decaestecker: “Ik zal me niet 

laten vangen aan dit soort toestan-

den” 

“Zouden jullie de vrienden aanraden 

om ook ref te worden?” 

Jasper Decaestecker:  “Jazeker. Het 

is trouwens ook niet zo heel moeilijk 

om het te worden en je hebt in de 

beginperiode nog steun en raad van 

de begeleiders” 

Wannes Salomé: “Ik zou het ook ze-

ker aanraden: drie theoretische les-

voormiddagen van telkens drie uur 

en een examen met multiplechoice. 

Dan volgt uiteraard ook nog wat 

praktijkoefening, maar  onder bege-

leiding. 

“Hoe lang willen jullie zelf nog voet-

ballen in combinatie met fluiten?” 

Jasper Decaestecker: “Zo lang het te 

combineren valt” 

Wannes Salomé: “Als het niet meer 

combineerbaar is, dan kies ik voor de 

job van scheidsrechter”. (PSP) 
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KFC- EN ANDERE NIEUWSJES 
 

• Jong KFC boekte vorige week op de “akker” in Hollebeke een oververdiend puntje, maar de jongens verdienden 

zeker beter. Kwelduivel Bulckaen bracht Hollebeke 2 keer op voorsprong, maar de jonge gasten knokten zich - ze-

ker in de tweede helft - terug. Frédéric Cuvelier en Adriaan Vandenberghe zorgden voor de goals. 

 

• Ondertussen loopt de ziekenboeg van Jong KFC stilaan leeg. Het weekendje bye op de kalender kan voor enkelen 

een weekje extra rust en/of een weekje extra-revalidatie.  

 

•  Voor dit weekend zijn beschikbaar: Emiel Wheaton, Timo Lahaye, Jens Coene, Ruben Van Asch en mogelijk ook 

Flor Dewulf. Fries Rosseel moet nog even aan de kant blijven. 

 

•  Wie de avonturen van Mo Amelhaf bij VfR Aalen wil volgen, kan altijd terecht op de website www.vfr-aalen.de. Je 

kan er bijvoorbeeld de wedstrijden “live” volgen, (niet in beeld, maar met tekstberichten). Eens proberen op za-

terdag 1 december wanneer VfR Aalen om 14 u. speelt bij Eintracht Braunschweig. De week daarop (zon. 9 dec. 

14 u.) speelt Aalen een belangrijke thuismatch tegen Cottbus, match die absoluut gewonnen moet worden. Mo is 

weliswaar nog niet speelgerechtigd. Wie de Duitse Liga 3-clubs op de voet wil volgen kan dat op de website 

www.liga3-online.de. 

 

•  Woensdag 5 december 2018 is de “Internationale Dag van de Vrijwilliger”. De “Week van de Vrijwilliger” vindt 

plaats tussen 23 februari en 3 maart 2019”. KFC Poperinge bedankt zijn vrijwilligers daar ergens tussenin, nl. op 

vijdag 18 januari 2019 met een vrijwilligersfeest in de kantine. 

 

• KFC is gestart met de voorbereidingen van de 13de editie van het internationaal jeugdtornooi ‘Poperinge Trophy’. 

Ondertussen zijn er al 33 ploegen ingeschreven via Euro-Sportring (5 bij de U11, 9 bij de U13, 10 teams voor de 

U15, 8 voor de U17 en tot nog toe 1 voor de U19). Voorlopig zijn er 23 Nederlandse, 3 Franse, 1 Duitse en 6 Belgi-

sche teams ingeschreven. Het ziet er dus naar uit dat het tornooi qua bezetting opnieuw succesvol zal zijn. De 

meeste ploegen schrijven in voor Nieuwjaar. 

 

•  Een nieuwsje voor alle jeugd- en andere trainers van KFC (en andere clubs): Voetbal vraagt teamtactics, basics en 

individuele skills. Voor dit laatste is een goede basismotoriek noodzakelijk. Daarom ontwikkelde Voetbal Vlaande-

ren in samenwerking met C2C (wat staat voor Coach2Competence) Multi SkillZ for Foot.  Multi SkillZ for Foot 

vormt de psychomotorische vaardigheden van de spelers van je team, de elementaire bouwstenen van hun voet-

balvaardigheid. Meer details vind je op https://www.voetbalvlaanderen.be/multiskillzforfoot 

 

• Zondagmiddag vindt in het Ierse Dublin de loting plaats voor EURO 2020.  Het Nations League-avontuur van onze 

Rode Duivels liep ten einde in en tegen Zwitserland.  Kwalificatie voor UEFA EURO 2020 is het nieuwe doel. Voor 

het eerst vindt het Europees Kampioenschap plaats in verschillende steden verspreid over meer dan twee landen 

in Europa; met wedstrijden in Azerbeidzjan, Duitsland, Denemarken, Engeland, Hongarije, Ierland, Italië, Neder-

land,  Roemenië, Rusland, Schotland en Spanje. Zondag komen we te weten wie de tegenstanders worden. 55 lan-

den, waaronder ook de 12 gastlanden, zullen worden onderverdeeld in 10 groepen van 5 (Groepen A tot E) of 6 

landen (Groepen F tot J). De top-2 van elke groep plaats zich voor EURO 2020. Onze Duivels zijn ingedeeld in Pot 

1.  De eerste wedstrijden op weg naar EURO 2020 vinden plaats in maart 2019. 
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Nogal wat KFC-spelers hebben/hadden dit seizoen last 

van een hamstringblessure. Hamstringlijders” dit sei-

zoen: Kevin Chateau, Emiel Wheaton, Fries Rosseel, Ru-

ben Van Asch, Tim Lahaye en Gauthier Gallin. KFC-

speler Jonas Rosseel is student kinesitherapie en legt 

hieronder uit wat er dan precies aan de hand is, hoe het 

te voorkomen is en hoe te behandelen. 

De hamstring is een bi-articulaire spier. Dit wil zeggen dat 

ze twee gewrichten overspant, namelijk het heupge-

wricht en het kniegewricht. De hamstring wordt opge-

bouwd door drie spieren: musculus rectus femoris, mus-

culus semimembranosus en musculus semitendinosus en 

deze bevinden zich aan de achterzijde van het boven-

been. De spier vindt zijn oorsprong op de zitbeenknobbel 

en hecht aan op het onderbeen. In de knieholte zijn deze 

drie pezen goed te voelen. De hamstring zorgt voor het 

strekken van de heup (achteruit brengen van het onder-

been) en het buigen van de knie. Een zeer belangrijke 

functie van de hamstring is het afremmen van het onder-

been tijdens het lopen of schieten. Hiervoor moet de 

spier samentrekken terwijl de spier verder wordt ver-

lengd. Een blessure wordt dus vaak opgelopen tijdens 

maximale sprint, net voordat de voet de grond raakt om-

dat de spier dan bijna maximaal verlengd wordt over het 

heup- en kniegewricht en tevens het onderbeen met gro-

te kracht wordt geremd. Dit is ook van toepassing bij het 

schieten op een bal. 

OPWARMEN IS ESSENTIEEL ! 

Vaak worden hamstringblessures opgelopen aan het be-

gin van een wedstrijd, omdat men nog niet volledig is op-

gewarmd of eerder naar het einde van de wedstrijd toe 

omdat er vermoeidheid optreedt. Blessures komen ook 

vaker voor in het begin van het seizoen, want niet iedere 

speler heeft dezelfde belastbaarheid, terwijl iedereen 

dezelfde training (belasting) aflegt. Hierdoor ontstaan er 

bij sommige spelers overbelastingsklachten die dan kun-

nen resulteren in een hamstringblessure.  

Risicofactoren voor het oplopen van een hamstringbles-

sure zijn vermoeidheid, verkorte hamstrings, spier-

onevenwicht tussen quadriceps en hamstrings, bekken-

scheefstand, slechte warming-up, etc. De grootste risico-

factor is echter een eerder opgelopen hamstringblessure.  

Om het risico te verkleinen voor het oplopen van een 

blessure is het belangrijk dat er een goede balans is tus-

sen belasting van trainingen/wedstrijden en belastbaar-

heid. Een goede warming-up is essentieel. Stretchen 

zorgt voor een ideale lengte van de hamstrings. De ham-

strings kunnen ook versterkt worden door excentrische 

oefeningen uit te voeren, hierover zijn er veel oefeningen 

te vinden op Youtube, zoals de nordic curl, slider ham-

string exercises,… . Een goede core stability verkleint ook 

het risico op hamstring blessures.  

Als je een hamstringblessure hebt opgelopen is het be-

langrijk dat je gedurende de eerste 48 uur ijs en compres-

sie ter hoogte van het letsel aanbrengt. Dit gedurende 15

-20 minuten met intervallen van een uur. Ook is het zeer 

belangrijk dat de spier in licht verlengde positie wordt 

gebracht. Wanneer men de knie volledig strekt en de 

heup 0°-30° plooit, zal later de bloedprop niet steeds op-

nieuw worden beschadigd als men begint te wandelen, 

want dan moet het herstel steeds opnieuw beginnen.    

(Jonas Rosseel) 

WIE IS JONAS ROSSEEL? 
Zit in zijn 5de (en laatste) jaar kinesitherapie en revalidatieweten-

schappen aan UGent. Geboren op 9 oktober 1996, startte hij zijn 

voetbalcarrière bij KFC Poperinge. Hij speelt nu voorr het vierde jaar 

bij Jong KFC in 4de provinciale. Positie linksback op positie 5.  

Veel hamstringletsels bij KFC: maar wat is dat? 
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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) 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

8: Kevin Chateau 

5: Mo Amelhaf 

4: Alister Bafcop 

3: Kenneth Garreyn 

2: Jasper Notredame, Jasper Maerten 

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

Olivier Sohier 

 

4de PROVINCIALE D 

8: Dauwe Rosseel 

4: Jens Coene  

2: Gauthier Gallin, Adriaan Vandenberghe, Frédéric Cuvelier 

1: Pepijn Hardeman, Marten Vandaele, Gauthier Gallin, Jason Becuwe, Flor 

Dewulf 
 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

7: Kevin Chateau 

5: Alister Bafcop 

4: Mo Amelhaf 

2: Kenneth Garreyn 

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

Niels Boutten 
 

4de PROVINCIALE D 

5: Frédéric Cuvelier 

4: Dauwe Rosseel 

3: Gauthier Gallin 

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

Flor Dewulf, Jonas Rosseel 

GEEL EN ROOD 
A-TEAM:  

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

1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf,  Tjardo Techel,  Alister Bafcop, Geoffrey Demarey, Lowic Paridaen, Joty Boeve, 

Vital Van Keirsbilck 
 

JONG KFC:   

Geel:  

2: Thibaut Lobeau 

1: Fries Rosseel, Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, Tom Lierman, Bram Pauwelyn, Pepijn Hardeman, Frédéric 

Cuvelier, Adriaan Vandenberghe, Milan Berquin, Ruben Van Asch, Gauthier Gallin 
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WEDSTRIJDEN WEEKEND 
7-8-9 DECEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 7 DECEMBER 

THUIS 

19:30  SV PITTEM - KFC BELOFTEN  

 

ZONDAG 9 DECEMBER 

UIT 

14:30 SK RENINGELST -  JONG KFC 

15:00 SK OOSTNIEUWKERKE - KFC POPERINGE A 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 
14-15-16 DECEMBER ‘18 
 

VRIJDAG 14 DECEMBER 

THUIS 

20:00 KFC BELOFTEN - SV ANZEGEM 

 

ZATERDAG 15 DECEMBER 

UIT 

15:00 FC Knokke - PROV U21 

 

ZONDAG 16 DECEMBER 

THUIS 

14:00 JONG KFC - VK LANGEMARK-POELKAPELLE 

15:00 KFC POPERINGE A - KVC DEERLIJK SPORT 

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 

WINTERSTOP  
VANAF 17 DECEMBER 2018 

 

DE COMPETITIE  
HERNEEMT  

TIJDENS HET WEEKEND VAN  
4-5-6 JANUARI 2019 

 

* * * * *  
Eerste thuiswedstrijden van 2019: 

Zondag 13 januari 2019: 
 14 u.: Jong KFC - FC Westouter 
15 u.: KFC (A) - Blankenberge 
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN 
KALENDER 1-2 DECEMBER ‘18 

 

1ste Provinciale 

01/12 20:00  Zedelgem - Kortemark      ...-...  

02/12 14:30  Deerlijk - Oostnieuwkerke    ...-...  

02/12 14:30  WS Lauwe - Vlamertinge     ...-...  

02/12 15:00  RC Waregem - Meulebeke    ...-...  

02/12 15:00  Blankenberge - Wielsbeke    ...-...  

02/12 15:00  Dadizele - Damme        ...-...  

02/12 15:00  Oostduinkerke - Boezinge    ...-... 

02/12 15:00 KFC POPERINGE - RC LAUWE  ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
 

#            GS   W   V   G   DS    P  

1  OOSTNIEUWKERKE 13   11 1  1  31/8  34 

2  Wielsbeke     13  8  0  5  25/13  29 

3  RC LAUWE      13  7  3  3  17/13  24 

4  Boezinge       13  7  5  1  22/15  22 

5  Oostduinkerke   13  6  5  2  24/17  20 

6  Dadizele      13  6  5  2  19/17  20 

7  Zedelgem      13  6  5  2  19/25  20 

8  KFC POPERINGE    13  5  6  2  30/30  17 

9  Vlamertinge     13  5  6  2  18/22  17 

10 WS Lauwe     13  4  5  4  23/32  16 

11 Blankenberge     13  4  6  3  17/15  15 

12 Deerlijk       13  3  6  4  18/23  13 

13 Kortemark     13  3  6  4  2/20  13 

14 Waregem      13  3  8  2  32/38  11 

15 Damme       13  3  8  2  12/21  11 

16 Meulebeke     13  2  8  3  8/18  9 

 

 

RESTERENDE KFC-WEDSTRIJDEN IN DE HEENRONDE 

 

   

02/12 15:00  KFC POPERINGE - RC Lauwe     

09/12 15:00  Oostnieuwkerke - KFC POPERINGE   

KALENDER 1-2 DECEMBER ‘18 

 

4de Provinciale D 

01/12 19:00 Zillebeke - Wervik      ...-...  

02/12 14:30 Rekkem - Hollebeke     ...-...  

02/12 14:30 Langem.-Poelk. - Reningelst ...-...  

02/12 14:30 Westouter - Passendale   ...-...  

02/12 14:30 Menen - Vlamertinge    ...-...  

02/12 14:30 Kruiseke - Brielen      ...-...  

JONG KFC = BYE 

 

RANGSCHIKKING 
#           GS  W   V   G   DS    P  

1  Brielen       12 11 1  0  63/10  33 

2  Dadizele     12 9  2  1  42/18  28 

3  Rekkem      12 9  2  1  42/20  28 

4  Passendale    11 7  2  2  24/16  23 

5  Langem.-Poelk.   11 7  4  0  15/18  21 

6  Kruiseke      11 6  4  1  33/21  19 

7  Hollebeke     11 5  4  2  38/25  17 

8  Reningelst     11 4  5  2  30/32  14 

9  Zillebeke      11 4  7  0  36/32  12 

10 Westouter     11 4  7  0  19/40  12 

11 JONG KFC     12 3  7  2  22/33  11 

12 Vlamertinge    11 1  8  2  13/38  5 

13 Wervik       11 1  9  1  11/48  4 

14 Menen      11 1  10 0  14/51  3 

 

  

RESTERENDE KFC-WEDSTRIJDEN IN DE HEENRONDE 

 

09/12 15:00  SK Reningelst - JONG KFC   
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