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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE verwelkomen graag
het bestuur, spelers en supporters van
KSV DEERLIJK en VK LANGEMARK-POELKAPELLE

HET KEERPUNT
KFC POPERINGE - KSV DEERLIJK (15 u.)
Vandaag begint de terugronde van de lopende competitie. KFC
krijgt al meteen de kans om revanche te nemen voor de smadelijke nederlaag van de openingspartij van het seizoen op
Deerlijk (3-0). KFC bracht er toen weinig of niets van terecht.
Intussen is het team wel beter gaan spelen en hebben we 17
punten uit 15 wedstrijden. Is dat voldoende na een moeizame
decembermaand? KFC speelt stukken beter dan in het seizoenbegin, maar de kers op de taart - lees: de goals - ontbreken
soms. En bovendien begint straks de examenmaand. Vandaag
keert de competitie, kan ook KFC het tij keren en beginnen aan
een opmars richting behoud? (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Lieven Masil, bijgestaan door de grensrechters Sven Latruwe en Emiel Decuyper.

JONG KFC - VK LANGEMARK-POELKAPELLE
Een weekje geleden maakte Jong KFC de kortste trip van het
seizoen naar buur Reningelst. Ondanks het goeie spel en de afwezigheid van dame Fortuna, ging ze er de boot in met 3-2.
Nochtans waren de lichtpunten talrijk. Niet het minst de vele
mooie voetballende acties, de ontelbare keren dat we gevaarlijk waren en de opwachting van 2 nieuwe gezichten. Warre Hamerlinck die beloond werd voor z’n sterke match tegen Mandel
United en Thijs Bruneel. Thijs is ietsje ouder, maar pikte de
draad bij KFC weer op na enkele intensieve jaren als student.
Deze week treffen we de ploeg met de langst naam: VK Langemark-Poelkapelle. De fusieploeg, even oud als Jong KFC, doet
het een pak beter en won ook de heenmatch. De jongens van
trainer Geert Six willen nog eens punten pakken vóór de winterstop. De heenronde was alles behalve slecht als je het gebrachte voetbal bekijkt, alleen is de puntenoogst wat karig. (KL)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Daniël Provoost

KFC WENST JULLIE

prettige
kerstdagen
en een

Fantastisch

2019
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Ward Maerten: “Onvoldoende loon naar werk”
Als één speler uit de A-kern een constant hoog niveau
haalt, dan is het wel de 20-jarige middenvelder Ward
Maerten (20) . Ward is aan zijn derde seizoen KFC Poperinge toe. Hij kwam op zijn 17de van KSV Roeselare,
waar hij moet broer Jasper de jeugdrangen had doorlopen, naar KFC terug en - net zoals zijn 2 jaar oudere
broer - met succes. Hij werd meteen kampioen met KFC
in 2de provinciale en voetbal nu voor het tweede opeenvolgende seizoen in de hoogste provinciale reeks. “Ik
doe altijd mijn best”, lacht Ward.

“CHOUCHOU”
Ward is ook een beetje de “chouchou” van het publiek.
“Ikke?” vraagt hij verbaasd. Toch wel. De Poperingse
voetbalsupporter ziet graag een talentvolle voetballer,
maar als die dan dat talent koppelt aan inzet, dan verovert hij de harten van de supporters. Iemand zoals
Ward Maerten dus.
“We werken inderdaad hard zowel op training als in de
matchen”, vertelt Ward. “Alleen hebben we tot nog toe
niet gekregen wat we verdienden.

Ward Maerten in zijn derde seizoen KFC: Talent en inzet, daar houdt de KFC-supporter van. (foto Nico Van Keirsbilck)

Ward heeft in die twee en een half seizoenen dat hij de
roodgele kleuren draagt inderdaad altijd gespeeld. En als
hij er een paar keer niet bij was, dan was dat omdat hij
met een gele kaartenoverlast zat. Ward gaat immers niet
achteruit, integendeel.

Met het voetbal dat we spelen, moeten we hoger gerangschikt kunnen staan. Er is soms een gebrek aan efficiëntie, zowel achteraan als vooraan, en dat maakt dat we
soms onverdiend afgestraft worden, zoals in Oostnieuwkerke vorige zondag”.
(vervolg zie blz. 5)
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(Vervolg van blz. 4 Ward Maerten)
MEER VOETBALLEND VERMOGEN
Volgens Ward is er geen echt niveauverschil in deze competitie vergeleken met vorig seizoen. “Alleen waren we
bij de competitiestart niet klaar. We waren niet wakker,
we dachten dat het wel weer zou lukken. Verschil met
vorig seizoen is echter dat we nu sneller gegroeid zijn.
Neem nu de laatste drie wedstrijden tegen de top 3 uit
het klassement: dat waren goeie matchen, hoor. Alleen
werden we er niet voor beloond. Het spel is goed, het
resultaat minder. Misschien grijpen we té snel terug naar
de lange ballen. Terwijl we in vergelijking met vorig jaar
toch meer voetballend vermogen hebben. Maar wees
gerust”, sust hij, “we halen die linkerkolom wel”.
EXAMENMAAND
Terwijl er toch net een gevaarlijke januarimaand aankomt. Er zijn immers nogal wat studenten in het elftal en
januari is examenmaand. Ook Ward ontsnapt er niet aan.
“Ik zit in mijn derde jaar farmacie”, zegt Ward. “Mijn examens beginnen op 9 januari tot het einde van de maand.
Dat zijn vier matchen (uit naar Dadizele en Oostduinkerke
en thuis tegen WS Lauwe en Kortemark) in een moeilijke
blokperiode. Het zal dus weer puzzelen worden”, zegt hij

met een glimlach. “Nu, de trainer heeft begrip voor de
studenten die in de blokperiode al eens een training mogen skippen”.
VIER DALERS
Toch is Ward Maerten realist: “Er zakken waarschijnlijk
vier ploegen. Het komt er dus op aan niet te veel punten
meer te laten liggen. Zondag tegen Deerlijk moeten we
het maximum halen. Noem het ook maar een sportieve
revanche voor de heenmatch. We speelden daar een afgrijselijke partij (3-0 verlies). We sliepen op dat gebrekkige veld, als was die staat van het veld niet de oorzaak van
ons verlies.”
“Maar we moeten naar boven durven kijken in plaats van
naar beneden, zeker zoals we nu aan het spelen zijn. Ik
denk dat Meulebeke en Damme het moeilijk krijgen,
maar wie daler 3 en 4 zal worden, durf ik niet zeggen. Het
hangt allemaal dicht bij mekaar”
“We moeten vooral naar onszelf kijken en wedstrijd per
wedstrijd spelen. We hebben een goede ploeg met veel
ambiance en er zit ook meer strijdlust in dan vorig seizoen. De trainer pept ons telkens weer goed op en we
geloven ook meer in onszelf. Als we deze state of mind
kunnen aanhouden, dan zie ik ons volgend seizoen ook
nog in eerste provinciale spelen”, besluit Ward. (PSP)

DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR:
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“SUPPORTERSCLUB KFC POPERINGE” WIL SPELERS
DICHTER BIJ SUPPORTERS BRENGEN, EN OMGEKEERD
Er is een ”Supportersclub KFC Poperinge” in de maak.
Initiatiefnemers zijn Bram Meeuw en Arne Devos, supporters van het eerste - en ook soms láátste - uur. Het
spandoek is al klaar, de structuur krijgt stilaan vorm.
Hoog tijd dus voor een gesprekje met deze twee KFCfans die al - met succes - bij sponsors “Lovanhop” en “De
Peperstraat” aanklopten om wat financiële steun.
“Het idee ontstond aan het begin van dit seizoen”, vertelt
Bram Meeuw. “We zagen en zien soms supporters van de
tegenstrevers met vlag of spandoek uitpakken en ook vocale steun aan hun team bieden. We dachten waarom

doen we dat niet voor KFC?”.
“We willen de spelers van KFC een hart onder de riem
steken”, vult Arne Devos aan. “We willen hen steunen
tijdens de wedstrijden”. “Het is een tof gevoel, denk ik,
als je als speler voelt dat je gesteund wordt”, neemt
Bram weer over. “We willen in de uitmatchen meer zichtbaar aanwezig zijn. We hebben daar genoeg volk voor: er
zijn op verplaatsing soms meer Poperingenaars dan thuisaanhangers”, lacht Bram, “al zijn méér supporters uiteraard altijd en overal welkom: de spelers dichter bij het
publiek brengen en omgekeerd. Dat is voor iedereen plezant”.
(vervolg zie blz. 7)

De nieuwe “Supportersclub KFC Poperinge” is een idee van Bram Meeuw en Arne Devos (de twee fans links op de foto).
Naast hen zien we sponsors Xavier Vandromme van het “Poperings Verzekeringsburo”, en Jan Devos van “De Peperstraat”.
Uiterst rechts een tevreden KFC-voorzitter Filip Coutigny (foto Nico Van Keirsbilck)
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(vervolg van blz. 6: Supportersclub)

OOK HELPEN BINNEN KFC
“Maar we willen ons niet alleen tijdens de wedstrijden
inzetten, we willen ook meehelpen binnen KFC aan de
organisatie van de vele activiteiten. We zitten echter nog
in een beginstadium. We moeten nog eens met het bestuur samenzitten en overleggen om te zien hoe en wat
en wie en waar en wanneer we mee kunnen helpen”,
breidt Arne Devos de activiteit van de supportersclub uit.
“We zouden bij het begin van 2019 al iets verder moeten
staan in de organisatie dan nu”, gaat Arne verder. We
hebben alvast de financiële steun van Lovanhop en De
Peperstraat, waardoor we ook al het eerste spandoek
konden maken. We zullen uiteraard lidkaarten maken en
een kleine bijdrage vragen aan de supporters, zodat we
volgend seizoen volledig van start kunnen gaan. We moeten eerst leden werven en vragen wie zich waarvoor wil
inzetten. We gaan dit deftig aanpakken, hoor”, zegt Arne
overtuigend.
IDEEËN
“We hebben al enkele ideeën over hoe we KFC beter
kunnen helpen en aan een grotere naambekendheid helpen, maar zoals Arne al zei, moeten we eerst eens met
het KFC-bestuur spreken. We kunnen ook de supporters
zelf helpen door vervoer te regelen voor de uitwedstrijden: wie kan met wie meerijden? We willen ook de reeds

bestaand What’s app-groep KFC-Live uitbreiden, of een
extra kanaal creëren zodat mensen die nièt op verplaat
sing meegaan toch op de hoogte gehouden worden van
het wedstrijdverloop”, legt Bram Meeuw uit.
JEUGDPLOEGEN?
En wordt de KFC-supportersclub ook supporter van Jong
KFC en van de jeugdploegen? “We moeten nog eens nadenken over hoe we de jeugd eventueel ook kunnen helpen. Dat hangt een beetje af van de interesse van die
jongeren zelf”, zegt Bram. “We willen dus ook graag eens
met het Jeugdbestuur samenzitten om te horen óf we
iets en wát we eventueel kunnen doen”.
En wat als KFC het dit seizoen moeilijk krijgt en alsnog
degradeert, want het is niet denkbeeldig dat er dit seizoen vier ploegen naar tweede provinciale zakken?
“Eerste of tweede provinciale: het maakt niet uit”, zegt
Bram. “Liefst eerste natuurlijk, maar mocht KFC zakken
dan blijft de supportersclub uiteraard heel actief. We zorgen met plezier voor de samenhorigheid van KFC. En wie
weet zorgt dat groepsgevoel niet voor betere resultaten
na Nieuwjaar al?”, besluit Arne Devos.
De supportersclub én de werking ervan zou officieel
voorgesteld worden tijdens de spelersvoorstelling van
volgend seizoen. (PSP)

Wie mee wil werken of lid wil worden van de

SUPPORTERSCLUB KFC POPERINGE
mag zich melden bij ofwel Bram Meeuw op mail bram_meeuw@hotmail.com
ofwel bij Arne Devos op mail devosarne@hotmail.com
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“MODDERDUIVEL” RUNE

Dagelijks merken we op dat er fietsers van en
naar de training rijden zonder of met onvoldoende fietsverlichting.
Wij willen niet alleen op sportief vlak het beste
voor onze jeugd maar zijn ook bezorgd om de
veiligheid op de openbare weg.
Besef goed dat je als fietser altijd in de zwakste
positie staat. Zorg dat je ‘gezien’ wordt !!!!...
Voorzie goede verlichting en gebruik ze en
maak gebruik van een fluo-vestje, armband,
enz...
Het KFC-jeugdbestuur

Twee weken geleden namen we deze foto.
Deze modderduivel is Rune Depoorter, keeper bij de U21
(°2003). Hij mocht zijn debuut maken bij Jong KFC in de
oefenmatch tegen Mandel United.
Vermits hij mocht starten, had hij tijd en zeer duidelijk zin
in een degelijk opwarming. Warm zal hij wel gekregen
hebben, maar om geen kou te krijgen, trok hij toch een
andere plunje aan voor de match. Blijven gaan Rune!
In één van de volgende nummers van ons Clubblad zullen
we het hebben over... de “wasploeg”...(KL)
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Beste KFC’ers
Nu de eindejaarsfeesten naderen, lijkt het mij het ideaal
moment om een balans op te maken van 2018 en onze
toekomstplannen te verwoorden.
Eerst en vooral zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken iedereen een gelukkig jaar 2019 toe te wensen.
Vorig weekend verloren we met de A-ploeg van koploper KSK Oostnieuwkerke en bekleden zo halfweg de competitie na 15 wedstrijden de 11de plaats met 17 punten.
De Jong KFC’ers verloren eveneens tegen de buren uit
Reningelst en bekleden nu met 11 punten eveneens de
11de plaats. We hopen dat beide teams na Nieuwjaar
een tandje gaan bijsteken zodat we met beide ploegen
nog in de linkerkolom kunnen plaatsnemen. Ondertussen
is onze transfercel ook gestart met de zoektocht naar
voetbaltalenten die hun diensten ten dienste willen stellen van onze bloeiende vereniging.
Met de verkoop van truffels, grootmoeders lukken en
kerstmisbuches én een stand op de kerstmarkt staan er
KFC nog drukke dagen in het verschiet tijdens het eindejaar. Op vrijdag 18 januari 2019 worden alle vrijwilligers

van KFC uitgenodigd op een etentje in ons clubhuis als
bedanking voor hun belangloze inzet voor onze vereniging. Er wordt wel gevraagd tijdig in te schrijven!
Op 18, 20 en 21 maart 2019 organiseert onze vereniging
zijn traditioneel steakfestijn. Hopelijk kent deze formule
hetzelfde succes als de voorgaande jaren. Noteer alvast
deze data in je agenda! Kaarten zijn te koop bij de bestuursleden (€19 voor volwassenen en €8 voor kinderen)
Met Hemelvaart (30 mei-1 juni 2019) dan organiseert
KFC al voor de dertiende keer het internationaal jeugdtornooi ‘Poperinge Trophy’, dat stilaan een vaste waarde geworden is in de programmatie van Eurosportring,
onze Nederlandse medeorganisator. Drieëndertig, voornamelijk Nederlandse ploegen, hebben zich reeds ingeschreven; neem daar de lokale teams bij en we zullen
alweer kunnen spreken van een zeer druk bijgewoond
evenement.
Verder wensen we alle ploegen een succesvol verloop
van het voetbalseizoen!
Leve K.F.C.!
Filip Coutigny
Voorzitter

Dit schilderij dateert uit het “Eeuwfeestjaar” van KFC uit 2008. Op het schilderij herkennen we Giovanni Deseure, Frederik
Torreele, Thomas Verstraete en keeper Kurt Van Der Palt
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•

Zonder Kevin Chateau (werk) en zonder Kenneth Garreyn (feest) heeft KFC op het veld van leider SK Oostnieuwkerke een zeer goede partij gespeeld, maar dat leverde helaas geen punten op. Dat SKO na afloop toegaf dat
Poperinge niet diende te verliezen doet niets terzake, maar het doet mentaal wel deugd. En daar kan KFC zich misschien aan optrekken.

•

Beste KFC-spelers vorige zondag waren de gebroeders Maerten, met vooral Jasper in een glansrol als harde werker
die vaak zorgde voor balrecuperatie. Dat je dan al eens een kaartje pakt, hoort erbij. “Jasper heeft zijn draai gevonden” zei trainer Lucker en hij stak zijn lof voor Jasper niet onder stoelen of banken.

•

Tegen de top 3 uit het klassement speelden de mannen van Bram Lucker telkens uitstekende wedstrijden. “Maar”,
stelde Bram vast, “dat levert ons helaas maar één puntje op (tegen Wielsbeke)”. Tegen Deerlijk is het dus van
moéten. En het is een thuismatch. Hoewel, wij samen met trainer Lucker vaststelden dat uit of thuis voor KFC
Poperinge eigenlijk geen verschil maakt qua puntengewin. Misschien betert het eens de Supportersclub KFC Poperinge op volle toeren zal draaien.

•

Intussen is de “transfercel” van KFC Poperinge begonnen met de voorbereiding van het volgende seizoen. Dat gaat
nu eenmaal zo in het voetbal. Trainer Lucker wil immers zo snel mogelijk weten wie blijft, wie weg wil/moet en/of
wie stopt. Voor de trainer zelf moet er niémand weg. Dat wil dus zeggen dat hij tevreden is over zijn spelers. Maar
geldt het omgekeerde ook? De transfercel wil dat dus snel praten met de spelers om te zien of er vervangers moeten aangetrokken worden.

•

De eerste gesprekken leverden alvast positieve resultaten op: Tjardo Techel, Axel Deturck en Alister Bafcop hebben immers hun handtekening gezet voor het volgende seizoen. De gesprekken met de andere spelers zijn aan de
gang.

•

VfR Aalen, de nieuwe Duitse club van Mo Amelhaf, heeft vorig weekend 3-3 gelijk gespeeld tegen FC Cottbus. Aalen kwam drie keer op voorsprong, maar moest in de 94ste minuut toezien hoe de bezoekers alsnog twee kostbare
punten van Aalen pikten. Mo zelf speelde niet. Hij is pas nà Nieuwjaar speelgerechtigd. Aalen staat nu voorlaatste
met 16 punten uit 18 wedstrijden. Het moet minstens vier punten goedmaken op Fortuna Köln. Er zakken vier clubs
uit de Liga 3.

•

Bij de jeugd zijn de coördinatoren van de midden- en bovenbouw begonnen met de evaluatiegesprekken van de
spelers. Daarbij worden alle spelers samen met hun trainer(s) en ouders uitgenodigd voor een gesprek. Daarin
worden de vaardigheden, zowel sporttechnisch als mentaal besproken. Voor de eerste bijeenkomst vorige zaterdag was er alvast een grote belangstelling bij spelers en ouders.

•

Op donderdag 20 december zou normaliter de nieuwe koelcel moeten geïnstalleerd worden in de stockageruimte
achter de kantine. Dat zal het werk van de kantinemedewerkers behoorlijk vergemakkelijken en de kantinebezoekers kunnen altijd rekenen op frisse dranken. (PSP)
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Geen enkele Poperingse voetballer of
zaalsport(st)er die Renata Oreel niét kent
Wie af en toe een sportwedstrijd meepikt in Poperinge,
zij het nu voetbal of volleybal of basketbal, maakt heel
veel kans om daar Renata Oreel te ontmoeten. Renata
laat geen kans voorbijgaan om sportend Poperinge van
nabij te volgen. Ook bij KFC draait ze al jàren mee als
vrijwilligster: eerst achter de kantinetoog, nu vooral nog
als jetonverkoopster voor de jeugdwedstrijden en ze is
uiteraard vaste klant op de Studaxmatchen. Maar ook
tijdens de koekjeskaarting of andere evenementen mag
KFC een helpende hand verwachten van Renata.
Renata Oreel heeft al altijd van sport gehouden. Ze ging
vanaf zowat haar 6de levensjaar al naar voetbal kijken op
KFC, naar haar 15 jaar oudere broer, Julien, die toen in
het eerste elftal speelde.
VOLLEYBAL
Zélf sporten deed ze ook: ze studeerde aan de Normaalschool Heilige Familie in Tielt voor onderwijzeres en daar
kwam ze in contact met volleybal. “Toen waren wij nog
voor drie weken aan een stuk op internaat”, vertelt Renata. “De vrije tijd daar werd opgevuld met sport, zoals volleybal. Ik speelde er in de schoolploeg. En alhoewel ik na
mijn onderwijzersopleiding nooit meer gespeeld heb,
bleef de interesse in de sport”.
Renata huwde al snel met Paul Ryckoort en het paar
kreeg drie dochters (Hilde, Els en Greet) in drie jaar tijd.
“Dus veel tijd om zelf te sporten was er niet meer “, lacht
ze.
Maar de dochters groeiden op en waren al even sportief
als hun mama: “alle drie hebben ze vanaf hun twaalfde
volleybal gespeeld bij Beaphar Poperinge”, vertelt Renata. “En uiteraard ging ik dan kijken”. En ook de sportende
kleinkinderen kunnen rekenen op de belangstelling van
oma.
“Als er ergens ook maar iemand aan het sporten was of
is, ging of ga ik er naartoe”, vertelt Renata. “Kleindochter
Lore speelt nog altijd bij Beaphar en de man van Lore,
Tim Hoflack, speelt basketbal bij BBC Poperinge. En uiteraard moet Renata ook daar supporteren.

Renata Oreel volgt KFC al van kindsbeen af
(foto David Beerlandt)

Maar zelfs als er geen familieleden meespelen, dan nog
blijft Renata de zaalsporters én voetballers op de voet
volgen. Liefst ‘live’: “Wat wil je? Ik zit anders alleen thuis;
ik kan dus maar beter onder de mensen komen”, zegt
Renata, wiens man vorig jaar overleed. Paul Ryckoort was
ook een groot voetballiefhebber, was erelid van KFC Studax, maar volgde de laatste jaren alles vanop afstand.
JEF DE LEEUW
Toch belandde Renata niet door haar man bij het voetbal.
“Maar wel door Jef De Leeuw”, herinnert ze zich. Jef was
destijds jeugdtrainer in Poperinge en is inmiddels doorgegroeid naar TVJO van KVK Westhoek. “Jef was actief bij
het toenmalige SK Poperinge (een jeugdploeg afhankelijk
van het college) en ze hadden er helpende handen tekort. Jef zei me: je kan beter wat helpen, want je komt
toch altijd kijken. En zo kwam van het een het andere”,
herinnert Renata zich. Haar dochters waren inmiddels
tieners en konden wel al eens zonder mama. Want toen
SK opgedoekt werd en opgeslorpt door KFC, kwam Renata mee als vrijwilligster en cantinière. Ze volgde toen ook
al Studax van nabij en ze doet dat nog steeds.
(Vervolg zie blz. 13)
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(vervolg van blz. 12 Renata Oreel)
“Ik was ooit nog actief op de Kouter”, lacht Renata die
naar haar leeftijd (77) verwijst. “Ik stond er in het tickethokje, ik hielp achter de toog, ik deed er van alles”. Zoals
later ook op het Don Bosco-stadion. Voetballers klein of
groot, die spullen vergaten in de kleedkamers of in de
kantine, konden er op rekenen dat Renata die terugbezorgde: “Ik verzamelde alles, waste en streek de achtergelaten shirts of kousen en bracht ze dan netjes terug om
ze te ‘etaleren’ bij de gevonden voorwerpen”.

“BONNETJES”
Nu zit Renata voornamelijk “aan de bonnetjes”, zoals de
taak in het KFC-jargon wordt genoemd. “Werken achter
de toog zit er niet meer in”, zucht Renata met een glimlach. “Fysiek wil het allemaal zo goed niet meer lukken.
Voor “zittende werkjes” zeg ik nog altijd ja”, lacht ze.

Toch ziet ze altijd op tegen de ‘tussenseizoenen’: “Dat is
altijd een beetje doodgaan”, lacht ze. “De maanden mei
tot en met half augustus zijn voor mij echter vervelend”,
zegt ze. “Er is niets aan lokale sport te doen: het is dus elk
jaar weer uitkijken naar de hervattingen van de trainingen en de oefenwedstrijden, zowel in zaal als in het voetbal”, lacht ze.
Ook sport op televisie volgt ze: “vooral voetbal dan. Ik
heb geen abonnement op sportbetaalzenders, maar de
matchen die gewoon worden uitgezonden bekijk ik allemaal. En àls er dan eens een speciale wedstrijd is die niet
op de openbare netten komt, dan kan ik altijd in de KFCkantine, de cafetaria van de Sporthal of in café De Snoek
terecht waar ze die betaalzenders wél hebben. Zo kom ik
nog eens onder de mensen”, besluit ze lachend... (PSP)

KFC-JEUGD WEER OP “WINTER IN POPERINGE”
Na het enorme succes van vorig jaar, heeft het KFCJeugdbestuur besloten om ook eind, 2018 en begin
2019 op de Poperingse kerstmarkt te staan, “Winter
in Poperinge”, zoals dat evenement heet. KFC staat er
van 14 december 2018 tot 6 januari 2019.
Dit keer krijgt KFC één grote chalet (ipv 2 kleintjes) en
die zal staan in de buurt van frituur De Tram.
TWEE “BEZOEK”WEEKENDS
Bezoekers kunnen genieten van een streekbiertje, een
cavaatje ,… of van ons eigen KFC-brouwsel (Hasseltse
koffie – 2 maand gerijpt). En er is ook mogelijkheid om
een hapje te eten: zelfgemaakte croque monsieurs en/
of partysnacks.
Voor dit jaar hebben we na lang onderhandelen met
de kerstman en zijn entourage kunnen bekomen dat
de Kerstman twee vrijdag- en zaterdagavonden aanwezig zal zijn, waarvoor onze grote dank aan de goede
man.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 december komt de
Kerstman met cadeautjes voor de U6 tem de U10 ;
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december komt hij
voor de U11 tem U17 en de G-kids.
Dat is telkens tussen 19.00 tot 21.00 u.
Inschrijven is mogelijk tot 15 december via E-mail:
jeugdbestuur@kfcpoperinge.be
13
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KFC POPERINGE STUURT MATERIAAL NAAR BURUNDI
In een voetbalploeg met 500 spelers is er flink wat materiaal nodig: shirts, trainingspakken, sjaals, jassen, noem
maar op. Elk jaar wordt ook een deel van al dat materiaal
“afgedankt” wegens nieuwe sponsor(s).

ze al een gat in de lucht als ze een bal krijgen. Bij het basketten en volleyballen, spelen ze op slippers. Op een verzekering bij een ongeval moeten ze hier niet rekenen, ze
hebben God zeggen ze, die hen verzekert.”
“Ik geef niet alles wat we gekregen hebben in één keer
weg. We kijken altijd de kat uit de boom zodat we maximaal aan de behoeften kunnen voldoen. In de klas waar
we Engelse les geven, kwam een leerling vragen of we
misschien aan een bal konden geraken voor hun klas. Hij
vroeg het in het Engels. Schattig toch?
Ze zijn hier verplicht interscolaire wedstrijden te spelen,
maar ze hebben geen ballen. Ik beloofde niets, maar de
week nadien hadden we een bal bij van jullie club. Ze
sprongen echt een gat in de lucht. Ik heb hen gezegd dat
ze er goed moesten voor zorgen en vooral goed in team

Enkele maanden terug stuurden we via de verzendingsdienst van het CCMP (Competentiecentrum Materieel en
Producten) uit Ieper, waar KFC-jeugdbestuurslid Bart
Battheu tewerkgesteld is, een doos met truitjes en enkele ballen naar Burundi (Bujumbura). Het sportmateriaal
werd daar in ontvangst genomen en uitgedeeld door Kolonel Vandenbulcke, een goede vriend van onze voorzitter.
De kolonel aanvaardde het materiaal met veel plezier en
stuurde onlangs wat foto’s en wat berichtjes. Hierbij enkele citaten uit berichtjes die werden ontvangen :
” Bij de voetballertjes zie je er enkelen blootvoets spelen.
Dat is hier normaal. Maar dat toont het schril contrast
met de jeugdspelers van Belgische ploegen. Hier springen

moesten spelen om te kunnen winnen.
De bal wordt bewaard bij de directeur want er zijn
vééééél kapers op de kust.
Het tornooi begint volgende week. De directeur beloofde
ook nog een foto te sturen met de bal. We zijn dus in blijde verwachting!
Zo zie je maar dat het oud materiaal van KFC nog diensten bewijst in Afrika! (FC/PSP)
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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
4-5-6 JANUARI 2019
VRIJDAG 4 JANUARI
UIT
19:30 SC OOSTROZEBELE - KFC BELOFTEN
ZONDAG 6 JANUARI
UIT
14:00 K. REKKEM SPORT - JONG KFC
15:00 VK DADIZELE - KFC POPERINGE A

WINTERSTOP
VANAF 19 DECEMBER 2018
DE COMPETITIE HERNEEMT OP
4-5-6 JANUARI 2019

EERSTVOLGENDE
THUISWEDSTRIJDEN:
ZONDAG 13 JANUARI 2019
14 u.: JONG KFC - FC WESTOUTER
15 u.: KFC-A TEAM - BLANKENBERGE

Wat als… er geen scheidsrechter is?
We staan er niet altijd bij stil, maar de kans dat er match zullen zijn waarvoor geen scheidsrechter werd aangeduid
of kón aangeduid worden, stijgt met de jaren. Dit seizoen is het al geen uitzondering meer bij oefenmatchen.
Maar hoe werkt het systeem eigenlijk voor het aanduiden van een scheids? Wel, eerst en vooral worden scheidsrechters ingedeeld in afdelingen. Zo zijn er refs voor 3de en 4de provinciale en voor 2de en 1e provinciale.
De laagste 2 reeksen moeten het meestal doen zonder lijnrechters en ze zijn het laagst in aantal. In 2de is er overaanbod waardoor deze arbiters ook soms moeten fluiten in de lagere reeksen. Een computer bepaalt wie waar
fluit, rekening houdend met een paar criteria zoals bvb. de verplaatsingsafstand.
Een scheids krijgt 25 € vergoeding en een compensatie voor de verplaatsingskosten. Dat is het…
Als er geen scheids werd aangeduid, dient er strikt gezien een vrijwilliger te worden gezocht. In principe hebben de
bezoekers voorrang om iemand voor te dragen. Heeft de thuisploeg ook een kandidaat, dan wordt er gekeken naar
rang en ervaring. Die rangorde is huidige scheidsrechters, gewezen scheidsrechter en vervolgens de vrijwilligers.
Ook zij krijgen een vergoeding voor de match.
Dit jaar diende al 2 keer een vervanger gezocht te worden voor een oefenmatch van Jong KFC. Peter Dehaene leidde prima de match tegen VV Alveringem en Thibaut Nuytten, floot ineens een match voor senioren twee weken geleden tegen Mandel United. Thibaut rondde pas zijn opleiding af als referee en was toen van plan om jeugdmatchen
te fluiten, maar kreeg z’n vuurdoop dus ineens bij het herenvoetbal. Hij maakte een prima debuut! (KL)
15
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NOTEER IN DE AGENDA
Van 14 december 2018 tot 13 januari 2019:
KERSTMARKT (Grote Markt)
Woensdag 26 december 2018:
MEMORIAL DAY: zaalvoetbaltornooi voor jeugdteams ter nagedachtenis 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 Volleybal
Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
2019
13de INTERNATIONAAL ESRTORNOOI (Sportzone)

DOELPUNTENMAKERS KFC
1ste PROVINCIALE
9: Kevin Chateau
5: Mo Amelhaf
4: Alister Bafcop
3: Kenneth Garreyn
2: Jasper Notredame, Jasper Maerten, Olivier Sohier, Ward Maerten
1: Tjardo Techel, Joty Boeve, Quinten Fiey, Lowic Paridaen
4de PROVINCIALE D
8: Dauwe Rosseel
4: Jens Coene
3: Gauthier Gallin
1: Pepijn Hardeman, Marten Vandaele, Frederic Cuvelier, Jason Becuwe,
Adriaan Vandenberghe, Flor Dewulf, Milan Berquin

ASSISTS
1ste PROVINCIALE
7: Kevin Chateau
5: Alister Bafcop
4: Mo Amelhaf
3: Kenneth Garreyn
2: Quinten Fiey
1: Jasper Notredame, Lowic Paridaen, Geoffrey Demarey, Olivier Sohier,
Niels Boutten
4de PROVINCIALE D
5: Frédéric Cuvelier
4: Dauwe Rosseel, Gauthier Gallin
1: Marten Vandaele, Adriaan Vandenberghe, Fries Rosseel, Flor Dewulf

GEEL EN ROOD
A-TEAM:
Geel: 2: Kevin Chateau, Olivier Sohier, Kenneth Garreyn, Lowic Paridaen
1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf, Tjardo Techel, Alister Bafcop, Niels Boutten, Geoffrey Demarey, Joty Boeve, Vital Van Keirsbilck, Jasper Maerten
JONG KFC:
Geel:
2: Thibaut Lobeau, Pepijn Hardeman, Fries Rosseel, Gauthier Gallin
1: Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, Tom Lierman, Bram Pauwelyn, Frédéric Cuvelier, Adriaan Vandenberghe,
Milan Berquin,
16
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KALENDER, RANGSCHIKKINGEN EN UITSLAGEN
KALENDER 15-16 DECEMBER ‘18

KALENDER 15-16 DECEMBER ‘18

1ste Provinciale

4de Provinciale D

15/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12

Meulebeke - WS Lauwe
Wielsbeke - Waregem
Oostnieuwkerke - Dadizele
Boezinge - Zedelgem
RC Lauwe - Blenkanberge
Damme - Oostduinkerke
Kortemark - Vlamertinge
KFC POPERINGE - KVC DEERLIJK SP.

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

15/12
16/12
16/12
16/12
16/12
16/12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SK OOSTNIEUWKERKE
Wielsbeke
RC Lauwe
Dadizele
Oostduinkerke
Boezinge
WS Lauwe
Zedelgem
Vlamertinge
Blankenberge
KFC POPERINGE
Waregem
KVC DEERLIJK SPORT
Kortemark
Meulebeke
Damme

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

RANGSCHIKKING
#

RANGSCHIKKING
#

Passendale - Kruiseke
JONG KFC - VK LANGEM.-POELK.
Brielen - Menen
Dadizele - Vlamertinge
Hollebeke - Zillebeke
Reningelst - Rekkem

GS

W

V

G

DS

P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3

1
0
4
5
6
6
5
6
7
6
8
8
7
7
9
10

2
6
3
2
2
2
4
3
2
4
2
3
5
5
3
2

34/10
29/14
20/18
23/17
29/20
22/20
28/32
20/27
20/27
21/17
33/35
35/38
20/26
13/22
9/21
13/25

38
33
27
26
23
23
22
21
20
19
17
15
14
14
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GS

BRIELEN SPORT
13
Dadizele
13
Rekkem
13
VK LANGEM.POELK.13
Passendale
13
Kruiseke
13
Zillebeke
13
Hollebeke
13
Reningelst
13
Westouter
13
JONG KFC
13
Vlamertinge
13
Wervik
13
Menen
13

W

V

G

DS

P

12
10
10
8
7
7
6
5
5
5
3
3
1
1

1
2
2
5
3
5
7
6
6
7
8
8
11
12

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

65/11
52/20
44/20
18/20
29/23
39/23
46/34
38/30
33/36
26/44
24/36
17/39
12/60
16/63

36
31
31
24
24
22
18
17
17
16
11
11
4
3

MEDEWERK(ST)ER(S) GEZOCHT
Sinds anderhalf seizoen publiceren we bij elke thuiswedstrijd een KFC-clubblad onder de titel “Om de Vièrt’n doagn”.
Omdat dit clubblad niet alleen bedoeld is voor de spelers van de eerste ploegen en de supporters, maar óók en misschien vooral voor de KFC-Jeugd en de ouders van jeugdspelers, zoeken wij dringend mensen - ook jonge mensen die mee willen werken aan dit clubblad door om de twee weken een bijdrage te schrijven over het KFC-jeugdvoetbal
en de KFC-jeugdspelers die tot nog toe helaas te weinig aan bod komen.
Het hoeft daarom niet noodzakelijk altijd over voetbal te gaan, maar het kan ook een bijdrage zijn over een
“curieuze” hobby, een interessante story, een reiservaring, noem maar op... Ook columnisten mogen zich melden.
Wie liever wedstrijdverslagen schrijft, mag zich uiteraard ook melden. Wie weet is dit een eerste stap(je) naar de
(sport)journalistiek...
Wie interesse heeft mag altijd vrijblijvend mailen naar paul.samyn@telenet.be (PSP)
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COMPETITIEKALENDER 2018-2019
KFC POPERINGE A - 1ste provinciale

JONG KFC - 4de provinciale D

SEPTEMBER 2018
02
KVC Deerlijk Sport - KFC Poperinge
3/0
09
KFC Poperinge - VK Dadizele
2/4
16
KSC Blankenberge - KFC Poperinge
1/1
23
KFC Poperinge - KVV Oostduinkerke
0/2
30
RC Waregem - KFC Poperinge
5/7
OKTOBER 2018
07
KFC Poperinge - Exc. Zedelgem
0/3
14
WS Lauwe - KFC Poperinge
2/7
21
KFC Poperinge - KSK Vlamertinge
3/2
28
SVD Kortemark - KFC Poperinge
2/0
NOVEMBER 2018
04
KFC Poperinge - KFC Meulebeke
5/1
11
Sp. Boezinge - KFC Poperinge (14:30 u.)2 / 1
18
KFC Poperinge - SC Wielsbeke
3/3
zat. 24 SVV Damme - KFC Poperinge (20 u.)
0/1
DECEMBER 2018
02
KFC Poperinge - RC Lauwe
2/3
09
SK Oostnieuwkerke - KFC Poperinge
2/1
16
KFC Poperinge - KVC Deerlijk Sport
.../...
JANUARI 2019
06
VK Dadizele - KFC Poperinge
.../...
13
KFC Poperinge - KSC Blankenberge
.../...
20
KVV Oostduinkerke - KFC Poperinge
.../...
27
KFC Poperinge - RC Waregem
.../...
FEBRUARI 2019
03
Exc. Zedelgem - KFC Poperinge
.../...
10
KFC Poperinge - KWS Lauwe
.../...
17
KSK Vlamertinge - KFC Poperinge
.../...
24
KFC Poperinge - SVD Kortemark
.../...
MAART 2019
zat. 02 KFC Meulebeke - KFC Poperinge (19 u.) .../...
17
KFC Poperinge - Sassp. Boezinge
.../...
24
SC Wielsbeke - KFC Poperinge
.../...
31
KFC Poperinge - SVV Damme
.../...
APRIL 2019
zat. 06 RC Lauwe - KFC Poperinge (19 u.)
.../...
14
KFC Poperinge - SK Oostnieuwkerke
.../...

SEPTEMBER 2018
02
VK Langemark-Poelkapelle - Jong KFC
09
Jong KFC - Rekkem Sp.
16
FC Westouter - Jong KFC
23
Jong KFC - SK Zillebeke
30
Sp. Kruiseke - Jong KFC
OKTOBER 2018
07
Bye
14
FC Menen United - Jong KFC
21
Jong KFC - KSK Vlamertinge B
zat. 27 VK Dadizele B - Jong KFC (19 u.)
NOVEMBER 2018
04
Jong KFC - Brielen Sp.
11
Eendr. Wervik B - Jong KFC
18
Jong KFC - FC Passendale
25
RW Hollebeke - Jong KFC
DECEMBER 2018
02
Bye
09
SK Reningelst - Jong KFC
16
Jong KFC - VK Langemark-Poelkapelle
JANUARI 2019
06
Rekkem Sp. - Jong KFC
13
Jong KFC - FC Westouter
zat. 19 SK Zillebeke - Jong KFC (19 u.)
27
Jong KFC - Sp. Kruiseke
FEBRUARI 2019
03
Bye
10
Jong KFC - FC Menen United
17
KSK Vlamertinge B - Jong KFC
24
Jong KFC - VK Dadizele B
MAART 2019
03
Brielen Sp. - Jong KFC
zat. 16 Jong KFC - Eendr. Wervik B (18 u.)
zat. 24 FC Passendale - Jong KFC (15 u.)
31
Jong KFC - RW Hollebeke
APRIL 2019
07
Bye
14
Jong KFC - SK Reningelst

2/1
1/3
2/4
0/4
2/0

3/5
3/0
4/1
1/6
1/1
3/4
2/2

3/2
.../...
.../...
.../...
.../...
.../...

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

.../...
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