
 1 

  

  CLUBBLAD - Seizoen 2/nr. 9   -  13-01-2019 



 2 

  



 3 

  

PUZZELEN 
 

KFC POPERINGE - KSC BLANKENBERGE (15 u.) 
KFC Poperinge zit met een kater. Niet van de eindejaarsfeesten, 

maar wel van de eerste speeldag van 2019. Zowat de hele de-

fensie ligt in de lappenmand en het is nog maar de vraag hoe 

snel de geblesseerde verdedigers terug kunnen keren. Boven-

dien is het januari en dus examenmaand: er zijn nogal wat stu-

denten die - begrijpelijk - al eens een training skippen, zoals ze 

dat mooi kunnen zeggen. Wat dan uiteraard ook een invloed 

heeft op het spelniveau.  En dan nog tegen Blankenberge, een 

ploeg die KFC in normale omstandigheden moet aankunnen. 

Maar nu dus zorgen voor trainer Lucker die moet puzzelen en 

schuiven. Wie uiteindelijk de selectie van 15 haalde, leest u op 

het blad dat op de wedstrijddag in dit boekje wordt geschoven. 

(PSP) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Thierry Vervaeke, 

bijgestaan door grensrechters Sven Latruwe en Ashley Deberdt 

 

 

JONG KFC - FC WESTOUTER 
Voor wie aanwezig was op de heenmatch in Westouter herin-

nert zich ongetwijfeld de thriller: Jong KFC kwam er op een 0-2 

voorsprong en liet de buren de aansluitingstreffer maken.  

Toen ze ook nog een penalty kregen, redde Bram wonderbaar-

lijk. In de slotfase diepten we de voorsprong nog uit. Het hoeft 

dus geen betoog dat groen-wit iets zal willen rechtzetten, ook 

al staan ze inmiddels boven KFC gerangschikt.  

Trainer Geert Six moet weer aan het puzzelen slaan om een 

slagvaardig jong elftal in stelling te brengen. De vele afwezigen 

bij het  A-elftal maken die oefening nog moeilijker . (KL) 

 
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter  Danny Declerck 

VERDER IN DIT NUMMER: 
 

• Een “nieuwjaarsgesprek” met de 

voorzitter - Filip Coutigny: “KFC 

zijn is plezant!” p. 4-5-6 

• KFC-Studax steunt KFC-Jeugd: p. 6 

• 1ste Memorial Day: groot succes 

over de hele lijn. p. 7 

• Matchbalsponsors: p. 7 

• “United”-fuif op 16 maart: p. 8 

• Examens van basisspelers, geven 

“Jonge veulens” kansen: p. 9 

• KFC-Nieuwsjes: p. 10 

• KFC Poperinge talrijk aanwezig op 

de Clarebout X-mas Run : p. 11 

• Agenda, doelschutters, assists, 

kaarten: p. 12 

• Kalender van alle ploegen voor 

januari: p. 13 

• Wedstrijden en rangschikkingen: 

p. 14 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

KSC BLANKENBERGE en FC WESTOUTER 
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Een “nieuwjaarsgesprek” met de voorzitter 

Filip Coutigny: “KFC zijn is plezant!” 
De “jaarkering” is voor veel media een gelegenheid om 

terug te blikken op wat voorbij is. Wij keken met KFC-

voorzitter Filip Coutigny echter vooruit naar 2019. En 

waar kon dat beter gebeuren dan aan de KFC-chalet op 

de Kerstmarkt waar KFC-jeugd in de voorbije drie einde-

jaarsweken héél wat bezoekers mocht verwelkomen. 

Waarvoor dank. Een niet onbelangrijk detail: ons ge-

sprek had plaats vóór de openingsmatch 2019 van het A

-team 2019 op Dadizele (4-0 verlies)... 

 

“Het doel blijft nog altijd hetzelfde als bij het seizoenbe-

gin”, opent de voorzitter. “Ik hoop dat we in de komende 

drie en een halve maand zoveel mogelijk punten sprok-

kelen om zo hoog mogelijk te eindigen in de linkerko-

lom”. De voorzitter ziet mijn licht ongelovige blik. “Dat is 

realistisch, hoor. In de eerste competitiehelft in 2018 

hebben wij - op de openingsmatch op Deerlijk na - geen 

enkele slechte wedstrijd gespeeld. Op die ene match na 

mochten al onze wedstrijden gezien worden”. 

 

UITBOUW SEIZOEN 2019-2020 

De voorzitter ziet geen problemen voor de nabije toe-

komst: “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij ons kun-

nen handhaven in eerste provinciale. Ook al zullen er ver-

moedelijk vier ploegen moeten zakken. We kúnnen voet-

ballen: we hebben het alle toppers moeilijk tot zeer 

moeilijk gemaakt. Als Bram Lucker elke wedstrijd met de 

voltallige kern kan spelen, staan we op de vierde plaats. 

Maar dat is helaas bij geen enkele ploeg ooit mogelijk. Bij 

KFC dus ook niet. Is Kevin Chateau beschikbaar op Oost-

nieuwkerke, dan winnen we”.  

“Bram Lucker blijft normaliter ook volgend seizoen onze 

trainer”, gaat de voorzitter enthousiast door. “We zijn al 

bezig met de uitbouw van de kern voor volgend seizoen: 

er zijn al drie nieuwe spelers die hun handtekening gezet 

hebben. Maar meer mag ik daarover nu nog niet zeggen, 

het spijt me”, glimlacht de voorzitter.  

“Ik vind het wel jammer dat Niels Boutten en Kenneth 

Garreyn zouden stoppen. Ik zal ze toch vragen om daar 

nog eens ernstig over na te denken. KFC kan nog veel ple-

zier aan hen beleven in de toekomst. Het is ook nog niet 

duidelijk wat Kevin Chateau zal doen. Hij heeft het hier 

bij ons zeer naar zijn zin, zegt hij altijd. Uiteindelijk heb-

ben wij hem opnieuw gelanceerd toen zijn voetballoop-

baan wat in een dipje zat. De keerzijde is dat er nu veel 

interesse is van andere ploegen voor onze spits”.  

 

(Vervolg zie blz. 5) 

Filip Coutigny: “Misschien moeten we onze visie op Jong KFC 

herbekijken” (foto David Beerlandt)  
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(vervolg van blz. 4 Filip Coutigny) 

 

“Het zou spijtig zijn mocht hij ons verlaten, maar we gaan 

niet zondigen tegen onze principes: het moet betaalbaar 

blijven. Tegen half januari zou er veel duidelijk moeten 

worden. We zullen dan een beter zicht hebben op de za-

ken”. 

 

JONG KFC 

Naast het eerste elftal is er nog Jong KFC. KFC Poperinge 

was de eerste club die een tweede elftal in competitie 

bracht om de jonge eigen spelers op te leiden voor het 

eerste elftal. Ondertussen zijn er al veel meer clubs die 

dat voorbeeld hebben gevolgd. Dat heeft - voor KFC al-

thans - al vruchten afgeworpen. En dat zal ook zondag 

duidelijk worden. De voorzitter heeft echter een “maar” 

klaar. “Misschien moeten we onze visie op Jong KFC her-

bekijken”, verrast de voorzitter. “Jong KFC was initieel 

bedoeld voor de KFC-spelers die de jeugdreeksen waren 

ontgroeid of voor spelers die hier  hun eerste voetbalpas-

jes zetten, vervolgens uitweken naar een grotere ploeg 

om dan - bijvoorbeeld omwille van studies - terug te ke-

ren. Dat blijft uiteraard nog altijd zeer belangrijk. Maar de 

vraag is: kunnen/mogen we ook jonge talentvolle spelers 

zonder KFC-verleden die in de regio wonen en van een 

andere ploeg komen, inpassen? Daar moeten we ons nog 

eens over beraden. We moeten toch niet in onze eigen 

voeten schieten door dat talent te laten ontglippen?” 

 

OUDERS 

KFC wil in 2019 ook nog dichter bij de ouders van de 

jeugdspelers komen. “Ik heb enorm veel respect voor de 

ouders van jonge kinderen tegenwoordig”, looft de voor-

zitter. “Het is niet gemakkelijk voor ouders met meerdere 

kinderen om die - naast de schoolse activiteiten -  alle-

maal een zinnige nevenactiviteit en ontspanning te bie-

den. De ouders moeten van links naar rechts crossen om 

hun kinderen te laten sporten, om ze muziek te laten le-

ren, om ze artistiek te vormen... De ene brengen, de an-

dere afhalen,... En dan meestal nog zelf moeten werken 

ook. Niet evident. 

Toch zullen we proberen om de ouders van onze voetbal-

lertjes dichter bij de club te betrekken. Hoe we dat pre-

cies zullen doen, moeten we nog uitzoeken en uitprobe-

ren, maar ook dat zal via de digitale werking vlotter kun-

nen verlopen. 

“KFC-Jeugd organiseert veel activiteiten zoals deze kerst-

markt, de foodlunch en andere dingen. De opbrengsten 

gaan integraal naar de jeugdwerking. We willen het op 

die manier voor de ouders allemaal betaalbaar houden. 

Wat ook al niet gemakkelijk is. Want de bond eist gedi-

plomeerde trainers. We krijgen er - gelukkig - meer en 

meer uit eigen rangen, maar anderzijds lopen de vergoe-

dingen op”.  

We opperen dat er wel eens gezegd werd/wordt dat alles 

in functie is van de 1ste ploeg. De voorzitter steigert: “Dat 

is totaal onjuist. De mensen uit het jeugdbestuur weten 

zeer goed dat alles wat er financieel binnengehaald 

wordt, ook in de jeugd wordt terug geïnvesteerd”, aldus 

de voorzitter. 

 

DIGITALISERING 

Niet alleen is KFC bezig met de uitbouw van de teams 

voor volgend seizoen, ook de interne werking wordt ge-

optimaliseerd. “Doel is dat de digitalisering van de club 

tegen volgend seizoen helemaal rond is”, zegt de voor-

zitter. Het wordt een portal. Dat is een website ontwor-

pen om verschillende gebieden en mogelijkheden van 

internet bij elkaar te brengen. De bedoeling is dat een 

internetgebruiker via zo`n portal allerlei informatie over 

KFC kan vinden op het internet, en hierdoor wordt de 

portal een soort `startpagina` voor de gebruiker. 

“Eens de ‘portal’ werkt, zal het voor iedereen gemakkelijk 

zijn om dingen in te brengen, te regelen, afspraken te 

maken, documenten te raadplegen, informatie te ver-

sturen, enz. De administratie zal dagelijks up-to-date zijn. 

Het spreekt vanzelf dat we voor alle verantwoordelijken 

nog een informatie- en vormingssessie zullen moeten or-

ganiseren om de werking van het ‘portal” aan te leren”, 

overloopt de voorzitter 

 

SANITAIR BLOK 

Na de installatie van een koelcel voor de kantine, plant 

KFC verder nog de complete renovatie van het sanitair 

blok in de kantine. “We krijgen veel bezoekers over de 

vloer en die hebben recht op een net en modern sanitair 

complex. Dat is belangrijk bij onze kantine. Daar gaan we 

er in 2019 ook werk van maken.  

 
(Vervolg zie blz. 6) 
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KFC-STUDAX STEUNT KFC-JEUGD 

“Zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen”, luidt een bekend spreekwoord. Wat betekent dat de ouderen het goede 

voorbeeld geven en dat de jongeren hen daarin volgen. Om die jongeren te helpen bij het volgen, zorgen de Stu-

daxers elk jaar voor een financiële bijdrage aan de KFC-Jeugd. Tijdens de kerstmarkt kwam een delegatie van Studax 

een cheque overhandigen. De kerstman was getuige.... (PSP) 

Op de foto v.l.n.r.: KFC-bestuurslid en jeugdbestuurslid Lauretto Deseure,, Studax-secretaris Marc Dewilde, de vrolijke 

kerstman, KFC-jeugdvoorzitter Dirk Vandermarliere, Studax-trainer Johny Dequae en Studax-bestuurslid en toekom-

stig sportschepen Klaas Verbeke. 

(vervolg van blz 5 Filip Coutigny) 

 

Niet alleen de toiletruimtes zullen gemoderniseerd wor-

den, ook zullen we een afzonderlijke babyruimte voor-

zien waar jonge mama’s hun kleine baby’s kunnen ver-

schonen”, verduidelijkt de voorzitter de plannen. 

 

KFC ZIJN IS PLEZANT 

Intussen is het behoorlijk druk aan het kerstchalet van 

KFC. Filip Coutigny spaart zijn lof voor de KFC-

medewerkers niet: “Onze club heeft uitstekende mede-

werkers”, looft de voorzitter. “Vergeet niet dat géén en-

kele van onze vrijwilligers vergoed wordt. De kerstmarkt 

hier vraagt grote inspanningen van véél mensen. Het is  

tegenwoordig niet evident om mensen te vinden die zich 

- belangeloos - voor een vereniging willen inzetten. Als 

er niets aan vasthangt, komen ze niet. Wij hebben geluk-

kig nog veel mensen van goede wil en met veel inzet. Al 

mogen nieuwe medewerkers zich nog altijd melden.  Ge-

lukkig hebben we nu binnen het bestuur een paar jonge-

re bestuursleden die de club ook qua mentaliteit kunnen 

verjongen en moderniseren. Ik vind het nog altijd leuk 

om voorzitter te zijn met zo’n mensen er bij. KFC zijn is 

plezant, besluit de voorzitter lachend. (PSP) 
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DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR: 
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Op woensdag 26 december 2018 organiseerde KFC  

Poperinge Jeugdwerking in beide stedelijke sporthallen 

de 1e Memorial Day.  

De Memorial Day is een blijvende herinnering aan het 

overlijden van Kurt Vulsteke (07/11/2004) & Simon De-

queker (09/02/2018), beide getalenteerde spelers van 

onze club. De Memorial Day kwam ter vervanging van de 

Memorial Kurt Vulsteke. 

Aan deze Memorial Day namen maar liefst 48 ploegen 

deel en dit van de categorieën U6 tot en met U15 en G-

Voetbal.  

Na de openingsceremonie waar voorzitter Filip Coutigny 
een woord van dank richtte tot de deelnemende clubs, 
en eveneens de ouders van beide overleden spelers be-
dankte voor hun aanwezigheid, mochten de allerklein-
sten U6  en de U7 & U8 het tornooi op gang schieten.  
 

Vanaf 10u30 lieten de spelers van het G-Voetbal zich van 
hun beste zijde zien. 
In de namiddag volgden de leeftijdscategorieën elkaar op 
zodat naar het einde toe de U15 dit tornooi mochten 
afsluiten. 
 
Na afloop niets dan tevreden gezichten, ploegverant-
woordelijken waren tevreden over de organisatie, de 
spelers pronkten met hun persoonlijk aandenken en ook 
de organisatoren waren tevreden over het verloop: voet-
bal was er feest. 
 
Langs deze weg willen de initiatiefnemers iedereen die 
zijn steentje bijdroeg tot het welslagen van deze 1e uit-
gave van de Memorial Day, van harte bedanken voor 
hun eindeloze inzet om van deze dag iets moois te ma-
ken. 

Fabien De Byser 

1ste Memorial Day: groot succes over de hele lijn  

TROFEEËN EN BEKERS 

Marcel DUPONT 
Ieperstraat 81 

8970 POPERINGE 
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EXAMENS VAN BASISSPELERS  

GEVEN “JONGE VEULENS” KANSEN 

De examenperiodes zijn - zoals algemeen geweten - spannende en moeilijke weken voor de studenten. De meeste 

studenten die hoger onderwijs volgen moeten aan de bak januari en begin februari. Velen nemen hun (zware) 

studie ernstig en enkelingen moeten nog snel wat bloktijd inhalen.  

Maar voor trainers van sportclubs is het evenzeer een spannende periode. Hoeveel spelers ga ik ter beschikking 

hebben is de grote vraag zowat elke zondag. Anderzijds is het dé periode om een aantal U21-spelers die nog in 

Poperinge school lopen een kans te geven om te proeven van 4e provinciale.  

Zo gebeurde dus ook afgelopen zondag bij Jong KFC op bezoek in Rekkem. In vergelijking met de heenmatch 

stonden er 3 spelers op het wedstrijdblad die toen aantraden:  Jonas en Dauwe Rosseel en Warre De Gersem.  

De nieuwe gezichten waren Eric Maneshime (°2000), Tighres Lemaire, Emiel Nouwynck, Vic Robesyn (°2001), Ri-

nus Baes en Xander Deruyck (°2002). U leest het goed : jonge veulens van 16, 17 en 18 jaar. De hele ploeg was 

gemiddeld 19 jaar. Ze ontgoochelden allerminst en verweerden zich kranig en konden zelf 3 keer scoren tegen de 

derde in het klassement. Emiel prikte dus z’n eerst goal voor Jong KFC in z’n eerste match. Alleen jammer dat 

Rekkem nog beter bij schot was... Op de foto van links naar rechts : Xander De Ruyck, Rinus Baes, Emiel 

Nouwynck, Eric Manishime,Tighres Lemaire en Vic Robesyn.  (KL) 
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• Gedurende de (korte) winterstop hebben de eerste elftallen van KFC doorgetraind, weliswaar slechts één keer per 

week; kwestie van de conditie niet helemaal te verliezen. 

• Januari is voor de studenten blok- en examenmaand. Daardoor moesten de trainers van Beloften, Jong KFC en het 

A-team nogal wat schuiven en zijn er op training nogal wat afwezigen. We wensen alle studenten trouwens heel 

veel succes. 

• Volgende trainers hebben hun basisdiploma ‘BLOSO getuigschrift C’ behaald: Andy Boury, Guillaume Bovy, Xander 

De Ruyck, Filip Logie, Jorim Louchaert, Tom Minnekeer, Seppe Spenninck, Jinte Surmont, Alex Verlinde en Arthur 

Vermeersch. David Careje heeft een B-diploma behaald en Glen Saeremans is sinds kort houder van een UEFA B-

diploma. 

• Intussen zijn de besprekingen over blijven/weggaan aan de gang en worden nieuwe spelers gecontacteerd. KFC 

heeft al 3 nieuwkomers vastgelegd. Slechts één van het trio mag al bekend gemaakt worden. Het gaat om Thomas 

Ketels (°8 mei 2000), een aanvaller die van de Beloften van KVK Westhoek komt en die nu al meetraint met het 

eerste KFC-elftal. Hij woont in Poperinge en kent de meeste van de KFC-spelers vrij goed.  

• Voor de match tegen Blankenberge is Kenneth Garreyn geschorst omdat hij zondag op Daidzele tegen zijn derde 

gele kaart aankeek. Ook Oli Sohier, Kevin Chateau en Lowic Paridaen moeten oppassen: zij staan met elk 2 gele 

kaarten achter hun naam. In hoeverre de gekwetsten gerecupereerd kunnen worden is nog niet duidelijk. 

• In het kader van het project KFC 2.0 beschikt het KFC-Jeugdbestuur nog over een budget van 4000 euro. Naast de 

extra uitrusting voor de nieuwe spelers en de KFC-pet die de spelers van Sinterklaas kregen via dit project, zullen 

alle ploegen in het kader van “teambuilding” naar de bowling kunnen gaan of naar het zwembad. Iedereen krijgt 

een extraatje van 10 euro ( 4000 euro te verdelen onder 375 jeugdspelers + trainers + ploegafgevaardigden) zodat 

ze na of tijdens het bowlen/zwemmen nog dat resterende bedrag kunnen besteden aan drankje(s) of hapje(s),… 

• Mo Amelhaf staat nu officieel op de loonlijst van VfR Aalen. De competitie in de 3de Bundelsiga herneemt echter 

pas in het laatste weekend van januari. Aalen speelt dan op maandag 28 januari om 19 u. thuis tegen SV Unterha-

ching  dat op de 5de plaats geklasseerd staat. Dat belooft een moeilijk debuut te worden voor Mo.... (PSP) 
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Omdat KFC Poperinge meer doet dan alleen maar voet-

ballen, kozen heel wat spelers  - maar ook trainers en 

sympathisanten  - ervoor om op 23 december mee te 

lopen voor het goede doel.  

 

De Clarebout Christmasrun, die al voor de 4e keer plaats-

vindt in Poperinge, mocht dit jaar 1215 deelnemers op-

schrijven en daar zaten heel wat KFC’ers tussen.  

We zagen spelers uit de A-ploeg, B-ploeg, beloften en U21 

meelopen in een roodgeel wedstrijdshirt. Ook veel jeugd-

spelers waagden zich aan de run doorheen het centrum 

van Poperinge.  

“Het was leuk om zien dat we ook nààst het veld als KFC-

speler meedoen aan soortgelijke evenementen”, zegt 

voorzitter Filip Coutigny. De lopers konden zich nadien 

verwarmen aan de KFC-kerstchalet op de markt, met een 

warme chocomelk of iets sterkers.  

Wannes Vandenberghe (19) 2de  op de 4 kilometer.  

Wannes Vandenberghe, linker vleugelspeler bij de U21, 

liep de 4 kilometer in 13 minuten en 53 seconden en liet 

zo 672 lopers achter zich. Hij eindigde hiermee op de 2e 

plaats en liep nadien nog eens de 8 kilometer. Een heel 

sterke prestatie van de student kinésitherapie aan de Uni-

versiteit Gent. We mogen trots zijn op de inzet en presta-

ties van KFC Poperinge dat op een sportieve manier  2018 

afsloot (LC) 

KFC Poperinge talrijk aanwezig op de Clarebout X-mas Run  
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NOTEER IN DE AGENDA 

 Vrijdag 18 januari 2019 

VRIJWILLIGERSFEEST (KFC-kantine). 

Inschrijven bij Jacques Carpentier. 
 

Vrijdag 1 maart 2019: 

“FOUTTE AVONT” 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 
 

Zaterdag 11 mei 2019 

KFC-JEUGDFEEST (KFC-kantine) 
 

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 

2019 

13de INTERNATIONAAL ESR-

TORNOOI (Sportzone) 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

10: Kevin Chateau 

5: Mo Amelhaf 

4: Alister Bafcop 

4: Kenneth Garreyn 

3: Jasper Notredame 

2: Jasper Maerten, Olivier Sohier, Ward Maerten 

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

 

4de PROVINCIALE D 

10: Dauwe Rosseel 

4: Jens Coene  

3: Gauthier Gallin 

2: Thijs Bruneel 

1: Pepijn Hardeman, Marten Vandaele, Frederic Cuvelier, Jason Becuwe, 

Adriaan Vandenberghe, Flor Dewulf, Milan Berquin, Emiel Nouwynck 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

7: Kevin Chateau 

5: Alister Bafcop, Kenneth Garreyn 

4: Mo Amelhaf 

2: Quinten Fiey 

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

Niels Boutten, Ward Maerten 
 

4de PROVINCIALE D 

5: Frédéric Cuvelier, 

4: Dauwe Rosseel, Gauthier Gallin 

1: Marten Vandaele, Adriaan Vandenberghe, Fries Rosseel, Flor Dewulf, 

Warre Degersem 

GEEL EN ROOD 
A-TEAM:  

Geel: 2: Kevin Chateau, Olivier Sohier, Lowic Paridaen 

1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf,  Tjardo Techel,  Alister Bafcop, Niels Boutten, Geoffrey Demarey, Joty Boeve, Vi-

tal Van Keirsbilck, Jasper Maerten 
 

JONG KFC:   

Geel:  

2: Thibaut Lobeau, Fries Rosseel, Gauthier Gallin, Ruben Van Asch 

1: Bastiaan Dejaegher, Marten Vandaele, Tom Lierman, Bram Pauwelyn,  Frédéric Cuvelier, Adriaan Vandenberghe, 

Milan Berquin, Dauwe Rosseel, Thijs Bruneel 
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WEDSTRIJDEN WEEKEND 

11-12-13 JANUARI 2019 
 

VRIJDGAG 11 JANUARI 

UIT 

19:30 SV MOORSELE - KFC-BELOFTEN 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 

THUIS 

09:30 GEW U8(1) - VK Langem.-Poelk.  

09:30  GEW U9(1) - KVK. Westhoek  

09:30 GEW U9(2) - FC Westouter  

09:30  GEW U10(1) - FC Westouter  

09:30  GEW U10(2) - VKW Vleteren  

09:30  GEW U11  - RC De Panne  

09:30  GEW U11 (2) - GS Voormezele  

09:30  GEW U8(2) - FC Westouter  

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

10:45  GEW U7(3) - RC De Panne  

14:30  GEW U12 - VKW Vleteren  

14:30  GEW U13 - GS Voormezele  

14:30  GEW U15(2) - VKW Vleteren  

14:30  PROV U17 - SV Zulte-Waregem 

 

UIT 

09:30  VK Avelgem - PROV U8(1)      

09:30  VK Avelgem - PROV U8(2)      

10:00  SV Diksmuide - GEW U17  

 

ZONDAG 13 JANUARI 

THUIS 

09:30  PROV U12 - SC Zonnebeke  

09:30 PROV U13 SV Zulte-Waregem  

14:00 JONG KFC  - FC WESTOUTER  

15:00  KFC A - SC BLANKENBERGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

18-19-20 JANUARI 2019 
 

ZATERDAG 18 JANUARI 

THUIS 

09:30 PROV U9(1) - SV Moorsele  

09:30 PROV U9(2) - SV Moorsele  

09:30 PROV U10  - SK Eernegem  

09:30  PROV U11 - SK Eernegem  

09:45  GEW U17 - SK Vlamertinge  

10:45  GEW U7(2) - SC Zonnebeke  

14:30 PROV U21  - Zwevegem Sp. 

 

UIT 

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

09:00 KWS Houthulst - GEW U10(1)      

09:00 Merkem Sp. - GEW U9(2)      

09:15 SK Oostnieuwk. - GEW U7(1)      

09:30 RW Hollebeke - GEW U8(2)      

10:00 SK Nieuwkerke - Gew U11 (2)      

10:30 Sassp. Boezinge - GEW U8(1)      

10:45 VK Langem.-Poelk. - GEW U9(1)      

13:30  SK Reningelst B - GEW U13      

13:30 Sp. Dikkebus - GEW U12      

14:00 SK Elverdinge - GEW U15(2)      

14:30 SV Veurne B - GEW U15(1)      

14:30 E. HOOGLEDE - KFC-BELOFTEN      

15:30 SV Bredene A - PROV U17      

19:00  SK ZILLEBEKE - JONG KFC  

 

ZONDAG 19 JANUARI 

THUIS 

09:30 PROV U15 - SV Moorsele 

 

UIT 

09:30  SV Roeselare - PROV U12      

09:30  Zwevegem Sp. - PROV U13      

15:00 OOSTDUINKERKE - KFC A 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

25-26-27 JANUARI 2019 
 

VRIJDAG 25 JANUARI 

THUIS 

20:00 KFC-BELOFTEN SV MOORSLEDE 

 

ZATERDAG 26 JANUARI 

THUIS 

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

09:30 GEW U9(1) - SV Veurne B  

09:30 GEW U9(2) - TSC Proven  

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

09:30 GEW U10(2) - TSC Proven  

09:30 GEW U11 - Sp. Keiem  

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

09:30  GEW U8(2) - TSC Proven  

09:45 GEW U17 - JV Lo-Reninge  

10:45  GEW U7(1) - SK Staden A  

10:45  GEW U7(3) - Sassp. Boezinge  

14:30 GEW U12 - Brielen Sport C  

14:30 GEW U13 - TSC Proven  

14:30 GEW U15(1) - TSC Proven  

14:30 GEW U15(2) - WS Bulskamp  

14:30  PROV U17 - FCE Kuurne 

 

UIT 

09:00 Sp. Dikkebus - GEW U7(2)      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U10      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U11      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U9(1)      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U9(2)      

10:30 Zwevegem Sp. - PROV U8(1)      

10:30 Zwevegem Sp. - PROV U8(2)      

16:00 VVC Beernem - PROV U21 

 

ZONDAG 27 JANUARI 

UIT 

10:00 SV Bredene A - PROV U15 

 

THUIS 

09:30 PROV U12 - VVC Beernem  

14:00 JONG KFC - SP. KRUISEKE  

15:00 KFC A-TEAM -  RC WAREGEM 
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Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 9 - 13 JANUARI 2019 

1ste Provinciale 
KALENDER 12-13 JANUARI ‘19 

12/01 19:00 Meulebeke - Kortemark        ...-...  

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

13/01 14:30 Dadizele  - Deerlijk          ...-...  

13/01 14:30 Wielsbeke  - WS Lauwe        ...-...  

13/01 15:00 Oostnieuwkerke - Oostduinkerke    ...-...  

13/01 15:00 RC Lauwe - Waregem         ...-...  

13/01 15:00 Boezinge - Vlamertinge        ...-...  

13/01 15:00 KFC POPERINGE -  SC BLANKENBERGE ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
#           GS  W   V   G   DS    P  

1  OOSTNIEUWKERKE 17 13 1  3  41/14  42 

2  Wielsbeke     17 10 0  7  32/16  37 

3  RC Lauwe     17 9  5  3  22/21  30 

4  Oostduinkerke   17 9  6  2  33/20  29 

5  Dadizele      17 9  6  2  27/20  29 

6  WS Lauwe     17 8  5  4  36/34  28 

7  Vlamertinge    17 8  7  2  25/27  26 

8  Zedelgem     17 7  7  3  24/31  24 

9  Boezinge     17 7  8  2  24/25  23 

10 KFC POPERINGE  17 6  9  2  37/39  20 

11 BLANKENBERGE   17 5  7  5  26/23  20 

12 Waregem     17 5  8  4  38/40  19 

13 Deerlijk      17 3  8  6  20/30  15 

14 Kortemark     17 3  8  6  13/25  15 

15 Meulebeke    17 3  11 3  11/29  12 

16 Damme      17 3  12 2  14/29  11 

 

KALENDER 19-20 JANUARI ‘19 

19/01 20:00 Zedelgem - RC Lauwe         ...-...   

20/01 14:30 Deerlijk - Meulebeke         ...-...   

20/01 14:30 Vlamertinge - Wielsbeke       ...-...   

20/01 14:30 WS Lauwe - Damme         ...-...   

20/01 15:00 VV OOSTDUINKERKE  - KFC POPERINGE ...-...   

20/01 15:00 RC Waregem - Oostnieuwkerke    ...-...   

20/01 15:00 Kortemark - Boezinge         ...-...   

20/01 15:00 Blankenberge - Dadizele        ...-...   

 

 

 

4de Provinciale D 
KALENDER 12-13 JANUARI ‘19 

13/01 14:00 JONG KFC - FC WESTOUTER    ...-...  

13/01 14:30 Passendale - Menen       ...-...  

13/01 14:30 Rekkem - Langemark-Poelkapelle  ...-...  

13/01 14:30 Brielen - Dadizele         ..-...  

13/01 14:30 Wervik  - Vlamertinge       ...-...  

13/01 15:00 Reningelst - Zillebeke       ...-...  

 

RANGSCHIKKING 

#  GS  W  V  G  DS  P  

1  Brielen       15 14 1  0  75/15  42 

2  Rekkem       15 12 2  1  56/25  37 

3  Dadizele      15 11 2  2  57/21  35 

4  Kruiseke      15 8  5  2  44/27  26 

5  Langemark-Poelk. 15 8  5  2  21/23  26 

6  Passendale    14 7  3  4  31/25  25 

7  Hollebeke     15 6  7  2  42/34  20 

8  FC WESTOUTER  14 6  7  1  28/44  19 

9  Zillebeke     14 6  8  0  47/36  18 

10 Reningelst     15 5  8  2  35/43  17 

11 JONG KFC     15 3  9  3  29/45  12 

12 Vlamertinge    15 3  10 2  17/47  11 

13 Wervik      14 1  11 2  16/64  5 

14 Menen      15 1  13 1  24/73  4 

 

 

KALENDER 19-20 JANUARI ‘19 

19/01 19:00 SK ZILLEBEKE - JONG KFC     ...-...   

20/01 14:00 Vlamertinge - Passendale     ...-...   

20/01 14:30 Dadizele - Wervik         ...-...   

20/01 14:30 Langemark-Poelkapelle - Brielen  ...-...   

20/01 14:30 Kruiseke - Reningelst       ...-...   

20/01 14:30 Menen - Hollebeke        ...-...   

20/01 14:30 Westouter - Rekkem       ...-...   
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