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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE
verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van
KWS LAUWE en FC MENEN UNITED

VIJF DALERS??
KFC POPERINGE - WHITE STAR LAUWE (15 u.)
Voor elke West-Vlaamse ploeg die uit 3de amateurs degradeert, daalt
er één ploeg méér uit 1ste provinciale. Dat ziet er dus niet goed uit. In
3de amateurs lijken Oostkamp en KM Torhout nú al veroordeeld en E.
Wervik zakt alsmaar dieper weg. Tenzij Wervik zondag op Kampenhout wint en erover wipt. Maar de kans is dus reëel dat er straks 3
West-Vlaamse clubs naar 1ste provinciale afdalen en dat er bijgevolg
maar liefst vijf (!!) teams uit 1ste zullen degraderen naar 2de provinciale....
Wie even het klassement erbij neemt ziet dat KFC slechts 3 puntjes
voorsprong heeft op Kortemark dat momenteel op de 5de degradatieplaats staat... Moet het belang van de volgende wedstrijden nog onderstreept worden? Gelukkig droogde KFC vorige week Zedelgem af en
hopelijk gaat roodgeel op hetzelfde elan verder, zodat we binnen afzienbare tijd een zucht van opluchting kunnen slaken...(PSP)
(PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Sidi Rahbi, bijgestaan
door grensrechters Ewout Leys en Davy Simoens.

JONG KFC - FC MENEN UNITED (14 u.)
Jong KFC kreeg zowaar een tweede winterstop aangeboden. Eerst was
koning winter spelbreker en vorige week werd een weekendje bye genoteerd. Voor de studenten kwam dit niet slecht uit maar de keerzijde
van deze onderbreking is het wegebben van conditie en matchritme. In
hoeverre dit een nadeel is, zal blijken na de match tegen Menen United. De grensjongens beleven een moeilijk seizoen maar geven allerminst op. Getuige daarvan is de draw tegen buur Reningelst, dat zelfs
nog een doelpunt puurde uit een penalty. De jongens van Geert Six zijn
dus best op hun hoede.
Hopelijk kunnen ze ook de jaarlijkse traditie weer oppikken van een
reeks goeie matchen na nieuwjaar en maken ze een remonte in het
klassement.
(KL)
Op het ogenblik dat dit boekje werd gemaakt, was er nog geen scheidsrechter aangeduid.
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Bram Lucker: “Het was goed, héél goed”
Het was een bijzonder opgewekte Bram Lucker toen we
die net voor de dinsdagavondtraining opzochten voor
een korte babbel. Zijn team had immers met 0-3 gewonnen op Zedelgem. En niet zomaar gewonnen:
“Nee”, verduidelijkt Bram meteen: “het was goed, héél
goed”. En eer Bram die loftrompet bespeelt, moet het
écht wel goed zijn geweest. Iets wat trouwens door de
doorgaans objectieve voorzitter werd beaamd.
BEVESTIGEN
“Maar”,voegt Bram er meteen ook aan toe, “nu moeten
we bevestigen: alwéér! En WS Lauwe is Zedelgem niet,
helemaal niet. White Star heeft zopas leider Oostnieuw-

Bram Lucker: “We zijn op zoek naar een voortrekker die de rol
van Niels kan overnemen. (foto Nico Van Keirsbilck)

kerke verslagen met 4-2, het haalde uit de recentste
wedstrijden 16 op 21. En het zal ongetwijfeld de 2-7 pandoering van de heenmatch niet vergeten zijn. Het is de
ploeg in vorm en we zullen scherp moeten staan en blijven, 90 minuten lang”, waarschuwt hij.

JONG KFC
Bovendien is het spelerspotentieel niet zo uitgebreid:
Boeve, Amelhaf en Demarey hebben afgehaakt of zijn
verhuisd. Tjardo en Oli zijn nog geblesseerd. Er moet dus
weer geput worden uit Jong KFC. Let wel: de jongens die
we er dit seizoen al bij namen uit Jong KFC, waren stuk
voor stuk goed: dat wil ik toch nog even meegeven”.
KAPITEIN
Bram promoveerde vorige zondag ook Ward Maerten tot
kapitein van de ploeg. “Niet dat Wannes dat slecht deed
- ik heb het hem ook uitgelegd waarom ik veranderde en allicht zal Ward dat ook niet tot het einde van het seizoen blijven. Het is gewoon een signaal aan alle spelers
dat de verantwoordelijkheid bij iederéén ligt.
We hebben - nu Niels Boutten out is - geen uitgesproken
leider meer op het veld. Ik wil eens kijken wie eventueel
de anderen op sleeptouw neemt.
Trouwens, Ward verdient deze vorm van appreciatie. Hij
haalt al een heel seizoen een goed niveau. Als hij zich nu
nog kan ontpoppen tot een voortrekker, is het helemaal
top”.
NOG TWEE TRANSFERS, OF DRIE
En wat betreft de samenstelling van het team 2019-2020
wilden we ook graag de mening van de trainer kennen.
“We hebben al goeie transfers gedaan. En ik ben bijzonder blij dat alle jongens van nu blijven. Toch zou ik nog
graag 2 spelers bij willen, één in elke linie....”, zegt Bram.
Bij ons weten zijn er drie linies, Bram. “Dan nog 3 bijkomende transfers”, lacht hij.
“Het is zo dat er al heel veel spelers zijn komen praten
met KFC en ze zien het allemaal zitten, tot ze met de economische realiteit van KFC Poperinge geconfronteerd
worden. Let op, ik kan de visie van het bestuur volgen en
gaandeweg zullen alsmaar méér ploeg die gezonde financiële koers moéten varen. Maar zo lang het duurt bij de
andere teams, duurt het...” .
Maar goed, de economische realiteit daagt stilaan ook bij
meerdere clubs en sommige spelers beseffen dat gelukkig ook al. Afwachten welke club als volgende moet afhaken. (PSP)
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Eén jaar na het overlijden van Simon Dequeker:
Marianne en Freddy: “KFC was héél belangrijk in zijn leven”
Zaterdag 9 februari is het precies 1 jaar geleden dat de
toen 22-jarige Simon Dequeker overleed. Het leven van
zijn ouders, Freddy Dequeker en Marianne Storme, is
overhoop gegooid. “Niets is nog hetzelfde”, zeggen ze.
Maar ze hebben nog altijd héél veel steun aan de KFCen veel andere vrienden van Simon die hen nog geregeld komen bezoeken. “Dit doet enorm deugd”, zegt
Marianne. “Had Simon geweten hoe graag hij gezien
was...”

Simon Dequeker was een KFC’er in hart en nieren. “Wij
wilden hem zo snel mogelijk bij KFC aansluiten”, diept
Marianne herinneringen op. “Hij was 6 jaar en wij vonden
dat het goed zou zijn voor de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden dat hij zou gaan voetballen. Dat is aardig
gelukt”, glimlacht ze.
Zijn eerste trainer was - zoals van zoveel KFC’ers Frans
Degruytter: “Hij zou voor die man door het vuur zijn gegaan”, vult Freddy aan. “Frans moest wel af en toe eens
roepen of kwaad worden, maar Simon kon dat verdragen”. Marianne herinnert zich dat Simon met alle trainers
die hij in de loop der jaren had, wel eens in de clinch ging.
“Het was precies of hij hen op een of andere manier wilde testen. Hij kwam altijd voor zijn mening uit, maar als
de trainers hem dan zelf eens op zijn plaats zetten, dan
kon hij dat verdragen en later zelfs appreciëren. Hij had
alle trainers graag, maar hij moest om één of andere reden altijd eerst wat moeilijk doen. Maar alles kwam altijd
goed”.

NIETS MISSEN
“Voor Simon ging het voetbal vóór alles”, weet Freddy.
“Alles moest wijken voor KFC. Hij was geregeld gekwetst
en ik herinner me op zijn 9de dat hij voor een zestal weken out was met een letsel. Toch moest ik hem naar élke
training en naar élke match brengen, zelfs al huppelde hij
op krukken rond. Hij wou niets missen; hij wou zien welke oefeningen de trainer gaf, hij wou zien hoe zijn vrienden speelden. Persoonlijk vond ik dat heel ver gaan”, vertelt Freddy, “maar Simon voelde zich daar goed bij”.
Later kon hij Freddy zelfs overtuigen om délégué te worden van de U21. Trainer was Glen Saeremans. “Saerie”
noemde Simon de trainer en die roepnaam wordt nu nog
gebruikt.
“Saerie mocht iets zeggen”, getuigt Marianne. “Hij geloofde in Glen die op zijn beurt wist hoe Simon aan te
pakken”.
KFC-BELOFTEN
Simon doorliep alle KFC-jeugdreeksen. Op zijn 16de volgde hij een trainerscursus en ging hij de kleintjes begeleiden. “De kinderen hielden van hem”, zegt Marianne.
Simon Dequeker doorliep alle jeugdreeksen bij KFC

(vervolg zie blz. 7)
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“We kregen bij zijn overlijden enorm veel kaartjes en
steunbetuigingen van jonge jongens waar hij nog training
had aan gegeven”.
Maar toen Simon naar de Koninklijke Militaire School in
Brussel trok om zijn droom na te jagen - hij wou F-16piloot worden - werden de voetbalactiviteiten als speler
en trainer teruggeschroefd. Hij kon immers niet meer
trainen en werd dan op vraag van Thomas Verstraete délégué van de KFC-beloften. “Zelf spelen met de Beloften
deed hij alleen nog als er té veel spelers ontbraken. Hij
was geen uitblinker, maar hij had altijd enorm veel inzet.
Op welke plaats hij ook speelde. Hij heeft op elke positie
gevoetbald”, glimlacht Freddy. “Maar”, neemt Marianne
over, “hij kon niet goed verliezen. Na een nederlaag kon
hij daar lang over tobben en dan was er altijd iemand no

dig om op hem in te praten. En een trainer die dat goed
kon, was Johnny de Gruyter. Simon hield van die man. Hij
heeft ooit eens een trainingspak van Standard Luik gekocht voor Johnny, een Standard-supporter, en elke speler van de ploeg droeg bij in de kosten”.
TIMMY SIMONS
Zelf was Simon een Club Brugge-supporter. Marianne
vertelt hoe dat kwam: “We waren - toen hij in het eerste
leerjaar zat - op reis in Turkije. Gilles Pyck was daar toevallig ook met het gezin. Bij het hotel was een groot voetbalveld. In het hotel liepen we plots Timmy Simons van
Club Brugge tegen het lijf. Gilles en Simon vonden dat
geweldig en ze wilden een handtekening”.
(Vervolg zie blz. 8)

Freddy Dequeker en Marianne Storme: “Wij praten veel en graag over Simon (foto PSP)
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Op het einde van vorig seizoen namen de KFC-beloften een groepsfoto: ze wilden er absoluut Simon bij
(vervolg van blz. 7 Marianne en Freddy)

Ze smeekten mij om het aan Timmy Simons te vragen,
maar ik vond dat ze al oud genoeg waren om dat zélf te
doen”, lacht Marianne. Ze hoort nog hoe ze Timmy aanspraken: “Mijnheer Simons, mogen wij een handtekening
alsjeblief? Timmy antwoordde: Maar natuurlijk, jongens.
Ze waren in de wolken. Ik zei hen dat ze daarna de Clubspeler toen niet meer mochten lastig vallen”.
“Maar een paar dagen later spraken ze hem wéér aan: of
hij eens wat wou komen shotten met hen op dat grote
voetbalveld. Simons zei: OK, morgenavond 17:45 u. En de
voormalige Clubkapitein is ook gekomen”, vertelt Marianne bewonderend voor Timmy Simons. “Had hij het niet
gedaan, dan had ik dat best wel begrepen”, zegt ze.
“Maar hij stond er en hij heeft toch een klein halfuurtje
met hen gevoetbald, wat wij enorm waardeerden. Toen
Simon 18 jaar werd, kregen we via via een Club-shirt gehandtekend door Timmy Simons. Simon poseerde in
Brugge-shirt voor de foto en schreef op Facebook: “The
Best Birthday Present Ever”.

ZÓ MOOI
Freddy en Marianne praten veel over Simon. Ze duwen
hun verdriet niet weg, ze geven het een plaats. Ze laten
Simon niet los. Ook KFC niet. “Mooi van KFC dat ze ter
nagedachtenis van Simon en van Kurt Vulsteke een Memorial Day organiseren”, zegt Freddy.
En het deed Marianne en Freddy ook ongelofelijk veel
deugd toen de KFC-Beloften het voorbije seizoen afsloten
met een groepsfoto en er ook de foto van Simon bij
plaatsten. “We hebben nog altijd veel steun aan zijn KFCen andere vrienden”, zegt Marianne dankbaar. “Ze komen geregeld op bezoek. Soms een paar, soms een
groepje. En we praten: niet altijd over Simon, maar ook
over hun zorgen, hun studies, hun amusement en anekdotes, ... Elk jaar zijn er vrienden die een barbecue organiseerden: dit keer werden wij uitgenodigd i.p.v. Simon”,
vertelt Marianne aangedaan. “We kregen ook al eens telefoontje van Saerie om samen eens iets te gaan eten.
We komen daar aan, zitten er wel 11 vrienden van Simon”, vertelt ze. “We werden ook al eens uitgenodigd in
zijn stamcafé in Gent... Ik vind dat zó mooi van al die gasten. Ik ben hen enorm dankbaar. Simon had zoveel vrienden... Het is zo spijtig dat hij er niet meer is”. (PSP)
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“RODE NEUZEN” EN “OVERKOP”
Tijdens de begrafenisplechtigheid van Simon vorig jaar
werd ongeveer 8.000 € ingezameld voor Rode Neuzen,
een project dat jongeren met psychische problemen hulp
biedt.
Vorige woensdag 6 februari werd in Gent 1 jaar
“OverKop” gevierd. Het succesverhaal van de vijf OverKop-huizen in Genk, Oostende, Gent, Mechelen en Tienen kwam er dankzij de ingezamelde ruim 4 miljoen euro
van Rode Neuzen Dag 2016. In de OverKop-huizen kunnen jongeren gemakkelijk binnen en buiten wandelen
voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele
psychologische hulp. Het effect bij de jongeren die OverKop bezoeken en bij de partners die meewerken aan
OverKop is opmerkelijk zichtbaar.
Sinds de opening van de OverKop-huizen stijgt het aantal
bezoekers. In de vijf OverKop-huizen komen wekelijks
bijna 1000 unieke bezoekers langs.
Verhoudingsgewijs komen gemiddeld net iets meer meis-

jes (52%) dan jongens (48%) over de vloer. De grootste
groep OverKoppers is tussen de 15 en 17 jaar oud
(57,5%), gevolgd door de leeftijdscategorie 18 - 20 jaar
(21%) en 21 - 25-jarigen (17%). 4,5% van de bezoekers is
tussen 12 en 15 jaar oud. OverKop, biedt een luisterend
oor en echte hulp en incorporeert een multidisciplinair
team van ervaren jongerenwerkers, psychologen en sterke partners uit de gezondheidszorg. Op die manier verzekert OverKop dat elke gestelde vraag van de jongere gehoord en opgevolgd wordt.
Marianne Storme zou zich graag wat meer inzetten voor
Rode Neuzendag en Overkop, maar vermits ze ook nog
volop aan het werk is in haar kledingzaak Hermes in Ieper, ontbreekt voorlopig de nodige tijd.
Mensen die het Rode Neuzenproject willen steunen kunnen overschrijven op het nummer BE70 0960 6060 6025
van het Rode Neuzenfonds met de mededeling “Simon
Dequeker” (PSP)

DE MATCHBALLEN WORDEN GESCHONKEN DOOR:
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Alister Bafcop: “Gevonden wat ik zocht”
Sinds dit lopende seizoen kan KFC
Poperinge rekenen op de dribbelvaardige Alister Bafcop, een 25jarige aanvallende middenvelder
uit het naburige Franse Bailleul.
Met 6 goals en 6 assists is hij al
nuttig geweest voor KFC dat blij is
dat Alister Bafcop ook volgend
seizoen de Poperingse kleuren zal
verdedigen. “Hier heb ik gevonden wat ik zocht”, vertelt Alister
na zijn goede wedstrijd tegen
Blankenberge.
Alister (roepnaam “Ali”) Bafcop
was de eerste om zijn verbintenis
met KFC Poperinge voor volgend
seizoen te verlengen: “Ja”, bevestigt hij. “En ik heb helemaal niet
getwijfeld”, zegt hij zelfverzekerd.
“Hier heb ik alles gevonden wat ik
zocht: een familiale club, een goede trainer, goede medespelers én
- niet te vergeten - Poperinge is
dicht bij huis: een kwartiertje rijden en ik ben er”
Alister heeft in de voorbije jaren
wel wat clubs gehad. Hij kreeg zijn
opleiding bij USL Duinkerke in het
Championat national (dat is de
Franse derde divisie) waar hij bij
de Beloften speelde toen hij werd
weggehaald door KVK Westhoek.
En daarna volgden in sneltempo:
RFC Doornik, SC Menen en Étoilés
Ére. Tot hij bij KFC Poperinge belandde.
EEN “BUZE”
“Ik herinner me nog levendig het

Alister Bafcop (met roepnaam “Ali”) was de eerste om zijn verbintenis met KFC te
verlengen: “Zonder twijfelen”, lachte hij. (foto Nico Van Keirsbilck)

allereerste contact met de andere
spelers”, lacht Alister. “Het was
op de spelersvergadering op de
eerste vrijdag van juli 2018, in het
KFC-clubhuis. Het was een vergadering waarop we het programma
kregen voorgeschoteld en waarop
we met elkaar kennis maakten. Ik
kwam wat onwennig binnen,
maar werd ogenblikkelijk opgevangen door kapitein Niels
Boutten die me aan iedereen
voorstelde en met wie het overigens onmiddellijk klikte. Het

kwam zo ver dat ik op het einde
van de avond al wist wat een
“buze” was en dat ik - bij mijn weten - als één van de laatsten de
vergadering verliet. Ik had onmiddellijk een goed gevoel en ik heb
het mij nog niet beklaagd”.
“Trouwens”, zo gaat Ali onverminderd enthousiast verder, “weet je
dat Niels een uitstekende kapitein
is.

(vervolg zie blz. 5)
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“Hij voelt zo goed aan wat er moet gebeuren, wie er

een steuntje kan gebruiken; hij ziet het spel, hij pept
op en moedigt zo goed aan: kortom, een topkerel.
Bijzonder jammer dat hij nu dat zware werkongeval
heeft gehad. Hopelijk kan hij volgend seizoen opnieuw spelen”.
“Ook voor mezelf loopt het vrij goed: ik heb zes goals
en evenveel assists. Ik vind dat niet slecht, zeker als
je weet dat ik niet alle wedstrijden heb gespeeld”.
BRAM MOET BLIJVEN
Bafcop begon zowel in de oefen- en bekermatchen
meestal als basisspeler en hij deed het goed tot uitstekend. Maar in de eerste competitiematch begon
hij op de bank. ‘De trainer zal zijn redenen gehad
hebben”, vertelt Alister. “Ik vind Bram een uitstekende trainer en ik ben blij dat hij blijft, ook al moe(s)t ik
vechten voor een basisplaats”.
Maar terug naar dat competitiebegin: toen Ali op
Deerlijk mocht invallen wilde hij zich zo zeer bewijzen dat hij met twee gele kaarten al meteen een rode schorsing opliep. “Ja, dat heeft mij toch een beetje genekt”, geeft Alister nu grif toe. “Ik geraakte niet
meer op het beginniveau en bovendien raakte ik ook
nog eens geblesseerd. Maar kijk, ik ben hard blijven
werken en ik ben van plan dat te blijven doen. “We
hebben een goede ploeg, hoor”, verzekert hij. Met
Jasper en Ward Maerten op het middenveld: dat zijn
echt goede spelers die telkens een voetballende oplossing zoeken. Misschien spelen we soms té veel
met de lange bal naar voor op Kevin, maar goed dat
is met Chateau uiteindelijk ook een wapen. Ten bewijze: die massa goals die we al scoorden. Helaas
krijgen we er veel te veel binnen. Weet jij waar het
aan ligt?”, vraagt Ali mij.
Neen dus, want ik ben een voetballiefhebber, niet
echt een kenner.
“Ik denk”, zegt hij, “dat het ons soms ontbreekt aan
combativiteit, dat blíjven gaan, die wil om te winnen...”.

Ali zucht en zegt: “Ondanks het feit dat we op Zedelgem wonnen, worden het nog lastige weken en
vooral als er zoveel dalers zullen zijn. Maar we
geven niet op; we kunnen iederéén aan. Geloof me!
Maar het moet ons ook eens meezitten. Niet zoals
vandaag (thuis tegen Blankenberge) met die ref die
toch wel twijfelachtig floot in ons nadeel en waardoor de match telkens kantelde.
Maar goed. We zullen ons redden en dan hoop ik dat
er zoveel mogelijk spelers van dit seizoen blijven, zodat we volgend seizoen al de automatismen hebben
waardoor we misschien een betere start zullen kennen dan dit jaar”.
En er komen nog een paar nieuwelingen bij. “Nu je
daarover spreekt: ik ken er ook nog eentje, een van
mijn vrienden uit Bailleul die dit niveau ook aankan.
Ik moet er de voorzitter eens over aanspreken...”,
besluit Ali lachend. (PSP)
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Jinte Surmont: «De ambitie is groot»
Terwijl papa Bert Surmont ooit nog voetbalkeeper
was en later - met succes - overstapte naar de volleybalsport, deed dochter Jinte (zopas 17 jaar geworden) net het omgekeerde: ze speelde volleybal
bij Beaphar Poperinge, maar werd op 8-jarige
leeftijd ook al keeper bij KFC. Sinds 2 jaar is ze doelvrouw bij damesvoetbalploeg BS Westhoek (1 ste
prov.) én is ze sinds 3 jaar trainster bij KFC Poperinge. Meer “United” kan je niet zijn...

“Vier jaar heb ik volleybal gespeeld”, zo begint Jinte
aan de schets van haar sportieve loopbaan. “Ik deed
dat in combinatie met voetballen bij de KFC-Jeugd
waar ik speelde van bij de U8 tot bij de U15. Langer
mag een meisje niet samen met de jongens voetballen en dus moest ik 2 jaar geleden verhuizen naar
een damesclub. Intussen was ik wel met volleyballen
gestopt omdat de combinatie erg moeilijk was en
omdat ik het heerlijk vond om te kunnen voetballen.
Weer of geen weer. Hoe meer modder, hoe liever”,
lacht ze.
Jinte vertelt een anekdote: “Op mijn 8ste had ik nog
nooit gevoetbald. Maar ik wou meteen in doel staan,
dàt wist ik al langer. Allé, zet maar op zei de toenmalige trainer en ik pakte zowaar uit met een... volleybalopslag”, schatert Jinte terwijl ze beide handen ietwat beschaamd en lachend voor haar gezicht brengt.
“Wat wil je? Opzetten is in volleybal een opslag geven. En ik kende de voetbalregels nog helemaal
niet”.
KNIEPROBLEMEN

Jinte Surmont probeert ook voetbalvriendinnen te overhalen
om trainster te worden, maar voorlopig zonder succes... (foto

De ouders van Jinte Surmont zijn (ex-)volleyballers:
papa Bert is nog altijd voorzitter van divisieclub
Roepovo Poperinge en mama Heidi (Spenninck) was
ooit nog trainster van haar (toen nog) volleyballende
dochter bij Beaphar.

Op 12-jarige leeftijd kreeg Jinte echter een morele
klap te incasseren: “Op een of andere manier had ik
een knieletsel opgelopen waarvan de dokters nu nog
altijd niet weten wat er precies aan de hand is. Een
groeiletsel klonk de diagnose. Dat was een dreun,
hoor voor een 12-jarige die heel wat sportieve ambities had. Het zou vanzelf moeten verbeteren na mijn
18de. Ik kan niet wachten”, vertelt Jinte die intussen
de pijn verbijt. ”Voortdurend een knagende pijn in
beide knieën”, zegt ze. “Alleen bij het zitten of liggen
voel ik niets”.
En laat dat zitten en liggen nu net de dingen zijn die
helemáál niét aan Jinte te linken zijn. “Ik kan dat inderdaad niet”, bekent ze lachend terwijl we haar interviewen op een woensdagnamiddag.
(vervolg zie blz. 8)
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Ze is in KFC-uitrusting gekleed om straks de trainingen van de U7 te leiden. “Daarna is er nog training
van BS Westhoek”. Is dat niet wat veel? “Maar nee,
gij”, zegt ze overtuigend.
Jinte moest op haar 15de dus op zoek naar een damesclub en met zus Imke bij BS Westhoek was de
stap snel gezet. “Ik voelde mij meteen welkom en ik
speel er zeer graag. We zijn echt goede vriendinnen.
Veel tegenstrevers benijden ons groepsgevoel”, zegt
ze enthousiast. “Het gaat wel niet zo best in het eerste seizoen 1ste provinciale - we staan derde laatste
- maar we amuseren ons en dat is het belangrijkste:
voetbal is voor ons een hobby”.
“We krijgen een broodje en een pintje en meer hoeft
dat niet te zijn. Niemand wordt bij ons betaald”.
WERKEN MET KINDJES: HEERLIJK
Intussen is Jinte ook al wel drie jaar voetbaltrainster.
Op haar 14de werd ze gevraagd door Thomas Verstraete om de U6-spelertjes van KFC te begeleiden.
“Dat is nog niet echt trainen”, vindt Jinte. “Dat is
meer balspelletjes spelen en af en toe eens tegen
een balletje trappen, simpele dingen, zeg maar. Ik
werk zeer graag met kinderen. Straks moet ik voor
school een stage lopen bij kindjes van het 1 ste kleuter
van het Sint-Franciscusinstituut; ik kijk er naar uit.
Heerlijk!”
Jinte vond dat begeleiden van kinderen in het voetbal interessant en ze wilde zich verdiepen in de oefeningen. Ze werd trainster van de U7. “Thomas vond
dat ik de capaciteiten had om trainer te worden”,
zegt Jinte. “En ook nonkel Kristof (Mortier) zei dat ik
die cursus zou aankunnen. Dus heb ik - met succes een trainerscursus gevolgd en heb ik nu een Cdiploma”.
Een hoger trainersdiploma wil ze ook. “Maar nog niet
meteen”, legt ze uit. “Eerst even de school afwerken
(Jinte zit in het 5de GWW aan het OLVI in Poperinge)
en dan zien we wel. Ik zou immers ook dolgraag

sportleerkracht worden” bekent Jinte. Onderwijsminister Hilde Crevits zal het graag horen met dat groot
tekort aan leerkrachten: toekomst verzekerd.
AMBITIE
Intussen wil Jinte de jonge KFC- voetballers leren
“samen” spelen, hun eigen technieken aanscherpen
en coördineren. Wat niet altijd makkelijk is. Jinte
lacht: “Wat wil je? ’t Zijn kindjes, hé. Ze hebben veel
energie. Ik wil evenwel geen tweede leerkracht zijn:
ik geef ze de kans om hun overtollige energie eruit te
gooien. Ze zijn echter vooral dankbaar. Ook de ouders, echt ik meen het. Als je in een wedstrijd ziet
dat ze een techniekje toepassen dat ze op training
hebben geleerd, dan zien de ouders dat ook en dan
geven ze niet alleen hun kind, maar ook mij soms
een schouderklopje. Leuk is dat”.
Jinte is tot nog toe de enige vrouwelijke KFCtrainster. Al valt Anja Dewulf, de ondersteunende
trainer van de G-Kraks, ook soms in als Wesley Ares
niet beschikbaar is. “Ik heb al een paar vriendinnen
kunnen overtuigen om te gaan voetballen,” zegt Jinte, “maar nog niemand durft of wil trainster worden.
’t Is nochtans erg plezant”.
IK KAN BETER
Waar wil Jinte Surmont eindigen als trainers én als
speelster? “Ik moet eerst van die vervelende knieblessures af. Ik kan beter dan nu, ik voel dat. Eens ik
pijnvrij zal kunnen spelen, zal met me lukken om een
hoger niveau te bereiken”, zegt ze vastberaden. “Op
training geef ik me nooit voor de volle 100 % omwille van die knieën; de trainer weet dat. In de match
smijt ik me wél volledig. Ik stopte vorige zondag nog
een penalty”, zegt Jinte met terechte trots. “Als
trainster wil ik me later nog vervolmaken. Ik zou ooit
wel eens T1 willen worden van een damesploeg. Jaja”, lacht ze, “de ambitie is groot”... (PSP)

13

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 10 - 10 FEBRUARI 2019

•

Het KFC-bestuur is bijna rond met de samenstelling van de ploeg voor volgend seizoen. Opmerkelijk is dat - tot nog
toe (in voetbal moet je altijd met twee woorden spreken) - geen enkele speler van de A-kern vertrekt. Het moet
zijn dat iedereen zich goed voelt bij KFC.

•

We zijn ook bijzonder blij te kunnen melden dat Kenneth Garreyn er tóch nog een jaartje bij doet, en dat zou wel
eens de beste transfer kunnen zijn. Naast Kenneth Garreyn blijft ook Kevin Chateau de club trouw: `nóg een toptransfer! De topschutter kreeg diverse aanbiedingen, maar besloot - na lang twijfelen - dat het bij KFC toch niet zo
slecht is... Ook doelmannen Jelle Houwen en Jens Ledoux blijven KFC’ers. Tekenden ook voor volgend seizoen: de
broers Jasper en Ward Maerten, Lowic Paridaen, Olivier Sohier, Jasper Notredame, Alister Bafcop, Axel Deturck en
Tjardo Techel. Dinsdagavond heeft ook Quinten Fiey zijn handtekening gezet voor een verlengd verblijf bij KFC.
Eerder op de week deed ook Wannes Lelong dat.

•

Het is nog niet duidelijk wat de voetbaltoekomst brengt voor kapitein Niels Boutten. Zoals bekend had Niels onlangs een zwaar werkongeval waarbij schedelsplinters in de hersenen terecht kwamen. Niels moet later nog een
operatie ondergaan om het schedelletsel te “repareren”, maar mag in afwachting daarvan dus niet veel doen en al
zeker niet voetballen. Jammer, want de KFC-kapitein was iemand die de mannen kon wakker schudden en sturen.
En ondanks zijn letsel blijft hij dat doen, zij het van uit de tribune. Het bestuur zou Niels echter graag bij KFC houden, zij het in een andere functie.

•

KFC Poperinge mag zich ook verheugen in de komst van (tot nog toe) vier nieuwe spelers: eentje ervan (Thomas
Ketels van KVK Westhoek) konden we eerder al meedelen. Hij krijgt het gezelschap van twee spelers van SV De
Ruiter: Morgan Lefebvre en Edouard Gheeraert. Gheeraert is 22 en linkerflankspeler. Hij woont in Poperinge en
speelde o.a. voor Cercle Brugge en SV Roeselare vooraleer hij naar De Ruiter overstapte. Lefebvre (30) is ook niet
onbekend in Poperinge. Hij speelde o.a. voor Blue Star. Hij is een verdediger die zijn jeugdopleiding kreeg bij E.
Moeskroen. Toen hij daar bij de Beloften op een zijspoor geraakte, kwam hij op zijn 20ste naar KBS Poperinge. Nu
10 jaar later mag hij weer op dezelfde accommodatie spelen, maar dit keer bij KFC. Na 2 jaar KBS trok hij naar het
Luxemburgse FC Wiltz. Hij keerde in 2012 terug naar Blue Star om dan de fusie met KVK Ieper mee te maken en bij
KVK Westhoek te spelen. Drie jaar geleden werd hij naar De Ruiter getransfereerd om nu dus naar KFC Poperinge
te komen. En er is nog een vierde nieuwkomer, maar voorlopig mogen we nog niets kwijt over deze aanwinst omdat die dat zelf nog niet wil.

•

Voor de match van de A-ploeg tegen WS Lauwe ontbreken nog Tjardo Techel en Olivier Sohier, beiden geblesseerd. Tjardo is nog out tot begin maart. Voor Olivier werd er nog geen termijn op geplakt.

•

Bij Jong KFC ontbreken Thibaut Lobeau (3x geel), Flor Dewulf, Adriaan Vandenberghe en mogelijk nog andere spelers die doorschuiven naar A-ploeg. Vorige zondag maakten Jens Coene, Bram Pauwelyn en Dauwe Rosseel deel
uit van de A-kern.

•

De trainer van Studax, Johny Dekwae, leest ons clubblad héél aandachtig, waarvoor dank Johny. We nemen het
hem dan ook helemaal niet kwalijk - integendeel - dat hij ons wees op een fout in het vorige nummer. Bij de foto
van Studax op de Kerstmarkt stond zijn familienaam verkeerd geschreven. Onze excuses, we zullen het nooit meer
vergeten, Johny, Johnny, Jhonnie, Jhonny, Johnie, Jony...

•

VfR Aalen speelde voor het eerst sinds Nieuwjaar; Mo Amelhaf was niet geselecteerd. Aalen verloor met 2-1. (PSP)
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NOTEER IN DE AGENDA
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 Volleybal
Zaterdag 11 mei 2019
KFC-JEUGDFEEST (KFC-kantine)
Donderdag 30 mei 2019
DUIVELTJESDAG
Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
2019
13de INTERNATIONAAL ESRTORNOOI (Sportzone)
Zaterdag 29 OF Zondag 30 juni
1ste “JARDIN D’ ÉTÉ” Org. KFC
Poperinge (KFC-kantine en omgeving). Meer info volgt

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

ASSISTS
1ste PROVINCIALE
9: Kevin Chateau
6: Alister Bafcop, Kenneth Garreyn
4: Mo Amelhaf
3: Ward Maerten
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
2: Warre Degersem
1: Marten Vandaele, Adriaan Vandenberghe, Fries Rosseel, Flor Dewulf

GEEL EN ROOD
A-TEAM:
Geel: 2: Olivier Sohier, 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: 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, Vic Robesyn, Thijs Bruneel, Pepijn Hardeman
15
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WEDSTRIJDEN WEEKEND
8-9-10 FEBRUARI

WEDSTRIJDEN WEEKEND
15-16-17 FEBRUARI

WEDSTRIJDEN WEEKEND
22-23-24 FEBRUARI

ZATERDAG 9 FEBRUARI
VRIJDAG 15 FEBRUARI
ZATERDAG 23 FEBRUARI
THUIS
THUIS
THUIS
09:30 GEW U8(1) - VKW Vleteren
20:00 KFC-BELOFTEN - VC ARDOOIE 09:30 GEW U8(1) - SK Elverdinge
09:30 GEW U9(1) - SC Zonnebeke
09:30 GEW U9(1) - SK Staden A
09:30 GEW U9(2) - VKW Vleteren
ZATERDAG 16 FEBRUARI
09:30 GEW U9(2) - SK Elverdinge
09:30 GEW U10(1) - VV Alveringem
THUIS
09:30 GEW U10(1) - SK Oostnieuwk.
09:30 GEW U10(2) - WS Adinkerke
09:30 PROV U8(1) - SV Diksmuide
09:30 GEW U10(2) - SK Vlamertinge
09:30 GEW U11 - SC Lombardsijde
09:30 PROV U8(2) - SV Diksmuide
09:30 GEW U11 - TSC Proven
09:30 Gew U11 (2) - US Ploegsteert B 09:30 PROV U9(1) - VK Avelgem
09:30 Gew U11 (2) - E. Wervik
09:30 GEW U8(2) - Sp. Dikkebus
09:30 PROV U9(2) - VK Avelgem
09:45 GEW U17 - EVC Beselare
09:45 GEW U17 - SK Oostnieuwkerke 09:30 PROV U10 - Zwevegem Sp.
10:45 GEW U7(1) - TSC Proven
10:45 GEW U7(1) - VV Oostduinkerke A 09:30 PROV U11 - SV Bredene A
10:45 GEW U7(3) - SK Elverdinge
10:45 GEW U7(3) - VV Alveringem
10:45 GEW U7(2) - EVC Beselare
14:30 GEW U12 - SK Vlamertinge
14:30 GEW U12 - VV Alveringem
14:30 PROV U21 - Zwevegem Sp.
14:30 GEW U13 - Vlamertinge
14:30 GEW U13 - Sassp. Boezinge
UIT
14:30 GEW U15(1) - SK Vlamertinge
14:30 GEW U15(1) - RC De Panne
09:00 J.V. Lo-Reninge - GEW U8(1)
14:30 GEW U15(2) - Vlamertinge
14:30 GEW U15(2) - RC De Panne
09:00 J.V. Lo-Reninge - GEW U9(2)
14:30 PROV U17 - VVC Beernem
14:30 PROV U21 - SV Bredene A
09:00 VK Wikings Kortrijk A - GEW U17 UIT
9:30 FCE Kuurne - PROV U8(1)
UIT
09:15 E. Jonkershove - GEW U7(3)
9:30 FCE Kuurne - PROV U9(1)
09:30 Zwevegem Sp. - PROV U11
10:00 SV Veurne B - GEW U10(1)
10:45 FCE Kuurne - PROV U9(2)
09:30 SV Wevelgem C. B - PROV U9(1) 10:00 Merkem Sp. - GEW U7(1)
9:30 SC Blankenberge - PROV U10
09:30 SV Wevelgem C. B - PROV U9(2) 10:00 WS Bulskamp - GEW U10(2)
10:00 US Ploegsteert B - GEW U7(2)
10:30 SV Moorsele - PROV U8(1)
10:30 Sp. Dikkebus - Gew U11 (2)
10:30 SV Moorsele - PROV U8(2)
10:40 SK Westrozebeke B - GEW U9(1) 10:45 FCE Kuurne - PROV U8(2)
11:00 VVC Beernem - PROV U11
10:45 VK Langem.-Poelk. - GEW U7(2) 11:00 Davo Westende B - GEW U11
14:30 SK STADEN A - KFC BELOFTEN
11:00 Dosko Sint-Kruis - PROV U10
11:30 FC Houthem - GEW U8(2)
15:00: LENDELEDE - KFC BELOFTEN
13:45 JV Lo-Reninge - GEW U12
ZONDAG 24 FEBRUARI
14:00 Zwevegem Sp. - PROV U17
THUIS
ZONDAG 10 FEBRUARI
14:30 SK Nieuwkerke - GEW U13
09:15 Studax B – Vleteren A
THUIS
14:30 VV Alveringem - GEW U15(1)
09:15 Studax A – Heestert
09:15 Studax A - Lendelede Sp.
15:15 JV Lo-Reninge - GEW U15(2)
09:30 PROV U13 - SC Blankenberge
09:15 Studax B - Sp. Dikkebus
14:00 JONG KFC - VK DADIZELE
09:30 PROV U12 - SK Steenbrugge
ZONDAG 17 FEBRUARI
15:00 KFC A-TEAM- SVD KORTEMARK
09:30 PROV U13 - SV Roeselare
THUIS
UIT
14:00 JONG KFC - MENEN UTD.
9:30 PROV U15 - SC Zonnebeke
10:00 VVC Beernem - PROV U15
15:00 KFC POPERINGE A-WS LAUWE UIT
UIT
09:15 FCE Kuurne C - Studax A
09:30 SK Eernegem - PROV U15
09:15 SK Elverdinge - Studax B
09:30 R. Knokke FC - PROV U13
10:00 F.C.E. Kuurne - PROV U12
14:00 SK VLAMERTINGE - JONG KFC
15:00 SK VLAMERTINGE - KFC A-TEAM
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1ste Provinciale
KALENDER 9-10 FEBRUARI
09/02 19:00 RC Lauwe - Kortemark
10/02 15:00 Wielsbeke - Boezinge
10/02 15:00 Oostnieuwkerke - Vlamertinge
10/02 15:00 Oostduinkerke - Deerlijk
10/02 15:00 Blankenberge - Waregem
10/02 15:00 Dadizele - Zedelgem
10/02 15:00 Damme - Meulebeke
10/02 15:00 KFC POPERINGE - WS LAUWE

4de Provinciale D
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

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

OOSTNIEUWKERKE
Wielsbeke
Dadizele
RC Lauwe
Oostduinkerke
Boezinge
WS LAUWE
Vlamertinge
Zedelgem
KFC POPERINGE
Blankenberge
Kortemark
Waregem
Deerlijk
Damme
Meulebeke

GS

W

V

G

DS

P

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
11
12
11
10
10
9
8
7
7
5
5
5
4
5
3

2
0
6
5
7
8
6
10
9
10
8
9
11
10
13
13

3
9
2
4
3
2
5
2
4
3
7
6
4
6
2
4

50/21
40/20
41/25
32/24
38/25
34/27
42/40
26/39
26/38
45/47
34/32
18/31
43/52
27/43
21/33
17/37

48
42
38
37
33
32
32
26
25
24
22
21
19
18
17
13

KALENDER 9-10 FEBRUARI
09/02 19:00 Passendale - Wervik
10/02 14:00 JONG KFC - MENEN UTD.
10/02 15:00 Reningelst - Vlamertinge
10/02 15:00 Hollebeke - Brielen
10/02 15:00 Westouter - Kruiseke
10/02 15:00 Zillebeke - Langem.-Poelk.

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

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

BRIELEN
Dadizele
Rekkem
Kruiseke
Passendale
Langem.-Poelk.
Zillebeke
Hollebeke
Westouter
Reningelst
JONG KFC
Vlamertinge
Wervik
MENEN UNITED

GS

W

V

G

DS

P

18
18
18
17
17
18
17
17
17
18
17
17
17
18

17
13
13
10
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
3
3
5
4
7
8
8
9
9
10
12
13
15

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

82/16
78/25
60/27
47/27
37/28
23/28
54/41
47/40
32/50
39/49
32/48
18/54
20/82
28/82

51
41
41
32
31
29
25
23
20
19
15
11
8
5

KALENDER 16-17 FEBRUARI
17/02 14:00 SK VLAMERTINGE - JONG KFC
17/02 15:00 Langem.-Poelk. - Passendale
17/02 15:00 Kruiseke - Zillebeke
17/02 15:00 Dadizele - Reningelst
KALENDER 16-17 FEBRUARI
17/02 15:00 Wervik - Hollebeke
16/02 19:00 Meulebeke - RC Lauwe
...-... 17/02 15:00 Menen - Rekkem
16/02 20:00 Zedelgem - Blankenberge
...-...
17/02 15:00 Deerlijk - Wielsbeke
...-...
17/02 15:00 WS Lauwe - Dadizele
...-...
17/02 15:00 Kortemark - Oostnieuwkerke
...-...
17/02 15:00 SK VLAMERTINGE - KFC POPERINGE ...-...
17/02 15:00 Waregem - Oostduinkerke
...-...
17/02 15:00 Boezinge - Damme
...-...

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
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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
4/0
JANUARI 2019
06
VK Dadizele - KFC Poperinge
4/0
13
KFC Poperinge - KSC Blankenberge
5/5
20
KVV Oostduinkerke - KFC Poperinge
3/0
27
KFC Poperinge - RC Waregem
afgelast
FEBRUARI 2019
03
Exc. Zedelgem - KFC Poperinge
0/3
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.) .../...
10
KFC Poperinge - RC Waregem
.../...
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 2 / 1
09
Jong KFC - Rekkem Sp.
1/3
16
FC Westouter - Jong KFC
2/4
23
Jong KFC - SK Zillebeke
0/4
30
Sp. Kruiseke - Jong KFC
2/0
OKTOBER 2018
07
Bye
14
FC Menen United - Jong KFC
3/5
21
Jong KFC - KSK Vlamertinge B
3/0
zat. 27 VK Dadizele B - Jong KFC (19 u.)
4/1
NOVEMBER 2018
04
Jong KFC - Brielen Sp.
1/6
11
Eendr. Wervik B - Jong KFC
1/1
18
Jong KFC - FC Passendale
3/4
25
RW Hollebeke - Jong KFC
2/2
DECEMBER 2018
02
Bye
09
SK Reningelst - Jong KFC
3/2
16
Jong KFC - VK Langemark-Poelkapelle 2 / 2
JANUARI 2019
06
Rekkem Sp. - Jong KFC
7/3
13
Jong KFC - FC Westouter
2/1
zat. 19 SK Zillebeke - Jong KFC (19 u.)
2/1
27
Jong KFC - Sp. Kruiseke
afgelast
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
.../...
10
Jong KFC - Sp. Kruiseke (15 u.)
.../...
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 (15 u.)
.../...
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