
De vijftiger jaren 

 

Alhoewel FC Poperinge eind de jaren veertig gezakt was uit tweede provinciaal naar tweede 

gewestelijk startte men met goeie moed aan de vijftiger jaren. Georges Verstraete (vader van 

bestuurslid Paul Verstraete) werd in 1950 voorzitter in navolging van Albert Masschelein.    

In deze periode werden tal van festiviteiten georganiseerd en ‘den club’ bleef zijn sociale rol 

in Poperinge vervullen.   

De namen en gezichten van bestuursleden en spelers komen ons meer en meer bekend voor … 

Het is een tijd waarin het voetbal als vrijetijdsbesteding en vermaak een belangrijke rol 

vervult. 

 

Seizoen 1950 – 1951 

 

Algemeen verslag 

 

Binnen enkele dagen wordt het seizoen 1951-1952 ingezet en wij bestuursleden maken van 

deze algemene statutaire vergadering graag gebruik om met u eens het verlopen en 

aanstaande seizoen te bespreken. 

Toen in september 1950 de bal aan het rollen ging was ieder van ons, en niet in het minst ons 

selectiekomiteit, ervan overtuigd dat met gans ons stel nieuwe jonge elementen er hard zou 

moeten gestreden worden voor de punten. In de eerste matchen viel dit nog enigszins mee, 

doch stilaan kwam er in onze ploeg als een slaap die noodlottig scheen te worden.  

De trainingen verslapten, moeilijkheden rezen op met sommige spelers en zelfs leden van het 

bestuur, ook de overwinning tegen leider WS Ieper, die op eigen terrein met 0-1 gevloerd 

werd, kon het tij niet doen keren. Een nieuwe poging werd gedaan om onze speler 

Quaghebeur Gerard voor de shoes warm te krijgen, dit lukte, en met het bezoek van  

SV Moorslede, toen leider met 4 punten verschil, werd onze ploeg als herboren. Matchen 

werden gewonnen met 4-5 goals verschil, ieder vond zijn zelfvertrouwen terug, zodat op de 

laatste negen ontmoetingen 17 punten werden gehaald, wat ons in de laatste negen weken van 

de 14
de

 naar de 4
de

 plaats der rangschikking bracht. 

Wij hadden dus een gevaarlijke klip omzeild, die echter minder aangename financiële 

gevolgen had. Het aantal leden was reeds niet aangegroeid, integendeel, ook trainer  

Moucqué Roger was een duur brokje, zodat gedurende gans het seizoen de uitgaven de 

inkomsten overtroffen, met het normale gevolg : deficiet der kas. 

Er moest dus uitgezien worden naar inkomsten, die tenslotte gevonden werden in ons Bal met 

Tombola van 3 Mei. Zonder dit zouden wij een grote put gehad hebben, doch mét dit, en de 

gewaardeerde steun van onze Sympathieke Supportersclub, die ons eerst onrechtstreeks hielp 

met giften aan de spelers, en nu rechtstreeks met een geldelijke tussenkomst, en wij houden 

eraan hen hiervoor nog eens bijzonder te danken, werd dit deficiet op een minimum herleid , 

nl. 2.000 Fr 

Met 2.000 Fr schuld zetten wij dus het nieuwe seizoen in, wat ons verplicht besparingen in te 

voeren. Trainer Moucqué Roger was de eerste die dit moest ondervinden, zodat wij voor dit 

seizoen van zijn diensten moeten afzien. Wij deden beroep op één onzer verdienstelijke spelers 

(Deglorie Willy) die zich graag voor dit karwei ten dienste stelde, en thans de wekelijkse 

training leidt. Doch ook op u allen moeten wij kunnen rekenen; zonder degelijk doorgevoerde 

training kunnen geen resultaten bereikt worden. Houdt uw spelerskaart in eer, een paar 

uurtjes per week is toch niet teveel gevraagd, en u zult er zeker genoegen aan beleven. We 

treden dit jaar nog eens op met vier ploegen : A-ploeg, reserven, scholieren en kadetten. 

Gezien het grote aantal soldaten moet de juniorsploeg forfait geven, en wordt dus vervangen 

door een kadettenploegje. Wij rekenen erop dat ieder zijn ploeg zal verdedigen zoals het 

moet, het selectiekomiteit van zijn kant vraagt niet beter om steeds dezelfde ploegen te mogen 

opstellen, doch dit ligt eerst en vooral aan uzelf. 



Er is nog een gebeurtenis die niet ongemerkt mag voorbij gaan. In juni laatstleden werd onze 

Football Club vereerd met de titel van Koninklijke Maatschappij, gezien haar 25 jaar 

ononderbroken bestaan, hoewel dit bestaan dagtekent van 1908, dus 43 jaar. Deze nieuwe 

benaming wordt thans op 26 augustus gevierd, samen met de vereremerking van onze 

sympathieke ondervoorzitter Gerard Peel, sinds 26 augustus 1925 schrijver van het 

selectiekomiteit, thans ondervoorzitter en als schrijver vervangen door bestuurslid Albert 

Deschodt. Wij wensen hem nog vele jren onder ons ten bate van onze Club. – Wij rekenen op 

uwe medeviering aan deze feestelijkheden, en moge deze feeststemming tevens het vertreksein 

geven van heropleving. 

Onze financies lieten geen vreemde versterking toe, het wordt dus hoogtijd dat onze eigen 

jonge krachten de leemten der verdwenen oudere makkers doen vergeten, zodat wij stilaan 

gereed komenvoorde stap naar Provinciaal, wat ons aller doel is.  

Thans wordt overgegaan tot de jaarlijkse verkiezingen die als uitslag geven : 

Herkiesbaar en gekozen : (op 44 stemmen) 

Butin Roger : 35  Roffiaen Emiel : 36 

Declerck Jozef : 34  Sansen Albert : 44 

Heuser Albert : 34  Vandevoorde Lucien : 37 

Peel Gerard : 38  Vercruysse Roger : 35 

Priem Fernand : 36  Verstraete Georges : 39 

Nieuwe bestuursleden :  

Dewancker Pierre : 36 

Cappelaere André : 35 

 

 

Op 31 juli 1950 gaf Voorzitter Masschelein zijn ontslag. 

André Gelein diende op 8 aug 1950 opnieuw zijn kandidatuur in voor het bestuur. 

 

Adrien Ryde werd het slachtoffer van een werkongeval (stuk lood laten vallen op voet met 

breuk als gevolg) op 10 okt 1950. Hij diende in het plaaster voor 14 dagen. Opnieuw 

aantreden in de eerste ploeg was voorzien 19 november. 

 

De supportersclub FCP steunde de club in de onkosten der verplaatsingen door ze grotendeels 

op zich te nemen. Tevens werden er voetbalschoenen ter beschikking gesteld van bepaalde 

spelers  

 

In 1950 besloot Gerard Quaghebeur om de schoenen definitief aan de haak te hangen. Door 

toedoen van Mouqué die toen trainer was, probeerde men hem op zijn beslissing doen 

terugkeren, waarin men slaagde. Albert Sansen : “Gerard die van Reningelst kwam, was een 

prachtige linkse hoek. Maar hij had het thuis niet onder de markt om op zondag te mogen 

voetballen. Zijn broers, die wel moesten werken, zagen hem niet graag naar het voetbalveld 

vertrekken.” Uiteindelijk werd club nog vierde. Albert Sansen : “ Ik denk dat het in dat 

seizoen was dat Gerard nog 10 matchen meespeelde. We wonnen ze allemaal, met 

uitzondering van een gelijkspel in Moorslede.” 

 

In het jubileumboekje vinden we het volgende terug: 

De competitie 1950-51 werd aangevat met vier ploegen: de eerste ploeg, reserven, scholieren 

en juniors. De bijzonderste gegevens uit de voetbalkomkommertijd waren : de heffing door 

het scheidsrechterskomiteit en dit na 6 jaar van de schorsing van Lucien Dehaene; de 

verkiezing van gemeentesecretaris dhr Georges Verstraete tot voorzitter van onze club; de 

aanwerving van Mouqué als trainer. Het seizoenbegin kondigde een ware catastrofe aan en 

het degradatiespook werd naar half-seizoen toe meer en meer aangewend om onze eminente 

Gerard Quaghebeur opnieuw aan het voetballen te krijgen. Dat lukte en met het bezoek van 



SV Moorslede werd onze ploeg, die als volgt samengesteld was : Couttenier Michel, Deglorie 

Willy, Dupont Marcel, Vermeesch Willy,  Devos Sidon, Meerseman Maurice,  Muyllaert 

André, Ryde Adrien , Pittilioen Lucien, Quaghebeur Gerard en Orbie Joseph als het ware 

herboren. Met een voor hen gevleide 1-1 uitslag mocht Moorslede het aftrappen. 

Vervolgens ging het van zege tot zege, soms met 4 tot 5 doelpunten verschil, zodat in de 

laatste zeven weken zeventien punten werden binnengehaald en FC van de veertiende naar de 

vierde plaats in de rangschikking opklom. 

 

 

 
 

Bovenaan : Willy Deglorie, Willy Vermeesch, Sidon Devos, Michel Couttenier, Michel 

Dupont en Maurice Meersseman 

Onderaan : André Muyllaert, Adrien Ryde, Frans Vandecasteele, Gerard Quaghebeur en 

Joseph Orbie – Valère Pattyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Seizoen 1950 - 1951            

         

               IIe Gewestelijke C      

         

1 WS Ieper 30 24 3 3 100 31 51 

2 SV Moorslede 30 24 4 2 99 34 50 

3 Aalbeke Sport 30 18 9 3 89 44 39 

4 FC Poperinge 30 14 12 4 63 61 32 

5 SV Kortrijk 30 14 12 4 71 62 32 

6 St Elooi Winkel 30 13 11 6 39 56 32 

7 Eendracht Beselare 30 12 12 6 40 57 30 

8 SC Le Bizet 30 11 12 7 67 64 29 

9 FC Luigne 30 11 12 7 63 53 29 

10 Toekomst Menen 30 11 15 4 65 68 26 

11 Dottignies Sport 30 11 15 4 71 69 26 

12 SV Moorsele 30 10 15 5 55 79 25 

13 FC Komen 30 9 14 7 72 73 25 

14 SK Vlamertinge 30 9 15 6 60 88 24 

15 Rac Bissegem 30 7 16 7 45 72 21 

16 SK Geluwe 30 2 23 5 30 117 9 
 

 

Seizoen 1951 – 1952 

 

Het is de gewoonte dat de secretaris van onze club bij de jaarlijkse vergadering die tevens de 

inzet is van het nieuwe voetbalseizoen, in korte woorden het verlopen jaar eens nagaat, met al 

zijn goede en slechte punten; de goede, om die te behouden en te verbeteren; de kwade, om 

die voor goed uit te sluiten. 

Als wij onze drie- vier laatste seizoenen voor ogen nemen, dan zal het voor eenieder vaststaan 

dat dit jaar, meer dan de drie voorgaande, van uitzonderljk belang is , en dat twee feiten 

voornamelijk op de voorgrond treden; eerstens :  de achteruitgang van onze eerste ploeg; ten 

tweede : de vooruitgang van onze jongeren. – Een klein gewetensonderzoek.  

Na het memorabele seizoen 1948 – 1949, toen wij uit tweede provinciaal naar tweede 

gewestelijk afdaalden, hebben wij ons in 1949-1950 nog goed weten te handhaven op de 

derde plaats, op twee punten van de tweede. Het jaar daarop 1950 – 1951 was er reeds 

werkelijk een reddende hand, of beter voet nodig om ons in de laatste 9 weken van de 14
de

 

naar de 4
de

 plaats te loodsen, doch reeds op 7 punten van de 3
de

 en 18 van de 2
de

 .  

Verleden seizoen eindigden wij halverwege de reeks, hadden in het begin van het seizoen nog 

de kracht om zo nu en dan eens één der tenoren een puntje te ontfutselen, doch op het laatste 

ging dit ook al niet meer. – Dus : achteruitgang der A-ploeg. Hiertegenover stellen we echter 

met vreugde vast hoe in de jonge gelederen, toen wij in 1948-1949 en 1949-1950 slechts met 

reserven en scholieren optraden, in 1950-1951 met reserven, juniors en scholieren, wij dit 

jaar voor het eerst onze kadetten in lijn stelden, die, laat ons eerlijk bekennen prachtig hun 

man hebben gestaan, en als 3
de

 eindigden na Wervik en Menen en VOOR CS Ieper. Ook de 

andere jeugdploegen klasseerden zich beter dan voorheen, doch gezien hun rol van invaller 



voor de A-ploeg, en wij gelukkiglijk enkele beloftevolle elementen mochten uithalen, was het 

hen onmogelijk hun goede klassering vol te houden. 

Thans staan wij er opnieuw voor, en hebben, deze twee punten voor ogen, uitgezien naar 

versterking voor de A-ploeg en mogelijkheid tot geleide training voor A-ploeg en jongeren. 

Spijtig genoeg hebben wij deze beide punten niet naar wens kunnen oplossen, gezien wij op 

iemand hebben gerekend, doch misrekend, en door woordbreuk van speler Goethals van La 

Gantoise, die ons zijn woord gaf, doch het niet hield. – Zo ging de eerste en kostbare maand 

voorbij. Wij mogen thans vast rekenen op speler Degryse Leon van FC Roeselare, en zien nog 

uit naar een tweede versterking voor de voorlijn.- Wat de trainingen aangaat, werd nog geen 

wijziging aangebracht, voor de jongeren beschikken wij over onze oud-speler Deglorie Willy, 

die verleden jaar met zijn kadetten bewees dat hij het goed doet. Aan de ouderen die de 

trainingen bijwonen, vragen wij met aandrang er een punt van eer van te maken naar zijn 

wenken te luisteren. Misschien wordt hierin nog een speciale regeling getroffen, doch daarop 

mogen wij niet wachten. En dat ieder steeds goed dit voor ogen houde : in een match leert 

men niets, men geeft er slechts wat men leerde in de training. 

Op financieel gebied gaf het verlopen seizoen niets, de inkomsten volstonden zelfs niet om de 

uitgaven te dekken, zodat wij niet zonder moeite beroep moesten doen op tal van ere-leden en 

bestuursleden om de zo nodige versterking te kunnen aanvoeren. Maar nog eens : ook dit zal 

niet helpen als niet alle spelers hun taak ten volle opnemen teneinde de verwachtingen die wij 

in hen stellen niet te beschamen.  

Wij wensen alle vier de ploegen een goede aftrap, verwachten allen op de training, en slechts 

dan kan dit jaar ons de heropstanding brengen. 

 

Herkiesbaar en gekozen : (op 41 stemmen) 

Clabau André : 40  Oreel Raoul : 35 

D’Amour Urbain : 39  Pattyn Valère : 39 

Deschodt Albert : 41  Priem Albert : 40 

Frimout Gery : 37  Van den Berghe Raphaël : 38 

Gelein André : 36  Orbie Josef : 41 

 

Nieuwe bestuursleden :  

Devroe Cyriel : 40 

Sénéchal André : 33 

 

Aanwezigheden op de maandelijkse verplichte vergaderingen : 

Op 11 vergaderingen : 

11 : Heuser Albert – Peel Gerard – Roffiaen Emile en Verstraete Georges 

10 : Clabau André – Deschodt Albert – Oreel Raoul – Sansen Albert – Vande Berghe Raphaël 

9 : D’Amour Urbain – Vandevoorde Lucien 

8 : Priem Albert 

7 : Declerck Jozef 

6 : Cappelaere André – Gelein André 

5 : Frimout Gery 

4 : Orbie Josef – Vercruysse Roger  

2 : Priem Fernand  

 

Onze vereniging bekwam van ZKH Prins Karel de toelating van Koninklijke Maatschappij 

te dragen. De officiële benaming is : Koninklijke Football Club Poperinge. 

Om te voorkomen dat het officieel brevet beschadigd zou worden tijdens de verzending 

werd aangeraden het document af te halen op het algemeen Secretariaat van de KBVB ,  

Guimardstraat 14 te Brussel. Ere-voorzitter Igodt Omer haalde het document af. 

 



De vereniging telde 145 aangesloten leden. 

 

Volgende kandidaturen kwamen binnen voor scheidsrechter te worden : Techel Henri, 

Deckmijn Pierre en Keygnaert Roger. De laatste twee werden geweigerd wegens aangesloten 

bij Blue Star. 

Techel Henri werd als scheidsrechter in het bezit gesteld van : een uurwerk “Roskopf” met  

ketting, een paar nieuwe voetbalschoenen, een paar nieuwe zwarte voetbalkousen,  

een nieuw wit sporthemd, een zwarte vest met korte broek, een zwarte klak,  

een fluitje “Tunderer” en een nieuw valies. 

 

Het seizoen 50-51 werd afgesloten met een deficiet van +/- 4800 BFr. 

 

Theo Dehouck , knape van 1945 tot 1950 en wonende in de Komstraat moest wegens 

gezondheidsproblemen zijn opdracht staken. Hij werd opgevolgd door Willems André 

eveneens uit de Komstraat. 

 

Jules Maelbrancke werd tot nader order geschorst op 19 sep 1951 wegens onsportieve 

houding en uitlatingen tegenover enkele bestuursleden (Deschodt Albert en Priem Albert) 

De gratis toegang tot het terrein werd hem ontzegd tot verschijning voor het PC. 

 

Het contract met oefenmeester Roger Mouqué werd niet hernieuwd. 

 

Een aanvraag werd gedaan bij Generaal R. Timperman (oud-speler van FCP) om speler 

Maelbrancke dichter bij huis te krijgen.(36 e Artillerie C Batterij) 

Gezien de kosten voor een gediplomeerd trainer te hoog opliepen (25.000 Fr) werd beslist 

voor de komende seizoenen als trainer aan te duiden Speler De Glorie Willy,  

die geholpen werd door enkele bestuursleden. 

 

Aan Georges Wall werd toelating verleend op te treden met de War Graves Commission 

 tegen Blue Star ter gelegenheid van de inhuldiging van hun nieuw terrein  

 op het Zwijnland “Stad Remy Sport” 

 

De firma Dumortier verzorgde het transport van de spelers met bussen. 

 

Voor ieder thuiswedstrijd werden twee politieagenten gevraagd om de orde te handhaven. 

 

Voor de kadetten werd een Kadettenfonds opgericht met als voorzitter Emiel Roffiaen. 

 

Op 3 februari 1952 werd een bal gehouden in Het Belfort, dat gezien het slechte weer  

en het feit dat de wedstrijd tegen St Elooi Winkel uitgesteld werd, een fiasco werd. 

Fernand Priem kwam als bestuurslid over van BS Poperinge. 

 

Koninklijk 

Het seizoen 1951-1952 werd club koninklijk. Dat jaar werd oud-speler Willy Deglorie 

de nieuwe trainer. In de hoop op beterschap werden het seizoen daarna Leon Degryse en  

Gerard Vantournhout aangetrokken van FC Roeselare. Toen Adrien Ryde het trainerschap 

voor zijn rekening nam, deed hij beroep op enkele eigen jeugdspelers. De reden daartoe was 

om club financieel gezond te houden. In 1954 werd oud-doelman Michel Couttenier de 

nieuwe trainer en werd de titel behaald. De ploeg bestond uit volgende spelers:  

Gerard Defrancq, Georges Lefever, Gerard Saesen, Jules Maelbrancke, Sidon Devos,  

Herman Kesteman , Herman Geldof, Wilfried Debaene, Eddy Beun, Gerard Vantournhout en 

Luc Muylaert. Met de komst van enkele jongelingen werd bij club een nieuw tijdperk ingezet. 



 

1951-1952 : Koninklijke Maatschappij 

Op de drempel van het seizoen 1951-52 vierde Rood-Geel op luisterrijke wijze haar titel van 

Koninklijke Maatschappij, alsook de vereremerking van Ondervoorzitter Gerard Peel wegens 

zijn 25-jarig ononderbroken bestuurslidmaatschap. Bij de ontvangst op het stadhuis werd het 

nieuw vaandel door dhr Burgemeester aan dhr Voorzitter Georges Verstraete overhandigd, 

waarna het eremerk de Gouden Medaille der Kroonorde , op de borst van dhr Peel werd 

gespeld. ’s Middags zaten heel wat sportliefhebbers aan het demokratisch banket in het lokaal. 

’s Avonds werd het feest tot in de late uurtjes verder gezet. 

Oud-speler Willy Deglorie nam de leiding van de spelers in handen.  

 

Het volgend seizoen werd een heel kalm seizoen met een achteruitgang van de eerste ploeg en 

een vooruitgang van de jeugdploegen, die zich zowel in de resultaten als in klassering liet 

gevoelen. 

De eerste ploeg behaalde een bescheiden negende plaats op 16 ploegen : 

Kampioen werd BS Avelgem die op de Kouter met twee punten ging lopen (2-3), tegen 

volgende Rood-Gelen : Michel Couttenier, Dupont Marcel, Lebbe Joseph, Wall Georges, 

Maurice Meerseman, Dewachter, Debaene Wilfried, Ryde Adrien, Muyllaert André en Luc, 

Orbie Joseph. 

De reserven deden het heel wat beter dan hun oudere broers en kaapten de vierde plaats weg 

met 24 punten. De scholieren eindigden de voorlaatsten voor hun stadsgenoten, terwijl de 

kadetten een fraaie derde plaats inpalmden. 

 

FC Poperinge sinds 1951 koninklijk ! 

 
In 1951 werd Football Club Poperinge de benaming toegekend van Koninklijke 

Maatschappij. Naar aloude Poperingse gewoonte werd dit uitbundig gevierd op 26 

augustus 1951. De veteranen onder ons herinneren zich dit feest nog levendig. 

Al wie de Club een warm hart toedroeg en tal van vreemde personaliteiten werden 

uitgenodigd.  

 

Hieronder vindt U een overzicht van het programma : 

 

08.30 uur : Verzameling in ons lokaal bij Demarey Alfons in de Ieperstraat. 

                   (huidige Café De Snoek) 

09.00 uur : De “Koninklijke Philharmonie” op kop, trekken wij in groep naar  

                    het Stadhuis. 

09.15 uur : Ten Stadhuize, overhandiging door de Heer Burgemeester,  

                    in aanwezigheid van een Afgevaardigde van het Provinciaal Komiteit  

                    van de Titel van Koninklijke Maatschappij, onze Nieuwe Vlag  

                    en van het Ereteken aan onze Ondervoorzitter Hr PEEL Gerard als  

                    25 jaar trouw Bestuurslid. 

09.45 uur : In stoet naar Sint Bertinuskerk 

10.00 uur : Plechtige Vlaggewijding, gevolgd door Heilige Mis tot geestelijk en  

                    stoffelijk welzijn van onze Club. 

11.00 uur : Optocht in Stad, onder geleide van de “Koninklijke Philharmonie”, 

                    langs Boeschepestraat, Onze Lieve Vrouw Kruisstraat, Casselstraat,  

                    Grote Markt, Guido Gezellestraat, Bruggestraat,  

                    Sint Jans Kruisstraat, Ieperstraat naar ons lokaal. 

12.00 uur : In ons lokaal, DEMOCRATISCH BANKET voor alle 

                    Sportliefhebbers, bij inschrijving in het lokaal,  



                    aan de prijs van 60 frank. 

                    De menu voorziet : Soep – Voorgerecht – Hoofdschotel –  

                                                     Nagerecht – één Demi – Koffie. 

14.00 uur : Onder geleide der Katholieke Harmonie “Sinte Cecilia”,  

                    korte optocht langs Ieperstraat, Goudenhoofdstraat, Paardenmarkt,  

                    Komstraat, naar terrein “ Kouter “. 

 

15.00 uur : Match tussen Juniorsploegen van S.V. Veurne en K.F.C. Poperinge 

                    (2X30 min.) 

16.30 uur : Match tussen Juniorsploegen van S.V. Veurne en K.F.C. Poperinge 

                    met Beker van de Overwinnaar. 

                    Gedurende de tussenpozen speelt de Kath. Harmonie “Sinte Cecilia” 

                    enkele deuntjes. 

18.30 uur : Na de match, terug van terrein langs Kom, Veurnestraat,  

                    Grote Markt, Ieperstraat naar lokaal. 

 

Na deze slotoptocht viert ieder verder op zijn manier. 

 

 

Toespraak gehouden door Voorzitter Georges Verstraete 

 

Mijnheer de Burgemeester, 

Mijne Heren, Beste sportmakkers, 

 

Football Club Poperinge viert heden zijn titel van Koninklijke Maatschappij en het is mij 

waarlijk een groot genoegen en een ware vreugde als voorzitter der vereniging op het 

stadhuis plechtig te worden ontvangen. 

Ik dank U eerst en vooral Mijnheer de Burgemeester omdat U en het stadsbestuur van 

Poperinge zo dikwijls blijk gegeven hebt van belangstelling en medewerking tegenover de 

sport in het algemeen en onze geliefde club in het bijzonder. 

Dank zij een ruime jaarlijkse toelage vanwege de stad is het ons mogelijk naar behoren 

onze taak te vervullen spijts de steeds stijgende onkosten en de economische minder 

gunstige omstandigheden. 

Onweerstaanbaar gaan onze gedachten vandaag naar de stichters en oprichters van  

FC Poperinge die in de jaren 1908-1909 de voetbalsport ingang deden vinden bij de 

bevolking. Dankzij de daadwerkelijke steun en de toewijding van milde erebestuursleden 

zoals de heren Nestor Fache, Louis Monteyne en Felix Rommens, kon een club worden 

gesticht en een plein aangelegd. 

In de eerste ploegen traden verschillende personen op die later een grote rol zouden spelen 

in het leven van onze stad, enkele onder hen hebben er trouwens aan gehouden hier 

aanwezig te zijn en ik bedank hen dan ook heel hartelijk voor deze blijk van waardering. 

Oude foto’s blijven een kostbare herinnering aan deze beginperiode. Ik hoop weldra de 

gelegenheid te hebben in het kort de geschiedenis van onze club te kunnen schetsen en de 

rol van de eerste promotors te laten uitschijnen. 

Na enkele vriendenmatchen werd aangesloten bij de Belgische Voetbalbond en  

FC Poperinge kreeg het stamnummer 150 en begon in competitie op te treden onder andere 

tegen Ieper, Roeselare en twee ploegen van Ronse, die tegenstrevers waren van formaat.   

Ik breng hier nogmaals een warme hulde aan allen die zich in deze eerste periode hebben 

ingespannen om hun club vooruit te helpen. Deze spelers moesten zelf hun eigen materiaal 

aankopen, persoonlijk zware verplaatsingskosten dragen en zich oprecht veel ontzeggen om 

hun geliefde sport te kunnen beoefenen, en hun club in leven te houden. 



Niet alleen viert FC Poperinge vandaag zijn titel van Koninklijke Maatschappij maar 

daarbij wordt heden een nieuw vaandel ingehuldigd en gewijd. Wij hopen, Mijnheer de 

Burgemeeester, dat uw woorden bewaarheid mogen worden en dat wij onder dit symbool 

nog veel sportroem mogen oogsten. Wij zullen onze beste krachten inspannen om de 

kleuren van ons dierbare Poperinge alle eer aan te doen en overal ten zege te leiden. 

Een derde reden die ons tot vreugde stemt is de plechtige overhandiging aan onze 

sympathieke ondervoorzitter de Hr Gerard Peel van een ereteken om zijn meer dan25 jaar 

bestuurslidmaatschap bij onze club. 

Het is waarlijk een gelukkig en aangenaam toeval dat het juist dag op dag 26 jaar is dat 

Gerard Peel als bestuurslid van FC Poperinge werd gekozen, namelijk op 26 aug 1925. 

Mijnheer de Burgemeester, beste sportvrienden, Football Club Poperinge zet dus het 

seizoen 1951-1952 in met een feestviering en ik weet dat het uw alle hoop is en onze 

innigste wens dat wij het seizoen met een feest zouden kunnen besluiten. 

Leve Poperinge – Leve de koninklijke Football Club Poperinge ! 

 

 

 
 

 



 
 

Stoet viering koninklijk 1951 

 

 

 
Voor stadhuis 50-jarig bestaan 

Eerste rij : Vaandeldrager Valère Bourgeois, Lucien Vandevoorde, André Clabau, Raphaël 

Vandenberghe, Gerard Peel, Burgemeester Van Walleghem, Georges Verstraete, Albert 

Sansen, Maurice Deman van Café Falstaff, Druant , Commissaris T’Joens 

 

 

 

 

 

 

 



     Seizoen 1951 - 1952            

               IIe Gewestelijke C      

1 Aalbeke Sport 30 20 5 5 87 42 45 

2 BS Avelgem 30 20 6 4 68 39 44 

3 FC Otegem 30 19 6 5 93 59 43 

4 Toekomst Menen 30 18 7 5 102 57 41 

5 Kuurne Sport 30 16 8 6 105 60 38 

6 Deerlijk Sport 30 17 9 4 84 48 38 

7 Dottignies Sport 30 13 9 8 74 55 34 

8 FC Poperinge 30 14 13 3 70 62 31 

9 SK Avelgem 30 14 13 3 65 75 31 

10 Hulste Sport 30 13 12 5 63 76 31 

11 FC Luigne 30 10 16 4 71 83 24 

12 SV Kortrijk 30 10 17 3 57 87 23 

13 SC Le Bizet 30 9 19 2 59 93 20 

14 FC Komen 30 6 19 5 61 94 17 

15 SV Vichte 30 6 21 3 37 89 15 

16 Rac Waregem 30 0 27 3 24 108 3 
 

 
 

26 augustus 1951 

 

 



 
 

Burgemeester Van Walleghem verleent de Gouden Medaille der Kroonorde aan Gerard Peel 

als erkentelijkheid voor zijn bewezen diensten als bestuurslid van KFC Poperinge 

 

 
 
 

Op 22 juli 1951 werd een groots ruiterfeest  georganiseerd door de BJB op De Kouter. 

Normaal ging de competitie van start op 2 september. KFC werd echter in laatste instantie 

door de KBVB verwittigd dat ze ingedeeld werd in IIde gewestelijke C ipv B. 

 

 

 

Seizoen 1952 – 1953 

 

Nadat de onderhandelingen met speler Goethals van La Gantoise spaakliepen, werden 

Vantournhout Gerard (25 jaar, center-voor) en Degryse Leon (22 jaar, halfspeler) van  

FC Roeselare aangeworven. Samen met Ryde Adrien telde onze A-ploeg dus drie vreemde 

spelers. Met ongeveer 130 spelers werd het seizoen ingezet : vier ploegen verdedigden onze 

kleuren 

- 2
de

 Provinciale B eindigde 3
de

 met 37p op 60 

- 3
de

 speciale E eindigde 1
ste

 met 33p op 40 (werd op de groene tafel 2
de

 geklasseerd 

wegens klacht van WS Ieper tegen WS Houthulst wegens opstellen niet-aangesloten 

speler)  

- Gew Scholieren C eindigde 6
de

 met 11p op 32 

- Gew Kadetten G eindigde 3
de

 met 13p op 20 

Ook dit jaar schrijven we in met 4 ploegen en 127 spelers 

 

Ons bestuur werd aangevuld met twee leden : de latere secretaris Sénéchal André en Devroe 

Cyriel.  

Beiden voldeden aan de hen gestelde verwachtingen.  

Voor 1953-1954 zijn er zes kandidaten : Butaye Willy – Demarey Alfons – Timperman Albert 

– Verhaeghe Albert – Verhaeghe Cyriel – Van Walleghem Paul. 

Als scheidsrechters aangesloten bij de club fungeerden Techel Henri en Deckmyn Pierre. Ook 

dit seizoen zullen zij voor ons pratikeren. 



De trainingen gegeven door oud-speler Deglorie Willy werden weinig gevolgd door spelers 

der 1
ste

 ploeg, doch gaven goed resultaat bij de jongeren. Ik houd eraan ter dezer gelegenheid 

Deglorie Willy hulde te brengen voor zijn degelijk werk de twee laatste jaren, en het is dank 

zij hem dat onze reserven en jongeren in die jaren zich beter wisten te klasseren als ooit 

tevoren. 

Op 25 april 1953 werd een bal gegeven in het Palace Hotel voor leden en spelers. 

 

 

       
 

Ploeg 1952 – 1953  

Bovenaan : Willy Vermeesch – Georges Wall Jr – Couttenier Michel – Roger Vanthournoudt 

Sidon Devos – Degryse Leon 

Onderaan : Geldhof Herman - Adrien Ryde  – Vanthournout Gerard – Muyllaert Luc –  

Orbie Joseph 

Volgende spelers geraakten in dit seizoen gekwetst, van een rampjaar gesproken!  

      Dumelie Albert op 21 sep 52 – water onder knieschijf 

      Muyllaert André op 5 okt 52 – knie - operatie volgt  

      Van Tournhout Gerard op 16 nov 52 -  voetkwetsuur 

      Orbie Josef op 30 nov 52 

      Develter Raoul op 28 dec 52 – aan de hand  

      Ryde Adrien op 25 jan 53 – lichte hersenschudding 

      Dumelie Albert op 1 feb 53 – water onder knieschijf 

      Laroye Roland op 1 mar 53 – lichte spierverrekking in bil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De indeling der gewestelijke reeksen (drie) gaf ieder jaar aanleiding tot de nodige discussies. 

Elke club (of regio) verdedigde zijn belangen. Er werden dan ook voorstellen gedaan rekening 

houdende met de derby’s, het aantal km bij verplaatsingen en de billijke verdeling van dalers 

en klimmers. 

 

 
 

Op 4 juni 1952 werd Leon Degryse (halfspeler – 22 jaar) – Lindenstraat 51  van KFC 

Roeselare getransfereerd naar KFC voor de som van 25.000 Bfr!!! Aangezien hij zijn 

materiaal had moeten ingeven in Club Roeselare vroeg hij schoenen te mogen kopen in 

Roeselare aangezien die veel beter waren of die te koop in Poperinge. 

 

Tevens werd Vantournhout Gerard (center-voor – 25 jaar) van Club Roeselare getransfereerd. 

 

Raoul Dewickere van “Lokaal Ons Huis” vroeg zijn overgang naar KBS. Na een 

aanvankelijke weigering, was men toch bereid hierop in te gaan in ruil voor Michel Hardeman 

van KBS. KBS was niet akkoord. 

 

Klacht werd ingediend tegen Ledegem – wedstrijd van 25 december 1952. Blijkbaar was de 

wedstrijd van 20 december uitgesteld wegens terrein onbespeelbaar door scheidsrechter 

Vandebulcke uit Roeselare, alhoewel in Sportleven de Heer J. Debeuf vermeld staat. Dit was 

trouwens de enige uitgestelde wedstrijd in de reeks. Blijkbaar hadden ze met kuipen water het 

verste goal onder water gezet aangezien ze vier titularissen moesten missen. Bestuurslid 

Devroe Cyriel had dit vernomen van Speler Vannieuwenhuyze op 29 dec in bijzijn van andere 

sportmannen. De klacht werd verworpen en KFC kreeg een boete van 100 BFr. 

 

 

 

 

 

 



Jubileumboekje 50 jaar bestaan 

 

In de hoop betere uitlagen te bereiken in 52-53 werden Degryse Leon en Vanthournout 

Gerard (FC Roeselare) aangeworven terwijl de trainingen geleid werden door Willy 

Deglorie. De eerste ploeg behaalde bij de eindrekening een eervolle derde plaats. Van de 30 

wedstrijden werden er 16 gewonnen, 9 verloren, en 5 drawns toegestaan. Er werd een 

doelgemiddelde van 112-65 en een totaal van 37 pnten bereikt. Tegen FC Lichtervelde traden 

volgende spelers in het gelid : Michel Couttenier, Georges Wall, Gerard Vantournhout,Julien 

Vermeesch, Sidon Devos, Leon Degryse, Herman Geldof, Adrien Ryde, Luc Muylaert en Jozef 

Orbie. De reserven behaalden de titel met 33 punten om hem op de groene tafel aan WS 

Ieper, welke er twee punten bijkregen af te staan. De ploeg der reserven  Develder Raoul, 

Lebbe Joseph, Theite Maurice, Butin Roland, Vermeersch , Decorte Maurice, Pattyn Gerard , 

Vandenbroele André, Houpe Emiel, Laroye Roland en Dezeure Georges. 

 

 

 

 

 

 
Kampioenenploeg reserven       3 januari 1953 

Bovenaan : Albert Deschodt, Sidon Devos, Jacques Lebbe, Willy Vermeesch, Maurice Theite, 

Raoul Develter, Jozef Verhaeghe, Herman Kesteman, Raoul Oreel, Gerard Peel en Urbain 

D’Amour 

Onderaan : André Vandenbroele, Roger Deraedt, Emiel Houpe, Georges Deseure en Jozef 

Orbie. Voeg daarbij Demeester, Van Brabant , Butin , Decorte , Pattyn , Laroye… waren ook 

reserve  

        

 

 



     Seizoen 1952 - 1953            

         

               IIe Provinciaal B         
         

1 White Star Ieper 30 24 3 3 108 29 51 

2 Toekomst Menen 30 17 8 5 78 63 39 

3 FC Poperinge 30 16 9 5 112 65 37 

4 FC Lichtervelde 30 14 8 8 83 61 36 

5 SV Moorslede 30 13 9 8 73 53 34 

6 VC Ardooie 30 16 12 2 98 65 34 

7 Exc Zedelgem 30 13 11 6 83 79 32 

8 FC Komen 30 12 11 7 77 91 31 

9 St Elooi Winkel 30 12 12 6 80 64 30 

10 SK Torhout 30 12 12 6 73 55 30 

11 WS Houthulst 30 13 13 4 84 81 30 

12 SK Vlamertinge 30 12 16 2 70 72 26 

13 SV Moorsele 30 12 17 1 72 94 25 

14 Ol Ledegem 30 10 16 4 58 63 24 

15 SC Le Bizet 30 9 18 3 48 100 21 

16 Brielen Sport 30 0 30 0 30 192 0 
 

 
16 november 1952   Topmatch  KFC – WS Ieper   2 – 7 !!! Roger Vanthournhoudt 

Gerard Vantournhout werd gekwetst in de 5de minuut en men moest aldus met tien man 

verder !!! 

 



 

 
KFC – SC Le Bizet 3 – 2 

Onderaan : Ryde – Gerard Vantournhout - Luc Muyllaert – Wilfried Debaene 

Bovenaan : André Muyllaert – Michel Couttenier – Jules Maelbrancke – Leon degryse – 

Georges Wall Jr – Herman Kesteman – Sidon Devos en Willy Deglorie (baatte Café “De 

Derby” uit) 

 

 

 

Seizoen 1953 – 1954    Algemeen verslag 

 
Resultaten der 4 ploegen 

De A-ploeg eindigde het seizoen als 6
de

 in zijn reeks; kwam in de finale voor de overgang 

naar 2
de

 provinciaal met FC Lichtervelde en Hermes Oostende.  

FC Lichtervelde kwam er als overwinnaar uit met 5 punten – Poperinge met 3 punten en 

Oostende met 0 punten.  

Na een slechte seizoensinzet, waar er in de eerste vijf à zes matchen zo goed als geen punten 

behaald werden, kwam de remonte. De goede opstelling werd gevonden en begin 1954 zaten 

wij in de kopploegen. Een paar tegenvallers ontnamen onze ploeg de vereiste moed en 

doorzettingskracht, de teugels werden wat gelost : resultaat , 6
de

 op 1 punt van de 5
de

 , met de 

daarna gekende dramatische finale. 

Onze reserveploeg, die aanvankelijk in haar reeks de dans leidde, moest tenslotte begeven 

tegen een paar sterkere confraters, en eindigde mooi 3
de

 – wensen wij terloops deze ploeg 

geluk om zijn goede ploeggeest die dit jaar werkelijk toonaangevend was. 

Onze scholieren, de zwakste onzer 4 ploegen, kon wegens het steeds in het gelid komen met 

verschillende opstellingen de goede kadans niet vinden, en bleef op de achtergrond. 



De kadetten bevestigden hun mooie verrichtingen van vorig seizoen (3
de

) en eindigden dit 

jaar als kampioen in hun reeks, wat aanleiding gaf tot een feestje waar kapitein Eric Vanneste 

en zijn maats in de bloemetjes werden gezet. 

 

De trainingen 

De trainingen onder leiding van speler Adrien Ryde werden goed ingezet. Deze verslapten 

naargelang de winter naderde om zelfs 3 à 4 weken totaal stil te vallen. Na de winter werden 

ze hernomen, doch de ziekelijke gang ervan waren mede – oorzaak van het bekomen 

eindresultaat. 

 

Aantal spelers 

In het voorbije seizoen beschikten wij over 40 seniors, 23 juniors, 24 scholieren en 28 

kadetten. 

 

Vriendenwedstrijden 

De traditionele matchen tegen SV Veurne vielen weg gezien het bekertornooi. Ook voor dit 

jaar wordt het denkelijk zo. 

Met Pasen nam een ploeg jongeren deel aan het Paastornooi te Belle. Na op Pasen te moeten 

onderdoen voor Armentières met 1 – 0 wonnen zij op 2
de

 paasdag de troostbeker tegen CS 

Ieper met 5 – 0. 

 

Ongevallen 

Gedurende het seizoen hadden we twaalf ongevallen :  Defrancq Gerard (2x), Kesteman 

Herman, Ryde Adrien (2x), Vermeersch Willy, Serge Onraedt, 

Wilfried Debaene, Gerard Vantournhoudt, Marcel Dupont en Herman Gheldof . 

Melden wij eveneens het afsterven van 3 verdienstelijke clubleden : Hr Daniël Demarey 

(gewezen voorzitter), Hr Raphaël Vandenberghe (schatbewaarder) en Willy Deglorie (oud-

speler en trainer der jongeren) 

Op O.L.H. Hemelvaart werd tegen CS Ieper een vriendenwedstrijd gespeeld waarvan de 

netto-opbrengst ten goede kwam van Willy Deglorie. Hij stierf echter kort nadat deze match 

plaatsgreep, zodat besloten werd met de gelden in naam van KFC een grafzerk te plaatsen ter 

blijvende nagedachtenis; ook werden andere kosten gedekt als lijkkoets, de lijkkist, een 

rouwkroon en andere. 

 

Bestuur 

Het bestuur werd het voorbije seizoen aangevuld met vijf nieuwe leden t.t.z.  

de HH. Willy Butaye, Alfons Demarey, Albert Timperman, Cyriel Verhaeghe en Paul 

Vanwalleghem, die allen op de algemene vergadering van 22 augustus 1953 met 35 kiezers 

het nodige aantal stemmen bekwamen, evenals alle 8 uittredende en herkiesbare leden. 

Bekwam het vereiste aantal stemmen niet (t.t.z. ½ + 1) : Albert Verhaeghe 

 

Transfers 

Door FC Westouter werd ons gevraagd bij te springen voor één jaar en hen met enkele 

spelers te helpen bij het stichten van hun nieuwe club. Dit werd in de vergadering van 29 juni 

1953 toegestaan. 

Volgende spelers werden afgestaan voor een seizoen aan FC Westouter : Georges Wall, 

Albert Dumelie, Willy Vermeesch en Georges Deseure. 

Aan SV Moorslede werd Leon Degryse voor een seizoen afgestaan. 



 

 

Financiën 

Wij sluiten het jaar af met een tekort van ongeveer 11.000 BFr. Volgende cijfers geven stof tot 

nadenken : 

 

Ontvangsten Vergoedingen Vervoerkosten 

72.335 BFr 42.980 BFr 31.382 BFr 

 

Wanneer wij dus zien dat de ontvangsten niet volstaan om de vergoedingen en de 

vervoerkosten te dekken, wat gewordt er dan der terrein – en materieelkosten, die ongeveer 

11.000 BFr belopen en van de stads – en bondstaxen (10.225 BFr) – de ongevalkosten (5.200 

BFr) en drukwerk – en propagandakosten, enz , enz. ... 

Ten dien einde werd beslist de vergoedingen aan de spelers te verminderen en zo de nieuwe 

lidgelden niet volstaan om het tekort te dekken, zelfs tot verdere datum af te schaffen. 

 

 
Abonnement 1953-1954 

 

Dit was dus beknopt een relaas over het seizoen 1953 – 1954, waar ons de kans geboden 

werd slechts in de vijf eersten te moeten eindigen om te promoveren naar  

2
de

 provinciaal, kans die wij verkeken, en die ons nooit meer zal te beurt vallen. 

Aan alle clubmakkers, zowel bestuursleden als spelers nu in het nieuwe seizoen de nodige 

club – en strijdgeest om de veel geringer kans die het aanstaande seizoen ons biedt niet te 

onderschatten, maar van meetaf aan aan te pakken. 

 

Poperinge , de 31.7.54 

(Get) 

De Voorzitter Verstraete 

De Ondervoorzitter Peel 

De Secretaris Sansen 

 

 

Boekje 50 jaar 

 

Om de financies gezond te houden werden er voor het seizoen geen nieuwe spelers 

aangekocht en de trainingen aan Adrien Ryde toevertrouwd. Na een slechte seizoeninzet die 

een 6-tal weken duurde, kwam de remonte. In begin 1954 zaten wij bij de kopploegen, een 

paar tegenvallers en wij eindigden zesde op één punt van de vijfde met een dramatische 

ontknoping van de testmatchen tussen de zesden waarin Club slechts tweede eindigde en 

derhalve de opstijging miste. 



Te Wervik, waar wij met 5-0 werden ingemaakt, traden volgende elf in het veld en in de dikke 

mist : Defrancq Gerard, Lefever Georges, Wall Georges, Maelbrancke Jules, Sidon Devos, 

Herman Kesteman, Wilfried Debaene, Degryse Leon, Vanthournout Gerard, Ryde Adrien, 

Muylaert Luc. 

De reserven namen de derde plaats in, dit vooral dank zijde goede verstandhouding; de 

scholieren echter bleven opnieuw op de achtergrond terwijl de mannetjes van André Gelein 

de kampioenstitel veroverden. 

1954 werd eveneens gekenmerkt door het overlijden van drie rood-gele figuren : Oud-

voorzitter en Ere-voorzitter Daniël Demarey, de ijvervolle schatbewaarder dhr. Raphaël 

Vandenberghe en oud-speler trainer Willy Deglorie. 

 

  
 

Overlijden Raphaël Vandenberghe 

 

 

 
 

Raphaël Vandenberghe 

 

 

 



 

 
Oproepingskaart speler 

 

 

 
 

SK Vlamertinge – KFC  

 

 

 
 

E. Wervik – KFC    5-0 

 



 
 

De eerste ploeg met de kadetten die kampioen werden in hun reeks. 

 

     Seizoen 1953 - 1954            

               IIe Provinciaal C         
         

1 Eendracht Wervik 30 25 2 3 104 30 53 

2 AA Moeskroen 30 20 6 4 81 32 44 

3 SV Moorslede 30 20 7 3 67 36 43 

4 WS Lauwe 30 18 7 5 79 36 41 

5 FC Luigne 30 19 9 2 80 47 40 

6 FC Poperinge 30 16 9 5 93 59 37 

7 Dottignies Sport 30 11 12 7 53 55 29 

8 Ol Ledegem 30 10 14 6 45 57 26 

9 St Elooi Winkel 30 10 16 4 46 71 24 

10 Rac Bissegem 30 8 15 7 62 77 23 

11 SV Moorsele 30 10 17 3 52 68 23 

12 SV Kortrijk 30 8 16 6 48 66 22 

13 Toekomst Menen 30 9 17 4 65 91 22 

14 Lendelede Sport 30 9 19 2 59 72 20 

15 SK Vlamertinge 30 8 21 1 52 117 17 

16 FC Komen 30 7 21   49 123 16 
         

Omdat men naar één reeks gaat in II de Provinciaal    

blijven de eerste vijf in elke reeks en had er een     

eindronde plaats tussen de 6de geklasseerden.   

Hierin wonnen FC Poperinge en FC Lichtervelde    

beiden hun wedstrijd tegen Hermes Oostende,    

speelden gelijk tegen elkaar, maar in de daaropvolgende  

testmatch toonde Lichtervelde zich de meerdere, door  

FC Poperinge met 3-1 te verslaan.      



 

 

 
 

Voorstel indeling reeksen 

 

 

Seizoen 1954 – 1955 Algemeen verslag 

 

Resultaten 

Onze A-ploeg behaalde het kampioenschap in zijn reeks (2
de

 gewestelijke C) en eindigde 

tweede in de provinciale finale der drie gewestelijke reeksen. Een proficiat aan gans de ploeg, 

ook aan de invallers; vanaf de eerste week van het seizoen werd de eerste plaats bezet en niet 

meer afgegeven. Tevens valt te noteren dat slechts één aangekochte speler werd opgesteld en 

de titel dus behaald werd met Poperingenaars (of ex- ) op één na. Laat ons hopen dat dit 

nieuwe seizoen met dezelfde ploeggeest ingezet worde, en ieder speler met dezelfde 

sportiviteit bezield blijve gans het seizoen door, ook wanneer er soms niet zoveel gewonnen 

wordt. 



Onze reserven eindigden 4
de

 op 12 met 29 punten op 44. Aan hen die steeds hun beste 

elementen zien afgenomen worden om de afwezigen der A-ploeg te vervangen, ook een 

welgemeende proficiat. Wellicht komen zij dit jaar met een sterkere formatie op het veld, 

zodat ze best in staat zijn terug hun rol te spelen als voor 2 jaar. 

De scholieren hielden aan hun traditie en wisten dan ook dit jaar het tij niet te doen 

keren.Spijtig, er zitten nochtans enkele goede elementen in. Komt het soms niet door gemis 

aan training, waardoor ook,  

De kadetten , die 5
de

 eindigden , hebben ook niet meer gegeven wat wij in de laatste jaren van 

hen gewoon waren. 

 

De trainingen 

 

Gezien de trainingen nooit resultaat kunnen geven zo ze niet goed geleid worden, werd voor 

dit jaar opnieuw uitgezien naar een trainer. We deden beroep op onze vorige trainer Ryde 

Adrien, die echter nog niet gans hersteld is, en het seizoen dus niet kan inzetten. Op voorstel 

van het bestuur aanvaardde onze sympathieke kapitein Sidon Devos de trainingen te leiden, 

en wij rekenen erop dat ieder speler hem hierin zal steunen met hem, eerstens door hun 

talrijke opkomst veel werk te geven, en ook door zijn raadgevingen stipt op te volgen. 

 

Vriendenwedstrijden 

 

Gezien het seizoen ingezet wordt met de bekermatchen, en voor het verdere seizoenverloop 

het kalender nog steeds wordt geheim gehouden, zijn geen vriendenmatchen van belang te 

noteren. Alleen op eindeseizoen speelden onze jongeren enkele matchen. Er werd beslist in de 

maand Mei geen vriendenmatchen meer te spelen. 

 

Ongevallen 

 

Gedurende het voorbije seizoen hadden we slechts 5 ongevallen (tegenover 12 vorig seizoen) 

Theite Maurice – Maelbrancke Jules – Masselus Ghislain – Deraedt Roger en Saesen Roger 

 

Transfers 

Voor één jaar aan FC Westouter : Dupont Marcel – Dumelie Albert – Vermeesch Willy – 

Houpe Emile en Pattyn Gerard 

Definitief aan FC Westouter : Georges Wall en Georges Deseure 

Definitief aan Blue Star Poperinge : Hauspie Frans 

Voor één jaar aan RC Harelbeke : Debaene André 

Voor één jaar aan RSC Dalhem : Verhaeghe Josef 

Voor één jaar van SK Staden : Staessens Valère 

Definitief  van Berchem : Nevejan Sylvain van Krombeke 

Terug van SV Moorslede : Degryse Leon uit Roeselare 

 

Bestuur 

Bestaat thans uit 20 leden waarvan 2 aan verplichte maandelijkse vergaderingen niet kunnen 

deelnemen nl. Van Walleghem Paul, Vercruysse Roger . 

Gemiddelde aanwezigheid : 69 % 

Butaye Willy (9)  Peel Gerard (9) 

Cappelaere André (5)  Priem Albert (8) 

Clabau André (9)  Roffiaen emiel (7) 

D’Amour Urbain (8)  Sansen Albert (9) 

Demarey Alfons (8)  Sénéchal André (8) 

Derynck André (5)  Heuser Albert (1) 



Deschodt Albert (7)   

Devroe Josef (5)    

Druant Henri (8)  Verstraete Georges (6) 

Gelein André (6)  Timperman R (1) 

 

Financiën 

Dit is na het sluiten van dit seizoen iets beter dan vorig jaar. Als wij zien dat de recettes dit 

jaar dezelfde waren als vorig jaar, en de verplaatsingskosten ook even hoog opliepen, moeten 

wij besluiten dat dit resultaat bereikt werd dank zij : 

- de milde steun onzer ere-bestuursleden en andere leden; 

- het initiatief van ons feestcomité met de uitgifte der publiciteitsblaadjes die ons een 

rond sommetje opbrachten; 

- Het verminderen der premies der overwinningen 

Het aanwerven der gewone leden bleef beneden de gestelde verwachtingen 

 

Zo verliep in grote lijnen ons vorig seizoen. Moge deze eerste bijeenkomst ertoe bijdragen om 

de samenwerking tussen het Ere-bestuur, bestuur, oefenmeester, leden en spelers nauwer 

bijeen te brengen, dat ieder ervan bewust weze dat wij allen leden zijn van onze grote 

clubfamilie en er voor clubs waar samenhorigheid blijft heersen, vele aangename uurtjes zijn 

weggelegd. 

Verder wens ik de 4 ploegen een goed seizoen, geen ongevallen,aan het bestuur goede 

samenwerking en gezonde financies. 

 

Poperinge , de 13.8.55 

 

(Get) 

De secretaris Sansen 

 

KFC Poperinge behaalde in het seizoen 1954-1955 haar derde kampioenstitel  

in IIde gewestelijke C en promoveerde dus naar II de Provinciaal. 

 

Het feestprogramma van de kampioenenviering zag er als volgt uit : 

Zondag 22 mei 1955 

Te 10.30 uur : Bijeenkomst in ons lokaal bij A. Demarey, vanwaar in groep, de  

                        Koninklijke Philharmonie vooraan , naar het Stadhuis. 

Te 11.00 uur : Officiële ontvangst op het Stadhuis – Erewijn. 

Te 11.30 uur : Tocht door Stad, langs de O.L. Vrouwkruisstraat, Grote Markt, naar 

het voetbalterrein, waar de officiële kampioenenfoto zal genomen 

worden. – terug naar ons lokaal 

 

Zondag 5 juni 1955 

Te 9.30 uur : Bijeenkomst in ons lokaal 

Te 10.00 uur : In St. Janskerk, H. Mis tot nagedachtenis van onze overleden Leden  

             en Spelers. 

Te 10.45 uur : Optocht in Stad onder geleide der Koninklijke Katholieke Harmonie 

“Sinte Cecilia” – Opsluit in lokaal, waar 

Te 12.30 uur : Vriendenmaal voor alle Leden en Sympathisanten. – Inschrijving 60Fr 

 

Verstraete G – Voorzitter 

Peel G – Onder-Voorzitter 

Sansen A – Secretaris 

Druant Henri - Schatbewaarder 



  

KFC steunt de oprichting van FC Westouter door het afstaan van volgende spelers : Wall 

Georges, Dumelie Albert, Deseure Georges en Vermeersch Willy 

 

André Gelein gaf zijn ontslag in augustus 1954 omdat hij als ondervoorzitter niet op de 

hoogte gesteld geweest was dat Degryse Leon afgestaan werd aan SV Moorslede. André was 

bestuurslid sedert 28 aug 1925, lid van de selektie sedert 30 sep 1930 en secretaris sedert 14 

dec 1943 ! 

 

Herman Kesteman, tewerkgesteld in Lier, mocht de trainingen volgen bij  K Lierse Sportkring 

dinsdag en woensdag om 19.00 uur 

 

Opstelling wedstrijd tegen WS Stasegem : 

 

                                             Defrancq Gerard 

   Lefever Georges Deraedt Roger 

         Devos Sidon 

  Kesteman Herman  Maelbrancke Jules 

Geldof Herman  Vanthourenhoudt Gerard  Lebbe Frans 

  Debaene Wilfried  Muyllaert Luc 

 

Brief geschreven naar KBVB voor een trainer te vinden. In de provincie waren er quasi geen 

beschikbaar. 

 

Eindronde : 15 mei    

Ol Ledegem – FC P; 19 mei FC P – RC De Panne en 22 mei RC De Panne – Ol Ledegem      

Sidon Devos kon de twee finalematchen niet meespelen. Hij was soldaat in de 266 Cie Ord in 

BPS 12 en kreeg de toestemming niet huiswaarts te keren aangezien zijn Cie op oefening was 

en ze pas terugkeerden naar België op 19 mei 1955. 

 

Henri Druant werd nieuwe penningmeester in opvolging van Raphaël Vandenberghe. 

Een feestcomité werd opgericht : Butaye Willy, André Derynck en Henri Druant maakten er 

deel van uit. 

Van Supportersclub Rood-Geel ontvingen we 12 nieuwe truitjes met nummer en 12 broeken. 

 

 

Boekje 50 jaar  - Kampioen 

 

Voor 1954-1955 werd oud-doelwachter Michel Couttenier als trainer aangeduid. De 

opstijging die het vorig jaar van een niet aan Club ontsnapte, vond haar beslag door het 

behalen van de kampioenstitel met een voorsprong van zes punten op de tweede, WS 

Stasegem. Tegen SV Kortrijk, 6-2, speelden volgende elf rood-gelen: Gerard Defrancq, 

Georges  Lefever, Roger Saesen, Jules Maelbrancke, Sidon Devos, Herman Kesteman, 

Herman Geldof, Wilfried Debaene, Gerard Vanthournout, Luc Muylaert, Eddy Beun. Voeg 

daarbij Maurice Theite , Roger Deraedt, Frans Lebbe , Jean-Jacques Masselus, Bortier A, 

Maurice Decorte en zelf eenmaal trainer Michel Couttenier en ge hebt 18 clubmannen die het 

behalen van de titel bewerkten. 

Op de 26 matchen behaalde Club 22 overwinningen, 2 nederlagen, 2 gelijke spelen, 103 

doelpunten voor en 30 tegen en een puntenoogst van 46. Als goalgetter nummer één kwam 

Gerard Vanthournout uit de bus met 42 goals, gevolgd door Wilfried Debaene met 21. In de 

eindronde voor de titel van provinciaal kampioen moesten wij jammerlijk de diensten van 

onze eminente stopper Devos missen en eindigden slechts tweede. 



De reserven eindigden vierde met 29 punten, de scholieren slaagden er niet in het tij te doen 

keren, terwijl ook de kadetten minder waren en slechts vijfde eindigden. Het behalen van de 

titel werd met heel wat luister gevierd : er greep een ontvangst plaats op het stadhuis, een 

plechtige Hoogmis in St.-Janskerk, op twee naeenvolgende zondagen een optocht door stad, 

om te eindigen met een vriendenmaal in het lokaal, waar de kampioenen met bestuursleden en 

sympathisanten verbroederden. 

 

 

 
 

Kampioenen 1955 

Boven : Gerard Peel, Paul Van Walleghem,x, Michel Couttenier, vaandeldrager x, Butin, André Gelein, 

x,x,x,Georges Verstraete, André Masschelein, Albert Sansen, Henri Druant, Willy Butaye, André Derynck, 

Merlevede, Alfons Demarey, Albert Priem, Urbain D’Amour, Odilon Derynck,Albert Deschodt,x,Joseph Orbie 

Onder : Jules Maelbrancke, Herman Kesteman, Herman Gelhof,Wilfried Debaene,Gerard Van Thournhout, 

Sidon Devos, Luc Muyllaert, Roger Deraedt, Gerard Defrancq, Roger Saesen, Jean Jacques Masselus,x,x en 

Maurice Theite , vaandeldrager  

 

 
 
WS Ieper – KFC    0-1 

 

 



 
 

Kampioenenbal 1955 

 

 

 
BS Stasegem – FC Poperinge 2 – 2 

Sidon Devos - Michel Couttenier – Georges Lefever – Herman Kesteman – Jules Maelbrancke – Maurice Theite 

Herman Geldof – Wilfried Debaene – Gerard Vanthournhout – Luc Muyllaert en Roger Deraedt 

 

 
Linesman Joseph Orbie – Sidon Devos – Georges Lefever – Herman Kesteman – Gerard Defrancq – Jules 

Maelbrancke en Roger Saesen 

Herman Geldhof – Wilfried Debaene – Gerard Vanthournhout – Luc Muyllaert en Eddy Beun 

 



 
 

 

         

     Seizoen 1954 - 1955            

         

               IIIe Provinciaal C       

         

1 FC Poperinge 26 22 2 2 103 30 46 

2 WS Stasegem 26 19 5 2 81 40 40 

3 Toekomst Menen 26 14 7 5 71 47 33 

4 SV Kortrijk 26 15 9 2 93 57 32 

5 FC Otegem 26 12 8 6 66 55 30 

6 BS Stasegem 26 12 9 5 70 64 29 

7 BS Avelgem 26 11 10 5 86 55 27 

8 SV Moorsele 26 11 12 3 65 64 25 

9 SK Avelgem 26 10 12 4 55 69 24 

10 Dottignies Sport 26 11 13 2 53 74 24 

11 Rac Bissegem 26 6 14 6 49 70 18 

12 SK Vlamertinge 26 5 16 5 46 99 15 

13 SC Le Bizet 26 4 17 5 39 89 13 

14 SK Geluwe 26 3 21 2 35 99 8 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Seizoen 1955 – 1956 Algemeen verslag 

 
Resultaten 

Onze A-ploeg eindigde in 2de Provinciaal zevende met 30 punten. SC Oostrozebeke werd 

kampioen. Veertien matchen werden er gewonnen, 14 verloren en 2 draws. Er werden 58 

doelpunten aangetekend tegenover 58 tegen. Als nieuw gepromoveerde werd goed van start 

gegaan en lange tijd gewedijverd met de kopploegen. Het seizoenseinde was evenwel veel 

minder. Enkele gekwetste of onbeschikbare elementen alsmede een paar flauwe prestaties 

werkten dit in de hand. Er mag hier wel opgemerkt worden dat als elementen dienen 

vervangen te worden of als er met tegenslag moet afgerekend, de overgave en de 

samenwerking het grootst moet zijn. In dergelijke omstandigheden moet iedereen zich wat 

meer inspannen. 

De reserven behaalden het kampioenschap in hun reeks. Zij verloren slechts één match en 

speelden driemaal gelijk. Hartelijk proficiat en doe zo voort. 

De scholieren eindigden zesde op tien met 16 punten uit 18 wedstrijden.  

Spijtig moeten we ieder jaar zeggen dat deze jongens tot meer in staat zijn. 

De kadetten behaalden de tweede plaats met twee punten minder dan Sporting Menen. Dit 

flink resultaat danken zij aan hun goede tweede ronde. Wij verwachten van hen volgend jaar 

het kampioenschap. 

Er werd tevens tweemaal een tornooi gespeeld met reserven II teneinde aan de liefhebbers die 

niet bij de eerste ploeg of reserven worden opgesteld ook de kans te geven het voetbal verder 

te beoefenen. 

Voor aanstaand seizoen werd evenwel ingeschreven met vijf ploegn hetzij vier zoals vroeger 

plus juniors. Aan deze categorie willen wij dit jaar speciaal aandacht besteden. Er werd 

overeengekomen deze ploeg steeds zo sterk mogelijk op te stellen t.t.z. altijd de beste juniors 

voor deze matchen te verkiezen, tenzij ze natuurlijk in de A-ploeg worden opgesteld. Een 

goede junior moet ongetwijfeld doorbreken in het eerste elftal. Hun tegenstrevers voor het 

komend seizoen heten : Desselgem, Kortrijk Sp., SV Kortrijk, Wevelgem, WS Lauwe, WS Ieper 

en Kuurne. 

Juniors gij vooral moet toekomend jaar bewijzen dat F.C. Poperinge op een flinke jeugd kan 

rekenen. 

 

De trainingen 

Onze sympathieke kapitein Sidon Devos heeft deze moeilijke taak op zich genomen en er het 

mogelijke uitgehaald. Wij moeten toegeven dat er op dit gebied tegenover vorige jaren 

verbetering werd opgemerkt. Op een bepaald moment werd er ijverig getraind. Het is lastig 

maar het enige middel om de zondag goed figuur te slaan. Vooral deze die zich met Sidon het 

meest hebben ingespannen kunnen getuigen dat zij gemakkelijk een ganse wedstrijd 

uitspeelden. 

Voor aanstaand jaar hebben wij beroep gedaan op de Heer Devisscher René uit Gent, 

gediplomeerd oefenmeester die zich in dienst stelt om u de theorie en de praktijk van het 

voetbalspel aan te leren. Wijhebben hier reeds tijdens een modeltraining de Heer Devisscher 

aan het werk gezien. U hebt ondervonden dat U aan hem heel veel zal bijleren. Wij hopen ook 

dat zoals die keer U voltallig zult opkomen. Kortom wij  rekenen op de bekwaamheid en de 

ondervinding van de Heer Devisscher en vooral op Uw medewerking door van het begin tot 

op het einde van het seizoen zijn lessen en oefeningen bij te wonen. 

 

Vriendenwedstrijden 

Voor de Beker van België werd gewonnen tegen Koekelare en niettegenstaande en goede 

wedstrijd verloren tegen Steenbrugge. Verder werd tijdens het seizoen verloren tegen Wervik 

en Haezebrouck en gewonnen tegen Sporting Menen. Voor toekomend jaar wordt van wal 

gestoken in de Beker van West-Vlaanderen, iets nieuw. 



 

Ongevallen 

Gedurende het seizoen hadden we negen ongevallen : Degruyter J., Deraedt P. tweemaal, 

Staessens Valère, Delbaere L., Devos S., Lefever G., Caron Gustaaf en Defrancq Gerard. 

 

Transfers 

Voor één jaar aan FC Westouter : Dupont Marcel, Dumelie Albert, Vermeersch Willy, Houpe 

Emiel en Pattyn Gerard 

Er is ook nog vraag van WS Proven, Brielen Sport (Theite Maurice), Wervik (Debaene André) 

en Saint Georges Arlon (Saesen Roger voor een seizoen) terwijl we in ver gevorderde 

onderhandelingen zijn voor het aanwerven van een binnenspeler, en de definitieve overgang 

bekwamen van Staessens Valère. 

 

Bestuur 

Bestaat thans uit 23 leden waarvan 3 aan verplichte maandelijkse vergaderingen niet kunnen 

deelnemen nl. Van Walleghem Paul, Vercruysse Roger en Lefever René. 

Gemiddelde aanwezigheid : 79 % 

Butaye Willy (7)  Peel Gerard (9) 

Cappelaere André (8)  Priem Albert (8) 

Clabau André (7)  Roffiaen Emiel (6) 

D’Amour Urbain (10)  Sansen Albert (7) 

Demarey Alfons (10)  Sénéchal André (10) 

Derynck André (9)  Vandenbroucke Georges (7) 

Deschodt Albert (10)  Vanneste Fernand (7) 

Devroe Josef (8)   Verhaeghe Roger(9) 

Druant Henri (10)  Verstraete Georges (10) 

Gelein André (7) 

Merlevede Jozef (7) 

 

Terrein 

Er werden verleden seizoen enkele belangrijke verbeteringen aangebracht waaronder het 

opknappen van de tribuun, een nieuw winketkotje en andere. 

 

Financiën 

Er is ook op dit gebied, zoals U straks van de schatbewaarder zult horen verbetering 

gekomen. Zoals vroeger mogen wij blijven rekenen op de milde steun van onze  

Ere-Bestuursleden. Het aanwerven van gewone leden is verbeterd. Er werden en paar goede 

ontvangsten geboekt. De uitgifte van een publiciteitsblad, onder impuls van de bestuursleden 

Vandenbroucke en Derynck gaf een mooi resultaat. Daarentegenover hadden we af te rekenen 

met grotere verplaatsingskosten. Het nodige wordt gedaan om het beschikbare geld nuttig te 

besteden. 

Zo verliep in grote lijnen ons vorig seizoen. Moge deze eerste bijeenkomst ertoe bijdragen om 

de samenwerking tussen het Ere-bestuur, bestuur, oefenmeester, leden en spelers nauwer 

bijeen te brengen, dat ieder ervan bewust weze dat wij allen leden zijn van onze grote 

clubfamilie en er voor clubs waar samenhorigheid blijft heersen, vele aangename uurtjes zijn 

weggelegd. 

Verder wens ik de Heer Devisscher en zijn 5 ploegen een goed seizoen, geen ongevallen,aan 

het bestuur samenhorigheid, aan K.F.C. Poperinge een flinke stap vooruit. 

 

Poperinge , de 28.7.56 

(Get) 

De secretaris Sénéchal 



 

Ryde Adrien was voorzien om als trainer te fungeren, maar hij was gekwetst aan de voet en 

schreef op 20 september een brief met de melding dat hij zijn voetbalplunje in de kast ging 

leggen en zijn auto verkopen. 

 

Op 1 januari 1956 werd André Sénéchal in opvolging van Albert Sansen secretaris GC. 

 

Wilfried Debaene van Vichte schreef een brief naar het bestuur waarin hij vroeg Jules 

Maelbrancke terug op te stellen. Hij beloofde in deze brief Gerard Vanthournout mee te 

brengen naar de training. 

 

Toelating werd gegeven aan André Vandenbroele te spelen bij BFV Bensberg tijdens zijn 

dienstplicht (16 Bn Ord) 

 

Op 31 maart 1956 om 15 uur werd een modeltraining gegeven door de Hr De Visscher René, 

bijgestaan door de Hr Ameels. De Hr De Visscher zou het jaar daarop trainer worden. 

 

Een schrijven werd gericht aan Ere-Generaal-Majoor Timperman Remi om mutatie te 

bekomen van Sgt Gheldof Herman van Zellik naar Ieper. 

 

Voor de “Wedstrijd van de jonge voetballer”werden volgende spelers van FCP ingeschreven : 

Bortier Bernard, Gelein Wilfried en Theite Guido. De schiftingen gingen door op het terrein 

van CS Ieper. 

 

Jules Maelbrancke werd een viertal maanden niet meer opgesteld en vroeg getransfereerd te 

worden. 

 

Supportersclub Rood-Geel uit de Guido Gezellestraat 2 bij R. D’Amour schonk 12 paar 

voetbalkousen voor de spelers van de eerste ploeg. 

 

Vraag werd gesteld van Brielen Sport om Maurice Theite te transfereren. Akkoord 1.000 fr – 

Brielen niet akkoord 

 

Vraag werd gesteld door Roger Saesen te transfereren voor één jaar naar Union Sportive 

Saint-Georges Arlon (5.000 Fr) 

 

Vraag werd gesteld van Wervik om Debaene Wilfried te transfereren. Akkoord gratis voor 

één jaar 

 

André Derynck en Georges Vandenbroucke stonden in voor het reklameblad. 

 

Er werd op de Kouter een nieuw tickettenhokje geplaatst door de Hr Swertvaegher 

 
 

Boekje 50 jaar 

 

Voor de kompetitie 1955-1956 werd kapitein Devos als trainer aangeduid, terwijl de 

overgang van Staessens Valère van SK Staden naar de hoppestad werd verkregen. 

Een nieuwigheid bij de thuiswedstrijden was het reklameblad dat kosteloos aan de 

toeschouwers werd aangeboden en te danken is aan de Heren G. Vandenbroucke en A. De 

Rynck. 



Voor het eerste seizoen in 2
de

 provinciaal eindigde Club eervol zevende met 30 punten, 14 

overwinningen, 14 nederlagen en 2 drawns en een  

doelgemiddelde van 58-58. De reserven behaalden de titel en verloren slechts éénmaal, 

terwijl driemaal werd gelijkgespeeld. De overige werden overwinningen.  

De scholieren namen de zesde plaats in op 10 mededingers met 16 punten.  

De kadetten van hun kant eindigden tweede op twee punten van SC Menen. 

 

 
SV Moorslede – KFC 1 – 2 

 

     Seizoen 1955 - 1956            

         

               IIe Provinciaal          
         

1 SC Oostrozebeke 30 21 5 4 70 24 46 

2 Dar Blankenberge 30 19 7 4 73 36 42 

3 FC Torhout 30 18 9 3 82 43 39 

4 WS Lauwe 30 18 9 3 58 41 39 

5 Ol Ledegem 30 15 9 6 64 50 36 

6 Rac De Panne 30 16 11 3 75 59 35 

7 SV Ingelmunster 30 11 11 8 68 62 30 

8 FC Poperinge 30 14 14 2 58 58 30 

9 Deerlijk Sport 30 12 13 5 64 62 29 

10 FC Lichtervelde 30 12 14 4 60 70 28 

11 FC Wakken 30 10 13 7 37 50 27 

12 VV Koksijde 30 11 14 5 62 71 27 

13 WS Desselgem 30 9 15 6 44 66 24 

14 SV Nieuwpoort 30 9 18 3 44 70 21 

15 FC Heist 30 7 17 6 52 78 20 

16 SV Moorslede 30 2 25 3 31 102 7 



 

 
 

KFC – O Ingelmunster 2 – 1 (bemerk vooraan Luc Devos, zoontje van Sidon in KFC 

uitrusting) 

 

Aantal gespeelde wedstrijden (+ goals) 

Van Thournhout Gerard 30 (26) 

Muyllaert Luc 18 (3) 

Kesteman Herman 28 (1) 

Debaene Wilfried 26 (11) 

Geldhof Herman 15 (4) 

Defrancq Gerard 27 (0) 

Devos Sidon 27 (0) 

Staessens Valère 21 (5) 

Maelbrancke Jules 12 (1) 

Lefever Georges 24 (0) 

Deraedt Roger 17 (0) 

Saesen Roger 14 (0) 

Lebbe Frans 10 (0) 

Beun Eddy 13 (0) 

Masselus Jean Jacques 17 (3) 

Bortier A 4 (0) 

Decorte Maurice 10 (0) 

Couchez Paul 9 (1) 

Pittilioen Remi 9 (0) 

Degryse Leon 2 (0) 

Masselus Ghislain 1 (0) 

Vandeperre E 1 (0) 

Deraedt Paul 2 (0) 

Laroye Roland 6 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seizoen 1956 – 1957 Algemeen verslag 

 
Resultaten 

De eerste ploeg behaalde de 6de plaats met 31 punten hetzij respectievelijk 16 en 12 punten 

minder dan de eerste en de tweede. Er werd 12 maal gewonnen, 11 maal verloren en 7 maal 

gelijkgespeeld. Er werden 56 doelpunten aangetekend en 48 toegestaan. Als wij het resultaat 

vergelijken met dit van vorig jaar stellen we vast dat er een punt meer werd behaald,dat er 

twee doelpunten minder werden aangetekend en 10 minder toegestaan terwijl De Panne en 

Ledegem met wie wij promoveerden nu zakken. De vergelijking met de stand na 20 

speeldagen zegt echter veel meer.  

Toen bekleedden wij de derde plaats met vijf punten minder dan Lauwe en vier minder dan 

Ingelmunster. Er werd bijgevolg gedurende de tien laatste wedstrijkden slechts vijf punten 

geoogst. De spijtige dijbreuk van Herman Kesteman tijdens zijn beroepsbezigheden 

opgelopen ontnam ons in de halflijn een zekere en beste kracht. Tijdens die periode werden 

een paar beloftevolle juniors en evenveel scholieren geprobeerd. Wij mogen getuigen dat zij 

meevielen en hopen dat zij verder hun best zullen doen om zo vlug mogelijk een vaste plaats 

in het eerste elftal in te nemen. 

Het besluit ligt voor de hand. De verdediging treft geen verwijt, de voorlijn beantwoordde 

niet aan de verwachtingen en moest versterkt worden. De aanval is immers de beste 

verdediging. De Heer Vandercruyssen Emiel uit Gent werd aangeworven bij SV Waregem als 

speler – trainer – inside evenals Willy Allaeys van SK Vlamertinge die wij allen als 

voorspeler kennen en waarop wij als doelschutter rekenen. Net als verleden jaar gingen er in 

de tweede ronde en over ‘t algemeen op verplaatsing teveel punten verloren. Het is een feit 

dat er op het einde van het seizoen niet met dezelfde ijver wordt getraind. En dat is verkeerd. 

De Heer Vandercruyssen kent meteen de flauwe kant van enkele spelers. 

De reserven behaalden de derde plaats op zeven punten van de eerste en verloren het 

kampioenschap door niet voltallig op te komen voor een tweetal wedstrijden o.a. tegen 

Woudsport Houthulst en door zich thuis tegen Houthulst te laten beïnvloeden door een niet 

correcte scheidsrechter. Voor aanstaand seizoen telt hun reeks drie ploegen meer.  

De juniors waren voor het eerste jaar geen meevaller. Wij beginnen evenwel in een reeks van 

11 in plaats van 9 ploegen. 

De scholieren hebben het bepaald goed gedaan en eindigden vierde. Zij moeten enkel nog wat 

talrijker en veelvuldiger de oefeningen volgen. 

De kadetten tenslotte behaalden het kampioenschap in hun reeks met een 

doelpuntengemiddelde 72 – 9. Zij verloren twee wedstrijden. Als aanmoediging plukten zij 

een mooie kerstboom en als beloning kregen zij een lekkere souper aangeboden door Odilon 

Derynck. 

Toekomend seizoen spelen wij ook met miniemen. De reeks bevat acht ploegen. 

 



 
Viering Kadetten voor lokaal 

 

De trainingen 

De oefeningen gegeven door de Heer Devisscher gaven ten volle bevrediging en genoten 

lange tijd een voldoende opkomst. Zoals gezegd bleven vooral de scholieren ten achter. De 

Heer Devisscher leverde goed werk maar moest ‘s zondags herhaaldelijk ondervinden dat er 

nog een groot verschil is tussen de oefening en een wedstrijd. Vooral dan als er teveel 

wijzigingen moeten aangebracht worden aan de ploeg. 

Van aanstaand seizoen af wordt er beroep gedaan op de Heer Vandercruyssen van  

SV Waregem als speler – trainer. Wij hopen dat u en tot het einde van het seizoen de 

oefeningen zult bijwonen. De Heer Vandercruyssen, die het meer van de techniek verwacht, 

zal u in de eerste ploeg met zijn bekwaamheid en ondervinding daadwerkelijk hele en leiden. 

Sidon Devos van zijn kant heeft het op zich genomen de miniemen en kadetten te trainen en 

schijnt bezield onze benjamins flink onder handen te nemen. 

U weet allemaal dat er tijdens de transfertperiode met speler Vanneuville van  

Racing Club De Panne en het bestuur van deze ploeg een akkoord van overgang bereikt werd 

en dat zij ingevolge tussenkomst van Cercle Ieper hun gegeven woord niet hielden. 

Ongevallen 

13 ongevallen : Eddy Beun, Roger Rogge, Herman Kesteman, Jozef Degruyter, Valère 

Staessens (2), Etienne Ryde, Michel Deschryver, Norbert Vleeshouwers, Albert Dewulf, Willy 

Boutton, Willy Verholleman en Roger Onraedt 

 

Transfers 

Volgende overgangen werden bekomen : 

Emiel Vandercruyssen definitief van SV Waregem 

Willy Allaeys voor één jaar van SK Vlamertinge 

André Bordeyne definitief van GS Middelkerke 

Werden afgestaan : 

Luc Muyllaert naar Beerschot AC 

Denis Couchez naar FC Krombeke 

Vermeersch Willy, Marcel Dupont, Albert Dumelie, Gerard Pattyn en Emiel Houpe aan FC 

Westouter 

Roger Saesen aan Jeunesse Arlon 



Jules Maelbrancke en Roland Laroye aan SK Vlamertinge 

Gilbert Van Keirsbilck aan SK Westnieuwkerke 

Gilbert Milleville aan FC Woesten 

Wilfried Demeester, Lucien Delbaere, en Willy Vanstraeseele aan WS Proven 

Ghislain Masselus aan Zellik Sport 

Sylvère Nevejan definitief aan FC Krombeke 

Claude Vanhoucke en Robert Delboo gingen via de verzoeningscommissie over naar BS 

Poperinge 

Volgende nieuwe spelers werden dit seizoen aangesloten : 29 kadetten en miniemen, 2 

scholieren en 1 junior. 

Er werd eveneens vanwege FC Westouter, WS Proven, SK Westnieuwkerke en  

FC Krombeke optie bekomen op hun spelers die eventueel van ploeg zouden veranderen. 

 

Bestuur 

Bestaat thans uit 23 leden waarvan 3 aan verplichte maandelijkse vergaderingen niet kunnen 

deelnemen nl. Van Walleghem Paul, Vercruysse Roger en Lefever René. 

Er waren dertien verplichte maandelijkse vergaderingen : 

Butaye Willy (7)  Peel Gerard (11) 

Cappelaere André (5)  Priem Albert (10) 

Clabau André (6)  Roffiaen emiel (4) 

D’Amour Urbain (12)  Sansen Albert (6) 

Demarey Alfons (11)  Sénéchal André (12) 

Derynck André (12)  Vandenbroucke Georges (9) 

Deschodt Albert (10)  Vanneste Fernand (9) 

Devroe Josef (8)   Verhaeghe Roger(10) 

Druant Henri (8)  Verstraete Georges (11) 

Gelein André (6) 

Merlevede Jozef (7) 

De Heer Roffiaen Emiel werd getroffen door het overlijden van zijn echtgenote. Druant Henri 

nam ontslag als schatbewaarder en werd opgevolgd door Verhaeghe Roger. 

Bestuursleden Derynck, Priem, Demarey en Gelein bekwamen het kenteken van clubleider. 

 

Financiën 

Ik wens u erop te wijzen dat het aantal leden merkelijk aangroeide. Een speciale uitgave werd 

gedaan voor de verlichting van het terrein. Het inkomgeld werd verhoogd van 10 en 15 Fr op 

15 en 20 Fr. Voor volgend jaar worden de lidkaarten eveneens verhoogd van 150 en 200 Fr 

op 200 en 250 Fr. Er werd een hypotheek genomen op de toekomst door tussenkomst van het 

Eerebestuur en bestuur 

 

Vergoedingen en premies spelers 

Er werd zojuist overeengekomen iets meer te geven voor een draw en een overwinning op 

verplaatsing. Van nu af wordt als volgt vergoed :  

Draw en overwinning thuis : 40 – 100 Fr 

Draw en overwinning op verplaatsing : 60 – 120 Fr 

De vergoeding en de premie zullen onmiddellijk na de wedstrijd uitgekeerd worden. 

 

Dit zijn in ‘t kort de bijzonderste gebeurtenissen voor KFC. Het Ere-bestuur en het werkend 

bestuur ontziet noch financiële inspanningen noch tijd om hun club te doen bloeien maar 

verwacht dan ook van de spelers volledige medewerking. De verstandhouding is goed. Het 

resultaat kan nog beter. 

 

Poperinge , de 28.7.56 



 

Aan Raoul Rubrecht werd toelating verleend een reclaambord te plaatsen met een horloge in 

voor de duur van 15 jaar op 6 sep 56 

 

Supportersclub Rood Geel Lokaal Café Central – Guido Gezellestraat 2 – Poperinge. 

Inhuldiging nieuwe vlag op 10 februari 1957. Secretaris was André Vanden Broele.  

 

Op 19 feb 1957 nam Henri Druant ontslag als schatbewaarder en werd vervangen door Roger 

Verhaeghe. 

 

Op 14 juni 1957 gaf beroepstrainer René de Visscher uit de Dampoortstraat 73 in Gent zijn 

ontslag als trainer. 

 

Voor het seizoen 1957/ 1958 werd de Heer Vandercruyssen Emiel – Sleepstraat 1 te Gent 

nieuwe trainer. 

 

Etienne Ryde , broer van Adrien, bekwam een transfert van CS Brugge voor 10.000 Fr (één 

jaar) en optie definitief voor 40.000 Fr. (150 – 200 – 300 Fr) 

 

Roger Rogge , bekwam een transfert van AS Ronse voor 12.000 Fr (één jaar) en optie 

definitief voor 50.000 Fr. ( 200 – 300 – 400  Fr)  Betrokkene was heel het jaar ziek. 

 

Valère Bourgeois is knape. 

 

Vriendenmatchen in augustus 1956: 

KFC – SV Wevelgem3-2 ; bekerwedstrijd KFC – R. Lauwe 0-1 

 

Sidon Devos was kapitein , Gerard Defrancq onderkapitein 

 

    
 

 

Beslist werd een match te spelen ten voordele van speler Kesteman. In afwachting werden 

twee pyjama’s, twee hemden en 500 Fr geschonken. Zodra hij de kliniek verlaten had, lieten 

ze hem laten onderzoeken door Dr Baert in Rijsel. 

  

 



Seizoen 1956-1957 

 

In de nazomer 1956 werd met 5 ploegen van wal gegaan terwijl tijdens het dood seizoen E. 

Ryde (CS Brugge) en Rogge (AS Ronse) werden aangeworven naast R. Devisschere als 

trainer. De eerste ploeg behaalde de 6
de

 plaats met 31 punten en 12 overwinningen, 11 

nederlagen en 7 drawns. In tegenstelling met verleden jaar veroverden wij een punt méér, 

terwijl De Panne en Ledegem die te samen met ons promoveerden eruit vielen.  

In de laatste tien matchen werden slechts vijf punten geoogst waar de spijtige beenbreuk van 

onze eminente half Herman Kesteman, tijdens zijn beroepsbezigheden overkomen, niet 

vreemd aan was. Tegen Ingelmunster werd met volgende elf opgetreden : Defrancq, Lefever 

G, Masselus J.-J, Staessens V, Devos S, Kesteman H, Laroye R, Debaene W, Couchez W, 

Ryde E en Beun E. 

De reserven werden 3
de

 en verloren het kampioenschap door in een tweetal wedstrijden niet 

volledig op te komen. De juniors van hun kant waren alles behalve een meevaller. De 

scholieren eindigden 4
de

 , terwijl de kadetten de kroon op het werk zetten en de kampioenstitel 

behaalden. 

 

Supportersclub Rood-Geel kwam melden dat het hen moeilijk was geldelijke steun   

te verlenen dit jaar aangezien ze in de kosten gevallen waren met een nieuw vaandel. 

 

Zoals ieder jaar werd er een kerstfeestje gehouden voor de kadetten. Het werd weer 

een gezellige avond. Niet minder dan een vijftigtal kadetten en bestuursleden 

werden vergast op cacao en koekeboterhammen; Achteraf kregen de kadetten een  

nuttig geschenk on de vorm van een voetbalbroekje, een paar beenbeschermers, een 

 paar voetbalkousen, .... Beide supporterclubs gaven naar godvrucht en vermogen ... 

 Bij het huiswaarts keren, den ene al wat vroeger dan de andere, was het ondertussen  

 gesneeuwd en sommige bestuursleden konden het niet nalaten wat met 

 sneeuwballen te gooien ... 

 

De kadetten speelden kampioen en kregen door Voorzitter Derynck een avondmaal  

aangeboden. 

 
 

 



     Seizoen 1956 - 1957            

         

               IIe Provinciaal          
         

1 WS Lauwe 30 21 4 5 77 29 47 

2 SVC Ingelmunster 30 17 4 9 53 25 43 

3 WS Ieper 30 17 7 6 71 6 40 

4 FC Meulebeke 30 16 9 6 66 37 38 

5 Aalbeke Sport 30 15 11 4 47 53 34 

6 FC Poperinge 30 12 11 7 56 48 31 

7 SV Veurne 30 11 10 9 48 52 31 

8 FC Torhout 30 14 15 1 78 55 29 

9 WS Desselgem 30 11 14 5 51 69 27 

10 FC Wakken 30 9 12 9 41 52 27 

11 SV Kortrijk 30 10 14 6 58 65 26 

12 VV Koksijde 30 10 15 5 56 60 25 

13 FC Lichtervelde 30 10 16 4 61 76 24 

14 Ol Ledegem 30 10 16 4 53 74 24 

15 Deerlijk Sport 30 7 16 7 40 69 21 

16 Rac De Panne 30 5 22 5 28 84 13 

         

In de testwedstrijd om het behoud klopte FC Lichtervelde  

Ledegem met 4-1        

 

 

Seizoen 1957 – 1958   Algemeen verslag 

 
Met het oog op het seizoen 1957-1958 werd Emiel Vander Cruyssen (SV Waregem) als 

speler-trainer aangekocht, terwijl de jeugdploegen door Sidon Devos getraind werden. 

Eveneens werd de overgang van Willy Allaeys (SK Vlamertinge) voor één jaar geboekt. 

Na een historisch betrekkelijk flauw seizoenbegin, herpakte Club zich : de puntenoogst ging 

in stijgende lijn tot dat de ongelukkige nederlaag te Heist (1-0) een einde stelde aan de 

promotiekansen en de 4
de

 plaats ingenomen werd met 42 punten, 19 wedstrijden gewonnen, 7 

verloren en 4 gelijk gespeeld en een doelgemiddelde van 62-38 bereikt werd. 

De reserven behaalden een fraaie derde plaats, de Juniors de voorlaatste en de scholieren 

een eervolle vierde plaats. De Kadetten A behaalden andermaal het kampioenschap met 39 

punten op 40 terwijl de zwakkere B-broertjes vrede namen met de laatste plaats. De miniemen 

van hun kant eindigden 4
de

. In de zomermaanden legde gemeentesecretaris dhr. Verstraete het 

voorzitterschap neer en werd opgevolgd door André De Rynck. 

 

Volgende bestuursleden werden herkozen op 18 stemmen : 

Van Eecke Albert (18) 

Brabandts (17)    

Butaye Willy (18)   



Peel Gerard (18) 

Cappelaere (18)   

Van Eecke Pierre (18) 

Sansen Albert (16) 

Demarey Alfons (18)   

Vandenbroucke Georges (18) 

Derynck Odilon (18)   

Deschodt Albert (8)   

Verhaeghe Roger(18) 

Druant Henri (10)   

Merlevede Jozef (18)   

Dewancker (18) 

Vanneste (18)    

Staelens (17) 

Roffiaen (18) 

Van Walleghem (17) 

Vercruysse (17) 

Hardeman (16) 

Moyaert (18) 

 
Voor het seizoen 1957/ 1958 werd de Heer Vandercruyssen Emiel – Sleepstraat 1 te Gent 

nieuwe trainer. 

 

Er waren twee supporterclubs : “Rood Geel” en “KFC Poperinge” 

 

Op zaterdag 14 sept 1957 werd in het lokaal een bijeenkomst gehouden. Voor KFC waren 

aanwezig Maes Hector, erevoorzitter, Verstraete Georges, Voorzitter, Peel Gerard Onder-

Voorzitter, Derynck André en Vandenbroucke Georges; 

Voor Supportersclub KFC Poperinge : Lefever Urbain en Deswarte Michel 

Voor Supportersclub Rood-Geel : Cappelaere Gerard, D’Amour Rafaël, Verhaeghe Sylvain, 

Suffys Daniël en Vandevoorde Marcel.  

Beide supporterclubs besloten 5 Fr per lid te betalen aan KFC voor 1 dec 1957. 

 

Valère Vanstraceele , caféhouder van Oud – Vlaenderen, geeft aan elf kadetten bij winst een 

gratis toegangskaart tot de cinema. Daarbij geeft hij de mogelijkheid tot het inrichten van een 

filmavond. 

 

Er werd beslist in te schrijven met 6 ploegen : 1
ste

 ploeg, reserven, juniors, scholieren, 

kadetten en miniemen. 

 

De vergoeding van de spelers bedroeg thuis 40 Fr bij drawn en 100 Fr bij overwinning en 60 

en 120 Fr bij uitmatch. 

 

Het Comité voor Handel en Neringen steunde KFC voor een bedrag van 5.000 Fr. 

 

Een rondschrijven werd ontvangen van de KBVB waarin gevraagd werd voor de 

scheidsrechters iedere wedstrijd een beoordelingsverslag op te maken. Voor KFC werd dit 

gedaan door André Derynck en Gerard Peel. 

 

 

 
 



 
 

Dec 1957 

Rechts onder Willy Allaeys 

 

 
 

16 maart 1958 FC Lichtervelde – KFC   0-1 

Sidon Devos en Wilfried Debaene in kopduel met aanvaller van FC Lichtervelde 

 

 



 
 

Fabien Van Acker, Luc Vanelslander, Dejonghe Guido ??, Donald Derycke, Henri Deleye, Frans Vanspranghe 

Roger Joye, Jean Lietaert, Roger Desmet, Jacquie Gelein,  Gery Derycke  

 

 

 

 

 

     Seizoen 1957 - 1958            

               IIe Provinciaal          
         

1 WS Ieper 30 21 5 4 65 29 46 

2 FC Heist 30 20 6 4 67 28 44 

3 Aalbeke Sport 30 19 6 5 63 39 43 

4 FC Poperinge 30 19 7 4 63 38 42 

5 SV Veurne 30 15 5 10 61 33 40 

6 FC Torhout 30 16 9 5 70 46 37 

7 FC Wakken 30 10 11 9 48 46 29 

8 M Sp Ingelmunster 30 10 14 6 54 70 26 

9 VV Koksijde 30 11 15 4 59 55 26 

10 FC Luigne 30 10 18 4 51 58 24 

11 AA Moeskroen 30 8 15 7 42 50 23 

12 WS Desselgem 30 9 16 5 45 69 23 

13 FC Lichtervelde 30 7 17 6 46 69 20 

14 SV Kortrijk 30 8 18 4 42 75 20 

15 SV Moorsele 30 8 18 4 39 64 20 

16 FC Meulebeke 30 6 19 5 49 87 17 
         

Testmatch : SV Kortrijk - SV Moorsele 3-2     
 



 
 

WS Ieper – KFC 1-0 

 
Seizoen 1958 – 1959    Algemeen verslag 

 
Seizoen 1958 / 1959 is nog maar voorbij en reeds zitten we volop in de voorbereiding van het 

voetbalseizoen 1959 / 1960. 

Het voorbije seizoen bracht ons vreugde, tegenslag, hoop, teleurstellingen, kortom alles wat 

de voetbalsport kan meebrengen en haar daardoor juist zo onzeker en derhalve zo 

aantrekkelijk maakt. 

Na een moeilijk begin, zaten de pessimisten op zeker ogenblik met een degradatiespook in 

haar donkerste vormen op hun rug, maar wanneer de nood het hoogst is, is de redding 

meestal nabij ! En langzamerhand kon de eerste ploeg tegen het getij oproeien en tegen veler 

verwachting in, nog op de vijfde plaats eindigen met 33 punten, 12 matchen gewonnen, 9 

verloren, 9 drawns, 59 goals voor en 56 tegen. Eén der grote eigenaardigheden was zeker het 

feit dat onze ploeg punten ging weghalen op vreemde terreinen, maar anderzijds punten 

diende af te staan op eigen veld en dat tegen alle traditie in.  

Wat de reserven betreft werd het evenwel een andere historie; maar niettegenstaande zij een 

paar malen de knock-out nabij waren en allerlei pillen te slikken kregen, toch werd moedig 

verder gedaan tot het bittere einde. 

Hier moeten we dan ook openlijk hulde brengen aan de reservespelers die niettegenstaande 

verre verplaatsingen, het jammer genoeg niet altijd volledig opkomen van de ganse ploeg, de 

nederlagen , enz ... niettegenstaande dit alles toch moedig gevochten hebben tegen de 

ontmoediging die voormelde factoren met zich meebrengen. Hun sportiviteit en fair-play 

tegenover medespelers en bestuur moeten we dan ook als voorbeeld stellen voor al onze 

ploegen, de jeugdploegen in het bijzonder. 

Tot hen die bijna of volledig in de malaise ten onder gingen zeggen wij : Gedane zaken maken 

geen keer; het verleden is voorbij, laten wij de tekortkomingen vergeten en alles in het werk 

stellen om samen met hun medespelers steeds verder te strijden en hen zeker nooit in de steek 

te laten. 



Onze scholieren haalden mooie resultaten en eindigden evenals de kadetten op een derde 

plaats. 

Onze miniemen hadden het heel wat lastiger en eindigden slechts zevende op acht. 

Maar verleden is verleden : de grote vraag is evenwel : wat brengt het volgend seizoen ? 

Weerom wordt met vijf ploegen opgetreden : 

1
ste

 ploeg in tweede provinciaal 

Reserven in reeks B, dus zal weerom op de tanden dienen gebeten. 

Scholieren in reeks F 

Kadetten in reeks H 

Miniemen in reeks M 

 

Transferten voor 1959 - 1960: 

Komen bij ons voor één jaar : 

Vaneeckhoutte van FC Westouter en Gilbert Couchez van FC Krombeke;  

Terzake wordt opgemerkt dat Herman Kesteman soldaat af is, Herman zal er wel voor zorgen 

de steunpilaar te blijven die hij steeds voor onze ploeg geweest is.  

Worden definitief afgestaan :  

Herman Geldhof aan Gullegem 

Leopold Deberdt aan FC Westouter 

Wordt afgestaan voor drie seizoenen aan La Gantoise : Alliet  Patrick – Zonnebekestraat 24 

te Passendale (bij dezen weze opgemerkt , dat wij in compensatie een speler van La Gantoise 

konden krijgen. Ons bestuur heeft geweigerd, vermits het voorrang wilde verlenen aan eigen 

spelers.) 

Worden verder afgestaan voor één seizoen :  

Caron, André Vandenbroele, Walter Degruyter, Luc Verstraete, Gilbert Woussen, André 

Lermyte, Roland Laroye en Léonce Hoflack aan Union Abele 

Roger Saesen aan Florenville 

Albert Bortier en Delava aan RC Harelbeke 

Denis Couchez aan FC Krombeke 

Vankeirsbilck aan SK Nieuwkerke 

Dumelie, Dupont, Houpe, Pattyn, Willy Vermeersch, Deboi aan FC Westouter 

Roger Onraedt aan Wijtschate  

Vanspranghe en Ruzeré aan FC Woesten 

Langs de verzoeningscommissie gaat Gilbert Bondue naar BS Poperinge 

 

Training 

Er weze opgemerkt dat speler – trainer Emiel Vandercruyssen blijft functionneren; Gezien het 

seizoen zich beloftevol aankondigt enerzijds en vermits anderzijds zal dienen gestreden om 

een plaats in de eerste ploeg, zijn wij overtuigd dat ieder speler het onmogelijke zal doen om 

de entrainementen effectief te volgen. 

Tevens mag er wel eens op gewezen worden, hoe onaangenaam en tevens hoe ontmoedigend 

het voor de trainer moet zijn, wanneer hij na een lange verplaatsing in allerlei 

weersomstandigheden slechts enkele spelers op het terrrein aantreft. Het bijwonen der 

trainingen kan slechts de vriendschap bevorderen en de banden tussen trainer en spelers 

verstevigen. 

Ook mogen wij eens wijzen op de trainingen die door Sidon Devos aan de kleinsten gegeven 

worden. De moeilijkheden zijn zeker niet te onderschatten, integendeel die taak is zeker lastig 

en dikwijlks zeer ondankbaar. 

Weze nog opgemerkt dat wij van La Gantoise de toelating verkregen om speler Georges 

Lefever haar entrainementen te laten bijwonen. 

En nu nog een belangrijk punt voor de spelers;  Het bestuur neemt zich voor eerlang een 

circulaire aan alle spelers te zenden. Het gaat namelijk om het volgende : tussen pot en pint 



wordt weleens kritiek , gegrond of ongegrond, uitgeoefend op allerlei zaken, als daar zijn 

materiaal, bestuur, kameraadschap, enz ... enz ... 

De omvang en de luidruchtigheid van die kritiek zijn dikwijls evenredig met het aantal pinten 

en worden meestal uitgebracht  juist bij diegenen die met de zaak niets te maken hebben en 

terzake zeker onbevoegd zijn juist te kunnen oordelen. Aangezien het spreekwoord zegt : 

“Mensen spreken mensen” heeft het bestuur het nuttig geoordeeld dat iedere zaterdag binst 

het voetbalseizoen, één harer afgevaardigden zal aanwezig zijn in het lokaal in een 

afzonderlijke plaats. Aan die persoon mag iedere speler, volledig vrij zijn opmerkingen, 

kritiek (hopelijk opbuwend) , zijn wensen laten kennen, waarmede dan in de mate van het 

mogelijke en van de gegrondheid zal rekening gehouden worden.   

Het bestuur hoopt dan ook op deze wijze tegemoet te komen aan de wensen van de spelers en 

aldus allerlei misverstanden, en laten wij het maar zeggen alle gezaag uit te schakelen. Deze 

werkwijze kan slechts voordeel brengen aan de spelers zelf. 

Aangaande de knape : sinds half vorig seizoen heeft de Hr Henri Techel samen met de 

hulpknape de Hr Noël Bordeyne zich hiermee belast. Dat dit een gevoelige verbetering was, 

hebben wij allen kunnen ondervinden. 

 

Het Bestuur 

De Hr Theite en ikzelf ( Hr Delepierre) werden tot onze kleine vreugde respectievelijk 

bestuurslid en secretaris gebombardeerd.  

Nopens de aanwezigheden op de bestuursvergaderingen sedert 22 oktober 1958 : vooraf weze 

opgemerkt dat sommige bestuursleden gezien hun beroepsactiviteit of verre afstand of andere 

bijzondere omstandigheden onmogelijk of weinig de vergaderingen kunnen bijwonen : 

 

Brabandts Julien (14)  Van Eecke Albert (25) 

Butaye Willy (23)  Peel Gerard (30) 

Delepierre Alfons(30)  Priem Albert (26) 

Moyaert (1)   Van Eecke Pierre (22) 

D’Amour Urbain (26)  Sansen Albert (iedere woensdag belet : op voorhand verwittigd) 

Demarey Alfons (32)  Sénéchal André (1) 

Derynck André (31)  Vandenbroucke Georges (11) 

Derynck Odilon (4)  Vanbruane (27) 

Deschodt Albert (8)  Vanneste Fernand (13) 

Devroe Josef (15)   Verhaeghe Roger(24) 

Druant Henri (10)  Verstraete Georges (3) 

Gelein André (7)  Staeles (3) 

Wall  Georges(21)  Debreus Valère  

Merlevede Jozef (treedt enkel als commissaris op) 

 

Anderzijds werd een feestcomiteit opgericht in verband met de viering van het 50 – jarig 

bestaan van onze club. We zijn gelukkig (tussen haakjes, omdat zij het zijn en wij niet) U mede 

te delen dat de Hr Butaye Willy en Maurice Theite respectievelijk voorzitter en secretaris van 

de feestcommissie gekroond werden. In verband met de feestelijkheden en dergelijke zal dhr. 

Butaye U nog het een en ander vertellen. 

Ook de transfertcommissie werd omgevormd en heeft onder leidng van  haar voorzitter dhr. 

Vandenbroucke vele lange, harde, weinig aangename en soms zeer luide onderhandelingen 

gevoerd, die geloven wij toch, tot een mooi einde gebracht werden. 

Inzake aanwerving van nieuwe spelers. Wij doen een warme oproep zowel tot de 

bestuursleden als tot de spelers om in de mate van het mogelijke spelers aan te werven. 

Wanneer u iemand kent, laat ons naam en adres, schriftelijk of mondeling kennen. Voor de 

rest zal gezorgd worden. Mogen wij eveneens vragen zoveel mogelijk abonnementskaarten 

aan de man te brengen. 



 

Om te besluiten nog dit : Wij staan voor het begin van een nieuw seizoen. Wat het ons 

brengen zal, weten wij nog niet. Reeds worden allerlei gissingen gemaakt en zelfs 

weddingschappen afgesloten of wij kampioen zullen worden of niet. 

Maar laat dit alles bijzaak zijn. 

Hoofdzaak is dat onze ploegen, allen voor één en één voor allen, samen met het erebestuur en 

bestuur en leden één blok vormen en aldus een sportieve strijd strijden onze stad ter ere en 

onze club ten bate. En dan maar dan alléén is alles mogelijk. 

 

Poperinge , de 25.7.59 

(Get) 

De Voorzitter A. Derynck 

De Secretaris  A. Delepierre 

 

 

De toelage van Stad Poperinge werd verhoogd met 50% tot 15.000 Fr. Als kleine wederdienst 

werd gevraagd 15 grote scholieren of juniors te willen aanduiden om mee te stappen in de 

hoppestoet op zondag 7 september. 

 

Op 18 aug 1958 biedt André Cappelaere zijn ontslag aan. Op 19 september biedt Michel 

Hardeman zijn ontslag aan als bestuurslid. 

 

In de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 aug 1958 werd het ontslag van Voorzitter 

Georges Verstraete aanvaard. André De Rynck werd de nieuwe voorzitter. Roger Verhaeghe 

was schatbewaarder. 

 

Op 25 juli ontvingen we een bedankingsbrief van Herman Kesteman wegens steunbetuigingen 

bij zijn ongeval. 

 

Op 27 aug werden Georges Wall en Alfons Delepierre toegelaten tot het bestuur 

 

Op vraag van de KBVB dienden alle clubs van 1
ste

 en 2
de

 provinciale iedere wedstrijd een 

beoordeling maken van de scheidsrechters welke binnen de 24 uur diende overgemaakt aan 

het PSK. Nalatigheid zou het terugtrekken van de scheidsrechterskosten tot gevolg kunnen 

hebben. André Derynck en Gerard Peel werden hiervoor aangeduid. 

 

Jozef Orbie was linesman en hield het voor bekeken.  

 

Emiel Vandercruyssen was trainer. 

 

Samenstelling ploeg tegen Luigne : Verholleman, Pittelioen, Deraedt Pol, Devos Sidon, 

Gelein Wilfried, Couchez Paul, Debaene Wilfried, Alliet Patrick, Vandercruyssen Emiel, 

Deboi Isidoor en Beun Eddy. Lefever Georges viel ernaast. 

 

De overgang naar FC Eeklo werd toegestaan voor speler Vleeshouwers Gabriël. 

 

Supportersclub Rood-Geel besloot een steun te verlenen van 2.000 Fr (waarvan 500 Fr voor 

de kadetten en/of miniemen) aan materiaal. Dit diende aangekocht bij Albert Cossey en Sidon 

Devos. 

 

Op 25 jan werd een bal gehouden in Skindles (20 Fr entrée) 



Henri Techel werd de nieuwe knape op 9 jan 1959 in vervanging van Gilbert Bondue die 

bedankt werd voor bewezen diensten. Hij was uitbater van Café “De Kalkzak”. 

 

Een clubbal vond plaats op 12 maart 59 in zaal Skindles. Een tombola vond plaats. 

 

De benoeming tot notaris van Albert Van Eecke werd uitbundig gevierd tijdens een 

bestuursvergadering op 18 mar 59. 

 

Michel Hardeman dient zijn ontslag in op 19 sep 1958 

 

Op 13 nov dient André Gelein zijn ontslag in alsook al zijn zoons. 

 

Op 28 nov geeft Valère Debreus zijn ontslag als bestuurslid. 

 

Op 3 juni was het de beurt aan Georges Vandenbroucke om zijn ontslag in te dienen. 

 

Op 6 mei 59, na 16 jaren activiteit als speler van het eerste elftal en kapitein van de reserven, 

hield Maurice Theite het voor bekeken. Hij werd secretaris in opvolging van Sénéchal. 

 

Boekje 50 jaar 

 

Bij het begin van het seizoen stond Emiel Vander Cruyssen opnieuw als speler-trainer op de 

bres, terwijl de overgang van Deboi (WS Ieper) en Alliet (FC Roeselare) bekomen werden. 

Daar Gerard Defrancq het voetballen stopzette, speelden het keeper-probleem, de kwetsuur 

van stopper Devos en de onbeschikbaarheid van Kesteman (militaire dienst) Rood-Geel heel 

wat parten en dit kostte ettelijke punten. Na een 6-tal zondagen werd de goede kadans 

gevonden en stevende Club vooruit. Enkele spijtige nederlagen in de tweede ronde zetten een 

domper op Club’s verwachtingen. De eerste  ploeg eindigde dan ook 5
de

 met twaalf 

overwinningen, 9 nederlagen en 9 gelijke spelen – 59-56 doelsaldo en een totaal van 33 

punten. Tijdens het seizoen werden volgende spelers in de eerste ploeg opgesteld : Dewaele 

Norbert, Verholleman W, Lefever Georges, Deraedt Paul, Decorte Maurice, Gelein Wilfried 

en Freddy, Devos Sidon, Couchez Paul, Kesteman Herman, Van Eecke Jean-Marie, Deboi 

Isidoor, Beun Eddy, Vander Cruyssen Emiel, Pittelioen Remi,. Werbrouck Hugo, Gruwier D, 

Alliet Patrick en Theite Maurice. 

De reserven die in een hogere reeks uitkwamen lieten een flauwe indruk niettegenstaande het 

kranig verweer van hun kapitein Maurice Theite. Slechts op het einde van het kampioenschap 

verloren de Scholieren het leiderschap en moesten zich tevreden stellen met een derde plaats. 

De Kadetten eindigden derde terwijl de allerkleinsten de voorlaatste plaats behaalden. 
 

1909 – 1959 : Koninklijke Football Club Poperinge Nr 150 viert zijn 50 – jarig bestaan 
 

In 1959 vierde K.F.C. Poperinge inderdaad op een grandioze manier zijn jubileum. 

Onder het Voorzitterschap van Willy Butaye (vader van Eric) werd een feestcomité 

samengesteld dat naast de Voorzitter bestond uit volgende personen : Maurice Theite 

(secretaris) – Cyriel Devroe – Pierre Van Eecke – Alfons Demarey – Henri Druant – Albert 

Priem en F Vanneste. 

 

 

 

 

 

 

 



De festiviteiten verliepen over drie dagen. 

 

Op Zondag 26 juli zag het programma er als volgt uit : 

Om 9 uur –        Vergadering in lokaal K.F.C.P. bij A. Demarey van de afgevaardigden der  

                           verschillende omliggende Clubs en stedelijke Maatschappijen met Vaandels 

Om 10 uur –      Heilige Hoogmis in de St. Bertinuskerk ter nagedachtenis der afgestorven 

                           leden. 

                           Bloemenhulde aan stedelijk Gedenkteken der Gesneuvelden. 

Om 11 uur –       Ontvangst op het Stadhuis 

Om 13,30 uur –  Groot CLUB-BANKET in het Palace Hotel. 

 

Op Zaterdag 1 augustus op het Terrein “Kouter” 

Om 19,30 uur – Opening der “CLUB-KERMIS” door Heer Burgemeester en Stadsbestuur 

Om 20 uur –      Groot OPENLUCHT-BAL met “THE WILLY’S BAND” 

 

Op Zondag 2 augustus op het Terrein “Kouter” 

Om 15 uur –      Opening CLUB-KERMIS met vesrchillende attracties. 

                           Grote Telloorschieting aan de liggende wip. 

Om 16 uur –       Grote BALLONWEDSTRIJD met medewerking van de “Werkende Bie”  

                           Voor kinderen beneden de 14 jaar. Prachtige prijzen. 

Om 19,30 uur –  Groot OPENLUCHT “CLUB-BAL” met “THE WILLY’S BAND” 

Om 22 uur -        Trekking van de CLUB – TOMBOLA. 

      1
ste

 prijs Frigo – 2
de

 prijs Velo – 3
de

 prijs Mix-Soup – enz, enz … 
 

Zoals je hierboven kunt zien werd er geen moeite gespaard om er een groots feest van te 

maken. Een persconferentie werd gehouden op donderdag 25 juni 1959 in ons lokaal. 

Het inrichten van een tombola was onderworpen aan een strikte wetgeving : de inrichting van 

een tombola diende wettelijk een openbaar nut na te streven. Als beweegredenen werden dan 

ook de vergroting en onderhoud van het sportcomplex en het onderhoud van het materiaal 

gegeven. De inrichting van een tombola kon enkel toegestaan worden door het 

Schepencollege en diende als dusdanig vermeld in de notulen. 
 

 
 

 

De Club-kermis op de “Kouter” bestond uit een hele resem standen gaande van bierstanden 

zoals “De Brutzak”, “De Deklatte”,”De Penalty”,  een stand met liggende wip, een stand met 

verkoop van worsten, stokvis, ijskreem, … 

Tevens wer een grote ballonwedstrijd gehouden … 
 



 
                      

 

In “Het Nieuwsblad” van 18 en 19 juli 1959 verscheen volgend artikel :  

 

Alhoewel de keikoppen nog nooit tot in de hogere reeks geraakten,kunnen ze toch reeds bogen 

op een lang voetbalverleden, want hun inschrijvingsnummer bij de Belgische Voetbalbond 

vormt een heel klein getal, namelijk 150, zodat de voetbalsport hier reeds vroeg ingang heeft 

gevonden.  

Het was inderdaad in 1908 dat FC Poperinge werd gesticht door de hh. Nestor Fache,  

Felix Rommens en Monteyne, samen met nog enkele jongeren, en de eerste voorzitter was de 

Hr Monteyne (1908-1909). 

Alhoewel de stichtingsdatum 28 september 1908 luidt, werd de officiële aansluiting slechts in 

1909 verwezenlijkt. De Hr Monteyne werd spoedig opgevolgd als voorzitter door Nestor 

Fache (1909-1910) en Felix Rommens (1910-1914 en 1921-1924), terwijl de Hr Lambrecht 

de tussenperiode 1919-1921 waarnam.  

Het eerste lokaal was gelegen langs de Reningelststeenweg en heette St. Joris, terwijl ook het 

plein daar gelegen was, waar thans de Kruisbooggilde St.-Joris hoogtij viert. 

Reeds in 1909 werd het lokaal overgebracht naar de “Kalkzak” in de Komstraat, terwijl het 

terrein op de Kouter gevestigd werd. 

In 1910 werd met volgende spelers voor de eerste maal aan de competitie deelgenomen : J. 

Delbaere, H. Berat, W. Gombert, A. Vermeersch, M. Vancayzeele, G. Vancayzeele, G. Silvert, 

M. Decoester, A. Timperman, R. Timperman, S. Schaballie, M. Schaballie en V. Sansen. Het 

werden echter bittere nederlagen zoals tegen FC Ronse (12-0), Roeselare en Kortrijk, terwijl 

tegen AS Ronse een 2-3 en tegen FC Yprois een 1-4 kon verwezenlijkt worden. 

In 1911-1912 speelden financiële moeilijkheden een grote rol en konden slechts 

vriendenmatchen worden gespeeld, doch in 1912-1913 wordt met nieuwe moed van wal 

gestoken in derde divisie, waar ploegen als Menen, Kortrijk en Wareghem aan deelnamen, en 

een eervolle vierde plaats onderlijnde een prachtig seizoen, waarbij de kampioenen  

CS Kortrijk met 0-1 geklopt werden. 

Gedurende de eerste wereldoorlog lag de competitie natuurlijk stil en het verlies van talrijke 

elementen was de grote oorzaak, dat men 1919 diende af te wachten voor het verder verloop. 

Het terrein werd overgebracht naar de weide van Schaballie in de Rekhofstraat, en het lokaal 

bij A D’Amour in dezelfde straat. In 1921 werd het lokaal thans definitief overgebracht bij 

Demarey in de Ieperstraat, terwijl het terrein ook werd vastgelegd op de Kouter.  

Nog eenmaal zou dit laatste veranderen, namelijk gedurende de tweede wereldoorlog, 

wanneer in 1943 gewestelijke competities ingericht werden op het terrein Eklips langs de 

Elverdingesteenweg. 

De eerste scheidsrechter die deel uitmaakte van FC Poperinge was Octaaf Devos. 

Ondertussen werd de competitie opnieuw aangepakt en kende goede en slechte dagen.  

Onder het voorzitterschap van Daniël Demarey (1926 – 1933) die Etieene Boucquey (1924-

1926) had opgevolgd, kende Club voor de eerste maal de kampioensvreugde, toen ze  

in 1926-1927 kampioen werden van de 3
de

 divisie. Volgende spelers hadden meegewerkt aan 

dit resultaat : G. Wall, Seuchings, G. Couwet, E. Druant, M. Papegaey, Eug Sohier, J. 



Decrock, J. Battheu, A. Devos, J. Reynolds, J. Pousseele, terwijl als reserven in de bres 

sprongen : O. Couwet, Emiel devos en G. Populier. 

Reeds de eerste kamp het volgend jaar in 2
de

 divisie werd een overwinning, namelijk op 

Nieuwpoort, terwijl nog twee punten werden veroverd voor de groene tafel tegen  

SK Avelgem, doch de buit zou nog weinig aangroeien, de Engelse spelers, die zich als goede 

voetballers hadden ontpopt, verlieten de stad en streek, en de club kwam opnieuw in  

2
de

 divisie terecht. 

Onder het voorzitterschap van Emiel Devos (1933-1937) heerste er opnieuw vreugde in het 

clubhuishouden, want in 1934-1935 eindigde Poperinge tweede na RC DePanne, en mocht de 

reis medemaken naar 2
de

 bevordering (thans 1
ste

 provinciaal) met volgende ploeg : A. Minne, 

Jan Deheegher, A. Ghesquière, A. Demarey,A. Hauspie, A. Lefever, Paul Dupont, Karel 

deheegher, J. Desmarets, R. Lamaire en Albert Deschryver. 

Het werd echter een kaartje heen en terug, en samen met Wevelgem was het jaar erop een 

trapje lager. 

Toen de Hr Masschelein (1937-1940 en 1943-1950) in de voorzitterszetel plaatsnam, werden 

de eerste transferts afgesloten, namelijk Willy Deglorie uit Kortrijk Sport en Albert Sandra uit 

Stade Kortrijk, alsmede Debacker uit CS Brugge. 

15 augustus 1937 prijkt als een glanspunt op het clubblazoen, want alsdan werd deze 

transfertperiode gevierd met een overwinning op CS Brugge (3-2), en het resultaat liet niet op 

zich wachten, want 1938-1939 kende Poperinge als kampioen van 3
de

 divisie (ook gekend als 

2
de

 gewestelijke B) met volgend elftal : R. Bafcop, Willy Deglorie, Jan Sansen, Georges Wall, 

André Hauspie, Roger Dewulf, Albert Priem, Albert Sansen, Albert Sandra, Albert en André 

Ghesquière. RC De Panne won dan de finale der twee gewestelijken. 

Jammer genoeg brak de oorlog 1939-1945 los en mochten de heerlijke dromen van verdere 

opgang, die alsdan mochten gekoesterd worden, niet in vervulling gaan. 

Na de wereldbrand werd de kompetitie opnieuw aangevat en kende hoogten en laagten, 

terwijl de Hr Roffiaen Jozef een tussentijd voorzitterschap bekleedde (1947-1949). 

Voorzitter Georges Verstraete, stadssecretaris (1949-1958) kende zeer gelukkige dagen in 

1951 toen zijn club de titel verkreeg van koninklijke maatschappij en de ondervoorzitter 

Gerard Peel om zijn jarenlange onverpoosde en verkleefde werking werd vereremerkt.  

Steeds ontsnapte de titel op het nippertje aan het fanionelftal, want zowel reserven als 

kadetten mochten wel eens vlaggen, terwijl scholieren en miniemen nu en dan ook wel 

resultaten behaalden. In 1954-1955 was het echter opnieuw de beurt aan het fanionelftal om 

de kampioenstite van 3
de

 provinciaal in de wacht te slepen, die werd veroverd door volgende 

spelers : Defrancq Gerard, Lefever, Saesen Roger, Maelbrancke Jules, Devos Sidon, 

Kesteman Herman, Geldof Herman, Debaene, Vantournhout, Muylaert Luc, Beun Eddy, 

Theite Maurice, Deraedt Roger, Lebbe Fernand, Jean-Jacques Masselus, Bortier, Decorte en 

Couttenier Michel. Sindsdien kwamen reeds enkele slechte dagen, maar ook veel schone, en 

waar er jammer genoeg al te dikwijls te veel punten werden verloren in het begin van het 

seizoen, eindigde de ploeg steeds sterk, en huisde bij het einde van het seizoen steeds midden 

de kopploegen. Zou de bekroning niet dit jaar kunnen komen met de vijftigste verjaring onder 

het wakend oog van het huidige bestuur met als voorzitter André Derynck, ondervoorzitter 

Gerard Peel, schatbewaarder Roger Verhaeghe en secretaris Alfons Delepierre. Eerst zal er 

nog gefeest worden, want dit jubileum mocht niet onopgemerkt voorbijgaan, en een speciaal 

komittee werd in elkaar gestoken door  

Willy Butaye (voorzitter), Maurice Theite (secretaris), Alfons Demarey, Cyriel Devroe,  

Henri Druant, Albert Priem, Vanneste, Pierre Van Eecke en Paul Van Walleghem. 

(…) 

Het lijdt geen twijfel dat deze jubelviering een prachtig succes tegemoet gaat, en mocht het 

een aansporing zijn voor de grote clubfamilie om volgend jaar een sportief hoogfeest te 

vieren met de kampioenstitel als inzet.   

 



 
 

Gerard Defrancq in actie  

 

 

 

 
 

Dit is een foto van het bestuur genomen voor een vriendenwedstrijd 

Foto genomen ter gelegenheid van een vriendenmatch 

We herkennen : 

Bovenaan : Roger Benauwt, Cyrille Devroe, Albert Timperman, André Ghesquière,  

Roger Verhaeghe, Henri Druant 

Midden : Willy Butaye en Alfons Demarey 

Onderaan : Albert Priem, Sadi Truwant, Eric Butaye, Willy Dewachter en Jozef Orbie 



 

 
Bestuursploeg van André Derynck 

Onderaan : Roger Butin, Albert Priem, Willy Butaye, Pierre Van Eecke,  

Paul Van Walleghem, Maurice Theite en Julien Brabants 

Bovenaan : Alfons Delepierre, Albert Van Eecke, Roger Van Bruwaene, Henri Druant,  

André Derynck, Fernand Vanneste, Urbain D’Amour, Georges Vandenbroecke, Gerard Peel, Alfons Demarey, 

xx , Albert Deschodt 

 

     Seizoen 1958 - 1959            

         

               IIe Provinciaal          
         

1 Aalbeke Sport 30 18 4 8 76 40 44 

2 Eendracht Wervik 30 18 5 7 81 41 43 

3 FC Torhout 30 16 9 5 67 51 37 

4 VV Coxyde 30 12 8 10 63 45 34 

5 FC Poperinge 30 12 9 9 59 56 33 

6 FC Luigne 30 14 11 5 60 44 33 

7 SV Kortrijk 30 14 11 5 68 55 33 

8 BS Avelgem 30 12 10 8 71 51 32 

9 FC Wakken 30 9 10 11 38 44 29 

10 AA Moeskroen 30 11 12 7 53 63 29 

11 Molen Sp Ingelmunster 30 10 12 8 44 58 28 

12 SV Veurne 30 8 12 10 54 62 26 

13 FC Lichtervelde 30 10 14 6 53 66 26 

14 SV Koekelare 30 8 13 9 44 67 25 

15 WS Desselgem 30 6 18 6 41 76 18 

16 ZK Dentergem 30 3 23 4 38 101 10 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Seizoen 1959 – 1960 Algemeen verslag 

 
Ingevolge allerlei omstandigheden, schuttersexploten, trouws en en andere dergelijke kon de 

algemene vergadering slechts heden doorgaan, dit is niet op de drempel van het seizoen 

1960/1961, maar reeds in het voorportaal, vermits wij maandag 15 dezer reeds onze eerste 

vriendenmatch te Ieper hadden. 

Maar laten wij even naar het seizoen 1959/1960 terugkijken. Dit jaar werd het jaar van de 

bijna’s. Want het werd bijna een overgang naar 1
ste

 provinciaal, en bijna kregen we de Beker 

van West-Vlaanderen in ons bezit. 

Wekenlang werd rekening gehouden met, gediscutieerd over, gezaagd in verband met de 

overgang naar 1
ste

 provinciaal. Tot de laatste match duurde de onzekere stemming, tot wij 

voor de naakte werkelijkheid stonden; gebuisd met één punt. Enkel konden wij elkaar 

troosten; ware het niet van dit, en ware het niet geweest van dat, en toekomend jaar zal dit, en 

ten naaste jaar zal dat, maar het bleef een buis met een derde plaats en 41 punten. 

Een vergelijking met vorig jaar leert ons : 

 

    Seizoen 1958-1959 Seizoen 1959-1960 

Plaats     5
de

     3
de

  

Aantal punten    33    41 

Gewonnen matchen   12    17 

Verloren matchen   9    6 

Drawns    9    7 

Goals voor    59    49 

Goals tegen     56    25 

 

Dus op elk gebied een merkwaardige vooruitgang, uitgenomen, jammer genoeg wat het 

aantal gemaakte doelpunten betreft. 

Terzake mag wel aangestipt worden, dat we het minst aantal doelpunten tegen hadden van 

onze serie. 

In de bekermatchen schopten we het tot in de finale (op 15 mei 1960) met akkoord van FC 

Tielt gespeeld te Poperinge, door loting vastgesteld), maar moesten door de verse 

promotieploeg Tielt alle bekeraspiraties laten varen. 

 

Ook wat de reserven betreft, was eenverheugende vooruitgang. 

Niet dat de rode lantaarn vrij gegeven werd (tussen haakjes er diende nagenoeg telkens 

gespeeld tegen reserveploegen van bevordering en van 1
ste

 provinciaal) maar 4 matchen 

werden er gewonnen en 5 drawns gespeeld dus totaal 13 punten, met 96 goals tegen, maar 

met 40 goals voor. Wat een verschil met het seizoen 1958-1959 ! 

Overigens moest een drietal keren forfait gegeven worden bij gebrek aan opgekomen spelers. 

In 1959-1960 gebeurde dit niet, en werd zelfs een B-ploeg opgericht om een aantal reserven 

toe te laten hun liefhebberij te beoefenen. Deze B-ploeg heeft ten andere tegen de 

reserveploegen van de omringende clubs, alle verhoudingen in acht genomen natuurlijk, 

mooie resultaten behaald. Kortom onze reserveploeg in 1958-1959 zuiver knock-out gezet, 

1959-1960 evenwel moesten zij slechts eervol op de punten onderdoen. Dus proficiat. 

Onze scholieren en kadetten weerden zich flink en bekwamen beide de vijfde plaats. 

De miniemen evenwel sneuvelden op de zevende plaats op zeven. Terzake dient wel aangestipt 

dat de zes andere ploegen bevordering en 1
ste

 provinciaal vertegenwoordigden. 

 

 

Maar verleden is verleden. Thans is de vraag : Wat brengt ons het seizoen  

1960-1961 ? 

 



Inzake transferten : Dé transfert was natuurlijk de definitieve overgang van  

Croes Henri, die tevens onze entrainementen zal verzorgen. 

Ook bewamen we de overgang van keeper Eddy Dobbelaere van SK Nieuwkerke voor 1 jaar 

met optie. 

Andere transferten : 

Naar Union Abele : allen voor één jaar : Lermyte André, Rubrecht Paul, Degruyter Walter, 

Caron Gustaaf, Verstraete Luc, Hoflack Léonce, Laroye Roland, Laroye Georges en Masselis 

Ghislain. 

Naar Kemmel : voor één jaar : Vandenbroele André 

Naar Krombeke : voor één jaar : Couchez Denis en Dumelie Albert 

Naar Havré via de verzoeningscommissie : Staessens Valère 

Naar Westouter : definitief : Vermeersch Willy, Pattyn Gerard en Dupont Marcel 

                 voor één jaar : Degruyter Jozef 

Naar Woesten : vor één jaar :Ruzeré Willy, Dewulf Albert, Laheye Herman en Verfaillie Willy 

 

Kwamen naar ons terug ingevolge niet-lossen, niet akkoord geraken, enz ... Deboi Isi, Saesen 

Roger, Alliet Patrick, Delava en Bortier 

 

Nopens de ploegen : er wordt terug met vijf ploegen opgetreden in  de officiële kompetitie : 2
e
 

provinciaal, reserven, scholieren, kadetten en miniemen. In verban met de scholieren, 

kadetten en miniemen dient opgemerkt dat de matchen zaterdagnamiddag zullen betwist 

worden. Dit zal natuurlijk enkele problemen met zich meebrengen, gezien het niet vrijaf zijn 

der collegestudenten. 

 

Trainingen : 

Zoals hoger gezegd , worden deze thans verzorgd door Croes Henri. Mogen wij nogmaals er 

ten zeerste op drukken, dat alle spelers zonder onderscheid hun uiterste best zouden doen om 

de entrainementen bij te wonen. 

Altijd kan het natuurlijk gebeuren dat een speler door één of andere omstandigheid belet is, 

maar dat is dan ook een reden te meer om de volgende malen zoveel intenser de oefeningen te 

volgen. Laten wij eveneens absoluut vermijden dat de entrainementen een slameur worden, 

iets dat er zo maar bijkomt, want het nut ervan zal zeker door niemand in twijfel getrokken 

worden. En laten wij tevens de gemoedsgesteltenissen van de entraineur inbeelden, die na 

verre verplaatsingen in allerlei weersomstandigheden, slechts een minimum aan spelers op 

het terrein aantreft. Het bijwonen der entrainementen kan slechts het begrip en vriendschap 

tussen spelers en trainer, en spelers onderling bevorderen en alle vorm van kritiek en vitterij 

uitsluiten. 

Hier raken we een punt, waarvan veel verwacht werd, maar zo weinig vruchten heeft 

afgeworpen.  

Bij de aanvang van vorig seizoen nl., werd aan alle spelers een circulaire rondgezonden 

waarin aangekondigd werd dat iedere zaterdagavond om 8 uur een afgevaardigde van het 

bestuur zou aanwezig zijn in het lokaal in een afzonderlijke plaats, aan wie elk speler vrij en 

ongedwongen, zijn desiderata of opmerkingen, enz mocht laten kennen. 

Tot onze grote spijt hebben we moeten vaststellen dat vorenbedoelde omzendbrief weinig 

resultaat heeft opgeleverd, en dat over het algemeen er de voorkeur gegeven werd, de 

desiderata, kritiek inzonderheid en andere diergelijke luid te verkondigen aan één of andere 

herbergtoog, en dit aan mensen die met de zaak niets te maken hebben, en zeker niet bevoegd 

zijn over het essentiële te oordelen. 

En toch. De enkele malen dat er een bespreking geweest is met een speler, gebeurde dit op 

uitnodiging van de verzoeningscommissie zelf. De spelers die in het geval verkeren kunnen 

getuigen, dat deze besprekingen volledig ongedwongen, in vriendschappelijke atmosfeer, met 



veel begrip en in volstrekte objectiviteit plaats vonden, zodat de gunstige resultaten niet 

uitbleven of konden uitblijven. 

Daarom nogmaals, in plaats van mee te huilen met de wolven, zaken of feiten te dramatiseren, 

wanneer er iets is dat naar uw mening niet gaat of onjuist is, kom de zaterdagavond naar het 

lokaal, en zet uw standpunt, moeilijkheden, opmerkingen uiteen. Aldus zullen wij voor klare 

situaties staan en allerlei misverstanden, achterklap en kritiek uitschakelen. 

 

In verband met het bestuur :  

Na de bestuursvergadering van verleden jaar werden volgende nieuwe bestuursleden 

gekozen: dr Degroote Jacques en Logie Jean. 

Nopens het bijwonen der vergaderingen. Terzake weze natuurlijk vooraf opgemerkt dat 

bestuursleden ingevolge beroepsbezigheden , of andere beletselen, soms in de onmogelijkheid 

zijn de vergaderingen bij te wonen. 

 

Aantal aanwezigheden : 
Gelein André 9

Logie Jean 20

Peel Gerard 33

Priem Albert 34

Sénéchal André 0

Staelens 1

Theite Maurice 34

Van Bruwane 26

Van Eecke Albert 25

Van Eecke Pierre 25

Vandenbroucke Georges 12

Vanneste 19

Vanwalleghem 30

Vercruysse 0

Verhaeghe 19

Verstraete Georges 3  
 

 

Transfertcommissie : De Hr Van Eecke Albert trad tussentijdig voorzitter op, in plaats van 

de Hr Vandenbroucke Georges, die gezien de bekommernissen voor het bouwen van een 

tehuis voor oude mannen, verstek moest laten gaan. Dit wil evenwel niet zeggen dat de Hr 

Vandenbroucke de oude wuven en de maseurs vergeten heeft. 

 

Tevens mogen we de feestcommissie onder leiding van de Hr Butaye met als adjoint de Hr 

Theite proficiat gewenst worden met hun activiteit tijdens het voorbije seizoen o.a. de 

clubkermis, de bals en verloting van ballen. 

 

Over het wel en wee van de verzoeningscommissie hebben we het hierboven reeds gehad. 

 

Last but not least mag ook wel een hulde gebracht worden aan de mensen van de 

selectiecommissie. Niemand staat meer bloot aan kritiek en verguizing; hun taak is zeker de 

delicaatste, moeilijkste en ondankbaarste. En toch, desalniettemin trachten zij in alle 

objectiviteit recht door zee te gaan, alle gezaag en afbrekerij ten spijt. 

Hier kunnen we dan ook onze dank betuigen aan mensen die buiten het bestuur staan nl. de 

persmensen, voor hun bereidwillige medewerking. 

Terloops mogen we wel opmerken dat deze mensen, niettegenstaande zij hun verslagen zo 

objectief mogelijk maken, niet de tolk zijn noch van het bestuur, noch van de 

selectiecommissie. 



Op het terrein heeft de materiaalcommissie gezorgd o.a. voor een nieuw kabinet. Anderzijds 

zal men zeer onlangs het terrein grotendeels omringen met een cementen muur aan de 

binnenkant van de ballustraden. We hopen natuurlijk dat tal van reclamen voor de nodige 

kleurenschakeringen zullen zorgen. 

 

Inzake de transfertcommissie. Weerom werden lange, harde, weinig aangename en soms 

luidruchtige onderhandelingen gevoerd, die evenwel hun bekroning gevonden hebben in de 

aanwerving van Croes Henri en Dobbelaere Eddy. Laten wij zeker niet vergeten, dat door 

verschillende grotere clubs achter deze spelers gevist werd. 

Hier mogen we dan ook aanstippen dat de zaak Vandercruyssen tot aller contentement 

gunstig opgelost werd. 

Inzake aanwerving van spelers en abonnees; mogen wij u vragen indien u iemand kent die 

zich hetzij als speler, hetzij als abonnee zou willen aansluiten bij onze club, deze persoon aan 

éénder welk bestuurslid te willen laten kennen. 

 

Deze varia in verband met het bestuur, kunnen wij zeker niet besluiten zonder onze 

hartelijkste gelukwensen toe te sturen aan diegene die zovele jaren, eerst als speler, daarna 

als bestuurslid de kleuren van KFC verdedigd heeft, en dit ter gelegenheid van zijn 

oppensioenstelling : “Georges, our best gratulations at the occasion of your retirement, and 

we wish you all the best !” 

Om te besluiten : Wij staan weer voor het begin van een nieuw seizoen. Ons aller hartewens 

is natuurlijk de poort naar 1
ste

 provinciaal te forceren. 

Weerom zullen ons vreugde, hoop en laten wij wensen schone resultaten ten beurt vallen. 

Maar bijna onvermijdelijk zullen tegenslag en teleurstellingen om de hoek komen loeren. 

Hoofdzaak is dat onze ploegen, allen voor één en één voor allen, samen met het bestuur één 

blok vormen. Dan zal ons aller smart, halve smart zijn, maar ons allervreugde tiendubbele 

vreugde. 

En dan, maar alleen dan is alles mogelijk, Poperinge ter ere en onze club ten bate ! 

 

Poperinge , 20augustus 1960 

 

Gilbert Couchez kreeg toestemming van K. Kortrijk Sport te trainen bij hun club aangezien 

hij tewerkgesteld was als beenhouwersgast te Kortrijk 

 

Dr Degroote Jacques werd toegelaten tot het bestuur op 25 juli. De bestuursvergaderingen 

gingen iedere woensdag om 20 Hr door. 

 

Hector Maes, erevoorzitter schonk foto 50-jarig bestaan. 

 

Supportersclub rood-Geel schonk 1.000 Fr waardebons te besteden bij Cossey Albert, Devos 

Sidon en Jan Dejaegher voor het Kerstfeest der Kadetten. Tevens werd 1.000 Fr 

overgeschreven op de postrekening van KFC  

 

Vleeshouwers Norbert was onderwijzer in Harelbeke en de toestemming werd gevraagd te 

mogen trainen met KRC Harelbeke. 

 

WS Ieper richt een schrijven aan alle clubs met de vraag om de zaterdagwedstrijden der 

kadetten en miniemen te verschuiven naar zondagvoormiddag ingevolge het feit dat 

verschillende splers nog school lopen op zaterdag. 

 

In de voorbereiding van het seizoen werd op 16 augustus 1959 gespeeld tegen de reserven van 

Cercle Brugge : 1 – 1 ! 



 

Tegen Cercle Tongeren werd het op 31 mei 1959    1–5 vriendschappelijk. 

De ploeg die speelde tegen Koekelare : Dewaele, Deraedt P, Kesteman, Devos, Gelein W, 

Lefever, Couchez Gilbert, Couchez Paul, Eddy Beun, Van Der Cruyssen Emiel en 

Vaneeckhoutte 

 

 
Beker van West-Vlaanderen Finale verloren tegen FC Tielt 

 

 

     Seizoen 1959 - 1960            

         

               IIe Provinciaal          
         

1 AA Moeskroen 30 18 3 9 54 26 45 

2 WS Houthulst 30 19 7 4 64 36 42 

3 FC Poperinge 30 17 6 7 49 25 41 

4 BS Avelgem 30 15 9 6 57 47 36 

5 VV Coxyde 30 13 11 6 55 45 32 

6 SV Koekelare 30 11 10 9 48 41 31 

7 SV Kortrijk 30 11 10 9 54 51 31 

8 Deerlijk Sport 30 11 12 7 40 43 29 

9 FC Luigne 30 12 13 5 59 49 29 

10 Ol Ledegem 30 12 13 5 53 53 29 

11 SV Veurne 30 8 12 10 48 65 26 

12 FC Torhout 30 10 14 6 45 52 26 

13 US Herseeuw 30 8 13 9 41 61 25 

14 FC Wakken 30 11 16 3 44 60 25 

15 FC Lichtervelde 30 8 19 3 55 76 19 

16 Molen Sp Ingelmunster 30 4 20 6 35 75 14 



 

Boekje 50 jaar 

Het seizoen 1959 – 1960 werd zowaar bijna een dubbelslag. KFC eindigde 3
de

 met 41 punten; 

17 keer werd er gewonnen, 7 keer gelijk gespeeld en 6 keer moest KFC de duimen leggen. 

AA Moeskroen werd kampioen (45 punten) en promoveerde samen met WS Houthulst (42 

punten) naar 1
ste

 Provinciaal. 

In de Beker van West-Vlaanderen speelde KFC op 15 mei 1960 op de Kouter de finale tegen 

FC Tielt, maar moest het onderspit delven. 

In maart 1960 ontving Voorzitter André De Rynck de erepremie “Bieren Aigle-Belgica en 

radio’s TV’s Barco” Deze premie (2.500 BFr) werd toegekend aan de club uit de provinciale 

reeksen die het vroegste doelpunt scoorde in de competitie. Dit doelpunt werd gescoord door 

Eddy Beun na amper 28 seconden in de wedstrijd tegen FC Lowingen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


