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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

SASSPORT BOEZINGE en EENDRACHT WERVIK 
 

NEGEN OP NEGEN? 
 

KFC POPERINGE - SASSP. BOEZINGE (15 u.) 
De trainer van Sassp. Boezinge was ontgoocheld dat zijn team vorig 

weekend verloor tegen rode lantaarn FC Meulebeke en eerder ook 

al de boot inging tegen het bedreigde Damme. Hij verwacht dus een 

sportieve revanche van zijn spelers op het veld van KFC Poperinge. 

Volgens de Boezingse trainer is KFC “zo goed als gered” en kan het 

best een leuke match worden. Maar met “zo goed als gered” heeft 

KFC nog niets zeker in handen. KFC gaat dus voor de volle buit en het 

zal alleen maar een “leuke match” geweest zijn als de driepunter 

binnen is.  KFC-trainer Bram Lucker wil bovendien ook eens drie 

matchen op rij winnen, wat dit seizoen nog niet is voorgevallen. Met 

winst tegen Boezinge zou dat alvast uit het “to do-lijstje” geschrapt 

mogen worden. Het behoud zou dan nog mathematisch niet zeker 

zijn. Maar laat ons beginnen met die 9 op 9... (PSP) 
 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Geert Bossuyt, bijge-

staan door grensrechters Benny Vanacker en  Luc Tandt 

 

JONG KFC -  E. WERVIK (ZAT. 16/3 - 18 u.) 
Jong KFC speelde de laatste weken aardig mee met de ploegen uit 

de kop van het klassement. Met Dadizele, kampioen Brielen en Krui-

seke zaten ze duidelijk met een zwaar programma opgezadeld, maar 

al bij al dwongen de resultaten (een 4 op 9) respect af. Telkenmale 

speelde Jong KFC vrank en vrij en dat werd beloond. De felle wind 

dwong hen om tegen Kruiseke de bal laag te houden en dat ligt de 

jonge garde van Geert Six wel. Een billijk gelijkspel was de logische 

uitslag. 

Deze week werken we onze eerste van drie matchen op zaterdag af 

tegen Wervik B. De ploeg, die er na dit seizoen mee ophoudt, haalde 

nog maar 8 punten. Eén van de acht punten haalden ze wel tegen 

ons, om maar te zeggen dat elke match moet worden gespeeld. 

Na de match wordt een eventuele zege gegarandeerd gevierd op de 

United-fuif. (KL) 
 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Koenraad Meyns   
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Bram Lucker: “We zijn er nog niet” 

 

Het was een zichtbaar opgeluchte coach Bram Lucker na 

de doelpuntenrijke winst (6-2) van zijn “boys” tegen Ra-

cing Waregem. “Da’s er eentje die deugd doet; al doet 

elke overwinning deugd”, zo begon Bram zijn 

“persbabbel”. 

Hij was trouwens niet de enige die met een geruster 

gemoed naar de kantine trok: iedereen die van dicht of 

van ver met KFC te maken heeft, vond dit een zéér be-

langrijke driepunter tegen een rechtstreekse concurrent 

voor de degradatie. Die degradatiezorgen lijken nu een 

beetje weg, “maar” zo waarschuwt Bram Lucker, “ we 

zijn er nog niet. Nog minstens één keer winnen, of toch 

nog 3 punten sprokkelen”.  

 

Met nog drie thuiswedstrijden te gaan zou dat moeten 

lukken. Hoewel: na het thuistreffen tegen  Sassp. Boezin-

ge op zondag 17 maart volgt nog een thuisduel tegen het 

eveneens bedreigde Damme én een ontmoeting met de 

waarschijnlijke kampioen Oostnieuwkerke. Uit moet KFC 

nog naar SC Wielsbeke en naar RC Lauwe. Dus: 3 punten 

pakken is sneller gezegd dan gedaan. Maar als KFC in de 

resterende partijen eenzelfde inzet vertoont als tegen RC 

Waregem, dan zit het allicht goed. Wat er dan in 3de 

amateurs ook gebeurt. 

De wedstrijd tegen Waregem werd in moeilijke weers-

omstandigheden gespeeld. De stormwind maakte goed 

voetbal zo goed als onmogelijk. “Maar dat gold voor bei-

de partijen”, zegt Bram. Alleen gingen zijn jongens véél 

beter met die soms raar capriolerende bal om dan de 

bezoekers, die - vooral in de eerste helft -  ontelbare bal-

len over de staantribune zagen waaien. Tot ergernis van 

“Lucsje”, de man die de ondankbare taak heeft om er 

voor te zorgen dat elke overgewaaide bal gerecupereerd 

wordt en dus de hele eerste helft nauwelijks iets van de 

wedstrijd heeft gezien. 

 

LELONG RECHTERFLANK 

Bram Lucker pakte tegen Waregem uit met een tactische 

ingreep: hij posteerde centrale verdediger Wannes Le-

long op de rechterflank. “Omdat ik wist”, zo legde de 

coach na de match uit, “dat er met die Waregemse links-

achter mogelijkheden lagen voor ons”. Goed gezien van 

de trainer, want Wannes prikte twee goals tegen de tou-

wen. “Ik zou trouwens ook zo gespeeld hebben was de 

wedstrijd doorgegaan op de voorziene datum (27 janua-

ri). Die opstelling had dus niets met geblesseerden te 

maken”. Was dié opstelling éénmalig? “Niet noodzake-

lijk. Wannes kan dat. Dus wie weet...”, bleef de coach 

een beetje op de vlakte. 

“Maar het was inderdaad geen makkelijke partij, al vind 

ik dat we - vooral in de tweede helft - en tegen de soms 

tollende wind in - vrij aardig hebben gespeeld. Iedereen 

was goed”.  

 

GEEL OF ROOD? 

Waregem had de handen vol, ondermeer met Chateau 

die veel duw- en trekwerk onderging. Dat leverde de 

Franse spits wel een strafschop op toen hij alleen door-

brak en werd gelegd in de zestien. Er was wel wat discus-

sie over het feit dat de Waregemse verdediger Driessens 

“slechts” geel kreeg en niet meteen werd uitgesloten. 

 
(vervolg zie blz. 5) 

Bram Lucker wil graag winnen tegen Boezinge (foto Nico VK) 
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(vervolg van blz. 4 Bram Lucker) 

 

Uit wat toelichting achteraf van een onder de toeschou-

wers aanwezige voetbalscheidsrechter bleek dat de re-

glementen zijn aangepast in die zin dat er slechts geel 

moet gegeven worden voor een fout op een doorgebro-

ken speler die alleen op doel af gaat “als de overtredende 

speler de intentie had om de bal te spelen”. Als de ref in-

terpreteert dat een speler echt alleen voor de man gaat, 

en geen bal raakt, dan krijgt hij wél rood. Het hangt dus 

van de interpretatie van de scheidsrechter af en in het 

geval Chateau-Driessens oordeelde de ref dat Driessens 

zijn tegenstander niet opzettelijk ten val bracht. 

“Gaan we zo beginnen, ja?” lachte de Poperingse coach 

deze reglementswijziging weg. “Wat is dat nu voor flau-

we kul? Een speler die een doorgebroken tegenstander 

haakt moet er uit, ongeacht zijn intenties”, vond en vindt 

Bram Lucker. 

Maar goed, de penalty kwam er wel degelijk en Kevin 

Chateau zette die ook feilloos om.  

“Máár”, aldus nog onze aanwezige scheidsrechter, “als 

de strafschop omgezet wordt, is er niet echt een pro-

bleem. Problematischer wordt het als de penalty gemist 

of gepakt wordt, dan heeft de foutieve actie van de over-

tredende speler wél iets opgeleverd voor zijn ploeg en 

kost het hem sléchts een gele kaart... Er zal in de toe-

komst  daaromtrent wel vele keren gediscussieerd wor-

den”, aldus nog onze ref. 

Lang duurde de discussie in Poperinge echter niet, want 

nauwelijks twee minuten na zijn penaltyfout haakte een 

licht gefrustreerde Driessens de aanstormende Garreyn. 

En dát liet de ref ook niet zomaar passeren: een tweede 

geel karton en dus rood. Exit voor de Waregemnaar en 

einde kaartendiscussie. 

 

FREDERIC CUVELIER 

Trainer Lucker liet ook nog Frederic Cuvelier en Jens Coe-

ne nog een kwartier meegenieten van de overwinning; 

Cuvelier kwam drie keer in scoringspositie, maar een ze-

vende treffer tegen de netten duwen of koppen, lukte 

net niet. Eén van zijn pogingen - met de rechter dan nog - 

strandde op de paal. “Jammer voor Cuvie dat het net niet 

lukte”, zegt Lucker, “want zijn invalbeurt was echt wel 

goed”. 

 

Olivier Sohier werd in de laatste 10 minuten ook nog ge-

wisseld, Bram Pauwelyn viel in. Volgens de trainer was 

dat uit voorzichtigheid: “Oli staat met 2 gele kaarten ach-

ter zijn naam en je weet nooit dat je in de slotfase van 

een gewonnen partij plots toch tegen een domme gele 

kaart aanloopt, waardoor Olivier de derby zou missen. 

Door die vervanging heb ik dat verhinderd, want ik wil Oli 

er zondag absoluut bij”, verklaarde de Poperingse trainer. 

 

EN NU SASSP. BOEZINGE 

KFC maakt zich intussen op een voor een burenduel te-

gen Sassport Boezinge dat vorige zondag verloor van ro-

de lantaarn FC Meulebeke: “Zo zie je maar hoe belangrijk 

onze overwinning op Meulebeke was, hé”, blikt Bram 

Lucker terug op de match van de week voordien. “In deze 

reeks kan iedereen van iedereen winnen of verliezen. 

Meulebeke staat laatste, maar het werd in geen enkele 

wedstrijd weggespeeld. Meer nog, de meeste verliespar-

tijen waren telkens slechts met 1 goaltje verschil”. 

Dat Meulebeke nu op Boezinge won maakt het voor KFC 

plots mogelijk om héél misschien nog iets hoger te klim-

men in de rangschikking. Boezinge staat nu nog slechts 

zes punten voorsprong op KFC. Zondag winnen tegen 

Boezinge en wie weet... 

“Ik wil absoluut winnen”, zegt Bram Lucker, “want in de 

heenwedstrijd verdienden we meer dan met 2-1 te ver-

liezen. Maar we zullen zowel collectief als individueel top 

moeten zijn”. 

 (PSP) 
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De belangrijke goals van Jens Coene 
Boezinge dat met 0-1 verliest van 

rode lantaarn FC Meulebeke: het 

kan allemaal dit seizoen in 1ste pro-

vinciale. KFC ging de week voordien 

wél winnen op het veld van Meu-

lebeke. Dat verwachtte iedereen, 

maar zó eenvoudig ging dat niet. 

Dat het toch lukte, was ondermeer 

te danken aan de 18-jarige Jens Coe-

ne die bij zijn invalbeurt twee be-

langrijke goals scoorde. 

 

“Het was héérlijk om mee te maken”, 

genoot Jens nog na toen we hem in-

terviewden na de thuiswinst tegen 

Waregem. Hij geeft zonder proble-

men toe dat hij er na de match op 

Meulebeke  zelfs emotioneel van 

werd. “Vooral toen ik mijn papa 

langs de zijlijn zag”, vertelt Jens. 

Dat het niet zomaar twee goals wa-

ren die drie punten opleverden, 

werd in de bestuurskamer duidelijk. 

Trainer Lucker had daar gezegd dat 

die winst op Meulebeke niet alleen 

goed was voor het klassement, maar 

ook en misschien vooral voor de mo-

rele conditie van de spelersgroep. 

“Stél dat we verloren zouden hebben 

op Meulebeke, dan zou het zelfver-

trouwen helemaal zijn weggevloeid 

en zouden we in de problemen geko-

men zijn”. Maar er was Jens Coene... 

Zijn twee goals hebben het moreel 

van de roodgele troepen opgekrikt. 

 

EEN WEEK NIET LEKKER 

“In april vorig jaar vertelde Tom Van-

denbussche (nu KFC-

jeugdcoördinator) dat ik in het nieu-

we seizoen van de A-kern zou mogen 

proeven”, herinnert Jens zich. “Hij zei 

er echter ook bij dat ik moest reke-

ning houden met mijn leeftijd - toen 

nog 17 -  en dat ik best geen al te 

grote dromen moest koesteren”, al-

dus een vlot vertellende Jens Coene. 

“Ik vond het bijzonder leuk dat ik 

toen op teambuilding mee mocht 

naar de Ardennen. Nu ben ik van na-

ture eerder aan de stille kant, maar 

tijdens dat weekend bloeide ik wat 

open en leerde ik de spelers van het 

eerste elftal beter kennen. Het was 

verdomd plezant en voor herhaling 

vatbaar”, lacht Jens. 

Hij trainde de hele voorbereiding 

mee met de A-kern en mocht ook 

enkele keren in oefenwedstrijden 

spelen. Maar toen de competitie be-

gon, was hij - aanvankelijk - niet 

meer bij de kern voor 1ste provinciale.  

(vervolg zie blz. 7) 

Jens Coene hoopt dat een bevrijd KFC zondag Boezinge kan verrassen (foto PSP) 
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(vervolg van blz. 6 Jens Coene) 

 

Hij moest terug naar Jong KFC. “Ik 

heb me toen een week niet echt lek-

ker gevoeld”, vertrouwt hij ons toe. 

Maar toen hij voor Jong KFC drie keer 

scoorde in evenveel wedstrijden, 

kreeg hij weer helemaal de smaak te 

pakken. Helaas viel hij korte tijd later 

uit met een schouderletsel en hij her-

nam pas eind november de trainin-

gen.  

 

OOSTNIEUWKERKE 

Mét succes, want Bram Lucker viste 

hem op om op het veld van leider 

Oostnieuwkerke te gaan spelen. “Ik 

mocht er de laatste tien minuten van 

de wedstrijd spelen om te proberen 

een 2-1 achterstand goed te maken”, 

herinnert Jens zich. “Het was geen 

gemakkelijke match en dan invallen... 

Maar ’t was wel heel plezant om in 

de eerste ploeg te kunnen spelen. Ik 

trek mij een beetje op aan Jasper 

Notredame: hij is niet alleen mijn 

dorpsgenoot uit Woesten, hij is ook 

mijn grote voorbeeld bij KFC. Ook hij 

kwam rechtstreeks van Jong KFC naar 

de A-kern en hij is er niet meer uit 

verdwenen”. 

Dat is - bijna - ook zo voor Jens Coe-

ne: sinds Oostnieuwkerke was hij er 

vrijwel wekelijks bij, op de examen-

periode na. De jonge KFC-voetballer 

studeert in Gent voor Burgerlijk Inge-

nieur en zit nu in zijn eerste jaar. “De 

examens verliepen met wisselend 

succes”, glimlacht Jens. Na die exa-

mens en enkele goeie trainingen 

waarin hij telkens hard werkt, ge-

raakte hij evenwel weer in de A-

ploeg: “Ik weet ook wel dat dit voor 

een deel ook te wijten was aan het 

feit dat de kern zo smal was gewor-

den na het vertrek van Mo Amelhaf 

en het afhaken van Joty Boeve en 

Demarey”, zegt de realist Jens Coene. 

Bovendien was ook Tjardo Techel 

geblesseerd en moést de coach 

putten uit Jong KFC.  

 

ORGANISEREN 

“Maar niettemin leerde ik in die 

voorbije maanden heel veel bij”, zegt 

Jens, die zich met plezier ook twee 

keer per week van zijn studentenstad 

Gent naar Poperinge begeeft om er 

te trainen. “Voordeel voor mij is dat 

ik op dinsdag en donderdag - onze 

trainingsdagen - slechts les heb tot 

16 u. Dan kan ik mij nog rustig gereed 

maken om tegen 17 u. richting Pope-

ringe te vertrekken met de andere 

KFC-studenten. Tegen 23 u. ben ik 

meestal terug op mijn kot”. Meestal? 

Jens lacht: “Ik ga na de training af en 

toe nog eens een klein stapje zetten, 

maar eigenlijk  heb ik geen grote be-

hoefte aan alcohol. Ik ben altijd weer 

vrij snel op mijn kot. Alhoewel..., na 

de match op Meulebeke ben ik nog 

naar een fuif geweest en heb daar 

toch mijn goals eens duchtig ge-

vierd”, verklapt hij lachend. 

“Voorlopig vallen studies en voetbal 

nog altijd te combineren, al is het 

soms een kwestie van een goede or-

ganisatie. Wat ik wel heb vermin-

derd, zijn mijn activiteiten voor de 

KSA in Woesten waar ik lid van ben. 

Jammer, maar er moeten keuzes ge-

maakt worden en voorlopig zijn dat 

mijn studies en KFC”, vertelt Jens. 

 

SNELHEID 

En die keuzes leidden dan bijvoor-

beeld tot nieuwe selecties voor de A-

kern én zijn eerste, maar vooral be-

langrijke goals voor de A-ploeg. 

“Goed, hé?” geniet hij nog na. “Ik 

kreeg er wel veel ruimte. Ik kon twee 

keer in de rug van de verdediging 

duiken. Ik ben technisch misschien 

niet de fijnste, maar ik ben wel snel. 

Ik weet ook niet hoe dat komt; vroe-

ger had ik die snelheid niet”. Ja, Jens: 

jonge jongens worden grote, sterke 

mannen en spelen dan voor KFC. 

In de match tegen Waregem mocht 

Jens weer invallen. “Ik ben dolblij dat 

we wonnen”, geeft hij toe. “We heb-

ben nu met de komst van Boezinge 

toch wat meer ademruimte en wie 

weet is dat net wat we nodig hadden 

om bevrijd te kunnen voetballen”. 

Boezinge is alvast gewaarschuwd. 

(PSP) 

LAATSTE TWEE THUISMATCHEN OP ZATERDAGAVOND !! 
Supporters opgelet: de laatste twee thuismatchen van het seizoen worden op zaterdagavond gespeeld!! 

ZATERDAG 30 MAART 

19:00 u. JONG KFC - RW HOLLEBEKE 

19:30 u.: KFC POPERINGE A - SVV DAMME 

ZATERDAG 13 APRIL  

18:30 u. KFC POPERINGE A - SK OOSTNIEUWKERKE 
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• Er zijn voor de slotwedstrijden van de competitie een paar dagverschuivingen. Zo werkt KFC Poperinge A de laat-
ste thuiswedstrijden tegen SVV Damme (30 maart 19:30 u.) en tegen kampioen SK Oostnieuwkerke (14 april 18:30 
u.) af op zaterdagavond. Jong KFC speelt zijn voorlaatste thuis tegen RW Hollebeke ook op zaterdag (30 maart 19 
u.) en de slotderby tegen SK Reningelst zou Jong KFC óók graag  op zaterdag afwerken. Dat kan echter alleen als 
alle matchen op zaterdag zijn in deze reeks. Een uitzondering kàn worden toegestaan mocht de match geen enkel 
belang hebben voor de eindronde en/of titel.  Uiteraard moet ook SK Reningelst toestemming geven. Afwachten 
dus.  

 

• Tjardo Techel heeft vorige week de training hervat. De middenvelder kende een pechseizoen met eerst een me-
niscusoperatie, gevolgd door een hamstringblessure waarvan hij nu zo goed als bijna hersteld is.Wellicht komt de 
match tegen Boezinge nog iets té vroeg voor Tjardo. 

 
• Bij Jong KFC zijn Dauwe Rosseel en Timo Lahaye weer beschikbaar. Gauthier Gallin is geel geschorst. Het wordt 

afwachten hoe het gesteld is met de blessure van Thijs Bruneel. 
 
• Volgens de krant Het Nieuwsblad ziet de topschuttersranglijst in 1ste provinciale er als volgt uit: Vandewalle (RC 

Waregem) 19; Couckuyt (WS Lauwe) 17; Jari Bourgois (Dadizele) en Kevin Chateau (KFC Poperinge) elk 15. Kan on-
ze Kevin nog topschutter worden van de reeks? Vorig seizoen zat hij aan 19 treffers... 

 
• Niels Boutten mag dan voorlopig wel niet meer op het veld staan, hij is nog van groot belang voor de ploeg, al was 

het alleen maar door zijn aanwezigheid op de bank. Zo getuigden een paar spelers, die het in de voorbije weken 
of maanden wat moeilijker hadden, dat ze héél véél morele steun hadden aan de voormalige kapitein die hen op 
diverse manieren hielp waar nodig en waar het kon. Niels kan door een zwaar werkongeval helaas niet zelf niet 
meer op het veld staan; voorlopig toch niet. Er wacht hem nog een zware operatie en dan is het afwachten of de 
dokters hem nog laten voetballen of niet.  Indien niet, dan wil het KFC-bestuur de “stuurman” aan boord van het 
KFC-schip houden in een andere functie. 

 
• Zo organiseert Niels binnenkort, samen met trainer Bram Lucker, de tweede “KFC-Quiz”, een algemene quiz die 

vorig jaar best in de smaak viel van de deelnemende teams. Dat gebeurt op vrijdagavond 26 april vanaf 20 u. in de 
KFC-kantine. Er mogen ploegen van vier personen aan deelnemen. Inschrijven kost 20 € per ploeg en er zijn tal 
van mooie prijzen te winnen. Inschrijven kan nu al bij bouttenniels@hotmail.com of bij bram.lucker@telenet.be 

 

• KFC trekt ter voorbereiding van het volgende seizoen weer op teambuildingweekend. Dit keer gaat het naar de 
Antwerpse Kempen, meer bepaald naar Tongerlo. Het teambuildingweekend vindt plaats van vrijdag 19 tot zon-
dag 21 juli. De opbrengst van de KFC-Quiz en een nieuwe koekjesverkoop moeten helpen om de kosten van het 
teambuildingweekend te drukken. Ook de organisatie van dit weekend is in handen van Niels Boutten en Bram 
Lucker. 

 
• “Midzomernacht”, het jaarlijkse zomeravondfeest dat een paar decennia lang door KFC werd georganiseerd, is 

niet meer. Maar het wordt vervangen door het nieuwe “KFC SUMMER GARDEN”, zeg maar een “new look” zomer-
feest dat plaats vindt op zaterdag 15 juni vanaf 18 u. Hopelijk wil de zomerzon dan mee, want bedoeling is om 
vooral de “garden” rond de kantine te benutten. Voor een all in-prijs van amper  50 € per persoon krijgt u tapas, 
fingerfood en de toch onvermijdelijke côte àl’os waar heel veel vraag naar is. Dat alles met drank à gogo. Inschrij-
ven kan nu al bij de bestuursleden of via secretariaat@kfcpoperinge.be (PSP) 
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NOTEER IN DE AGENDA 
  

Zaterdag 16 maart  

UNITED-KIDSPARTY (zaal De Kouter 

16:30 - 19:30 u.). Gratis inkom 

UNITED-FUIF (zaal De Kouter) VVK 

4 €; ADD 5 €.  Org. KFC Poperinge 

en Beaphar Volley.  
 

Maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 april  

2de VOETBALSTAGE KFC POPERIN-

GE voor U6 t.e.m.U13 Org. KFC. 

Info verstraete.thomas@telenet.be 
 

Vrijdag 26 april 

2de KFC-QUIZ  vanaf 20 u. 

(KFC-kantine). Org. Niels Boutten 

en Bram Lucker. 
 

Zaterdag 18 mei: 10  tot 17 u. 

“VOETBALGOLFTORNOOI” (Sportzo

ne - org. KFC-kine Ben Vanhoucke) 
 

Zaterdag 18 mei 

RETRO-FUIF “SPACE INVADERS” 

met diverse top -dj’s. (Zaal De Kou-

ter). Inkom: VVK 10 €, ADD 12 €. 

Org. KFC-jeugd tvv KFC 2.0. 
 

Donderdag 30 mei 

Duiveltjesdag  (KFC-terreinen) 
 

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni  

13de INTERNATIONAAL ESR-

TORNOOI (Sportzone) 
 

Zaterdag  8 juni   

KFC-JEUGDFEEST (KFC-kantine) 
 

Zaterdag 15 juni 

1ste “KFC SUMMER GARDEN”   

(vanaf 18 u.) Org. KFC Poperinge 

(KFC-clubhuis en omgeving).  
 

Vrijdag 19 tot zondag 21 juli 

TEAMBUILDING A-kern (Tongerlo) 
 

Vrijdag 23 augustus 

SPELERSVOORSTELLING (KFC-

clubhuis) 

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

15: Kevin Chateau 

6: Alister Bafcop 

5: Mo Amelhaf, Kenneth Garreyn 

4: Quinten Fiey, Jasper Notredame 

3: Jasper Maerten 

2: Olivier Sohier, Ward Maerten, Jens Coene, Wannes Lelong 

1: Tjardo Techel, Joty Boeve, Lowic Paridaen 

 

4de PROVINCIALE D 

11: Dauwe Rosseel 

5: Gauthier Gallin 

4: Jens Coene, Thijs Bruneel, 

2: Adriaan Vandenberghe, Marten Vandaele 

1: Rinus Baes, Pepijn Hardeman, Frederic Cuvelier, Jason Becuwe, Flor De-

wulf, Milan Berquin, Emiel Nouwynck, Warre Degersem, Ruben Van Asch 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

9: Kevin Chateau 

6: Alister Bafcop, Kenneth Garreyn 

4: Mo Amelhaf, Ward Maerten 

3: Quinten Fiey, Olivier Sohier 

1: Jasper Notredame, Lowic Paridaen, Geoffrey Demarey, Niels Boutten, Axel 

Deturck 
 

4de PROVINCIALE D 

5: Frédéric Cuvelier, Dauwe Rosseel, Gauthier Gallin 

3: Adriaan Vandenberghe 

2: Warre Degersem, Flor Dewulf 

1: Marten Vandaele, Fries Rosseel, Milan Berquin, Bastiaan Dejaegher 

GELE KAARTEN 
A-TEAM: 2: Olivier Sohier 

1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf,  Tjardo Techel,  Alister Bafcop, Niels 

Boutten, Geoffrey Demarey, Joty Boeve, Vital Van Keirsbilck, Jasper Maer-

ten, Lowic Paridaen 

JONG KFC:  2: Fries Rosseel, Ruben Van Asch, Marten Vandaele 

1: Bastiaan Dejaegher, Tom Lierman, Bram Pauwelyn,  Frédéric Cuvelier, 

Adriaan Vandenberghe, Milan Berquin, Dauwe Rosseel, Thijs Bruneel, Vic 

Robesyn, Thijs Bruneel,  
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Edith Hespeel: “De mensen blijven vriendelijk” 
Wie op zondagmiddag naar KFC Poperinge komt en de 

kantine binnenwandelt, moet aan de “jetonkassa” van 

Edith Hespeel voorbij. Edith is de echtgenote van kanti-

nebeheerder Jacques Carpentier en draait al sinds  1991 

mee bij KFC Poperinge. Dat is ongeveer zes jaar vroéger 

dan haar man die in 1997 toetrad tot het KFC-bestuur. 

Hij werd toen verantwoordelijke voor de in-

komcontrole en eens de match goed aan de gang was, 

ging hij achter de toog helpen met zijn vrouw Edith en 

de andere vrijwilligers. Sinds 2004 is hij kantinebeheer-

der, maar blijft ook Edith trouw aan KFC. Niet meer ach-

ter de toog, want fysieke problemen verhinderen dat, 

maar wel aan de verkoop van de drankjetons. 

 

“Ik ben altijd al in sport geïnteresseerd geweest”, begint 

Edith ons gesprek. “Ik was meer dan 50 jaar geleden bij 

de oprichters van volleybalclub Kwavo Watou, samen 

met ondermeer Hendrik Plancke en Rita Gesquière. Mijn 

toenmalige werkgever, wijlen notaris Georges Vandena-

meele, was voorzitter van de club. Al mijn vrije tijd ging 

naar de volleybal”, herinnert Edith zich. Ze was er pen-

ningmeester en  ploegafgevaardigde en zorgde ook twee-

wekelijks voor vervoer van de spelers voor de uitwed-

strijden.  

 

VOLLEYBALSCHEIDSRECHTER 

Op verzoek van de Kwavo-voorzitter volgde ze ook de 

scheidsrechtercursus en slaagde. Edith voegt er meteen 

een anekdote aan toe: “Mijn eerste match moest ik als 

tweede scheidsrechter fluiten op Virovios Wervik. Die 

supporters hadden een niet zo beste reputatie. Tot over-

maat van ramp daagde de eerste ref niet op, zodat ik de 

wedstrijd moest leiden. Stel je voor: mijn eerste match al 

meteen discussies allerhande.  

(vervolg zie blz. 11) 

Edith Hespeel is al ruim 28 jaar actief bij KFC Poperinge. Ook haar echtgenoot, de kinderen en  soms ook de kleinkinderen 

draaien bij KFC mee (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 10: Edith Hespeel) 

 

“Ik weet nog dat ik de hele terugweg van Wervik naar 

Watou heb geweend”, lacht Edith nu. “Ik dééd dat niet 

graag”, haalt ze nu nog haar neus op. “Ik floot het liefst 

bij Roevo Roesbrugge”, gaat Edith verder en ze herin-

nert zich dat ze daar altijd vriendelijk werd ontvangen. 

Maar ook daar heeft ze een anekdote over: “Volleybal 

werd toen nog buiten gespeeld. Op het speelplein van 

Roesbrugge, geraakte mijn hoge scheidsrechterstoel 

met de achterste poten in het gras. De stoel zakte weg 

en ik moest het spel affluiten omdat ik achterover dreig-

de te vallen; waarop de spelers mij met stoel en al weer 

recht konden trekken”, lacht ze. 

 

JACQUES: VOETBAL 

 

Volleybal én muziek waren ten huize Hespeel trouwens 

de voornaamste bezigheden: een musicerende vader, 

een zingende en muziek spelende zus..., een volleybal-

lende zus en broer en dan huwt Edith met een muzika-

le... voetballiefhebber. 

“Jacques was niet alleen muzikant bij de Kon. Popering-

se Harmonie St.-Cecilia, maar het was ook een voetbal-

liefhebber; al van toen KFC nog op De Kouter speelde”, 

weet Edith. ”Wij gingen elke thuismatch kijken. Tot Mar-

cella Vanoost, de echtgenote van toenmalig KFC-

bestuurslid wijlen Jacques Lobeau, me vroeg: waarom 

help je ook niet een beetje mee in de kantine? En zo ben 

ik in 1991 hier beland”, vertelt Edith. 

 

“Ik hielp tijdens de wedstrijddagen achter de toog. En 

later, toen Jacques kantineverantwoordelijke werd, 

hielp ik ook met hem mee tijdens de week bij het oprui-

men, kuisen en aanvullen van de voorraad, zegt Edith.  

 

SOCIAAL 

 

Tot ze het fysiek wat moeilijker kreeg en er een jeton-

betalingssysteem werd ingevoerd. Voor Edith de perfec-

te vrijwilligerstaak. In haar onafscheidelijke roodgele 

schort - “dat heeft praktische redenen”, - heeft ze voor 

iedere koper wel een vriendelijk woordje.  

Ze kent enórm veel mensen. “Als je zelf een beetje 

vriendelijk bent, dan zijn de mensen dat ook, hoor”, zegt 

Edith wanneer we vragen of er tegenwoordig een ande-

re mentaliteit heerst dan vroeger. “Wat me wel opvalt is 

dat er niet veel jonge mensen meer naar de wedstrijden 

komen kijken. Ze gaan meer met het gezin weg op zon-

dagnamiddag, vermoed ik”, waarna Edith weer een 

anekdote ophaalt van hoe Jacques vroeger naar de voet-

balmatchen ging kijken en zij na de match mét de kin-

deren mee naar het lokaal De Snoek kwam. “En wij had-

den ook leuke zondagen, hoor”, verzekert ze lachend.  

 

NIET VEEL VRIJWILLIGERS MEER 

 

Waar ze zich wel over verbaast, is dat er tegenwoordig 

niet veel vrijwilligers meer te vinden zijn.  

Edith is er echter terecht fier op dat zij en Jacques er in 

geslaagd zijn om hun kinderen “sociaalvoelend” op te 

voeden. “Ik vind dat normaal”, zegt ze: “Mijn zussen, 

mijn broer en ik kregen thuis ook zo’n opvoeding.  Lies-

beth & Dorian, Heidi en Johan, Peter & Sofie: ze helpen 

allemaal mee als het moet. Zelfs de kleinkinderen sprin-

gen al bij als het kan en mag”, lacht Edith. 

Of ze zich een weekend zonder voetbal kan inbeelden? 

Ze proest het uit: “Ik wel, hoor. Maar Jacques, dat is wat 

anders. Als ik eens niet mee ga, dan zegt hij: wel ja, dan 

zit je maar alleen in je zetel deze namiddag, hé. Dat kan 

ik perfect”, lacht Edith. Ze is wél voetballiefhebster en 

wil uiteraard alles volgen. Ook op televisie, en ja, zelfs 

àls ze alleen thuis is. Maar er zijn nog andere dingen in 

het leven, zoals KFC-jetons verkopen en een babbeltje 

slaan met de mensen. “Het kriebelt wel om elke week te 

komen. Ik doe het zeer graag”, besluit Edith. (PSP) 
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JEUGDFEEST 
8 Juni 2019 -19 u. 

Aperitief met bbq-hapjes 
 

Warme beenham op grill 

met toebehoren 
(veggiegerecht mogelijk) 

Prijs :17 € volwassenen 

   12 € kids tem 12j 
 

Inschrijven door voorafbetaling 
voor 31Mei via 

www.kfcpoperinge.be 

 

Voor volgend seizoen besliste het bestuur samen met de 
postformatie om vanaf volgend seizoen een leeftijds-
grens te kleven op de B-ploeg. De reden is vrij simpel: 
Jong KFC moet de laatste kweekvijver zijn voor jeugdspe-
lers van KFC.  
 
Omdat jonge spelers van 17-18-19 jaar het moeilijk dreig-
den te krijgen om op te boksen tegen ervaren twintigers, 
wordt de grens op 25 jaar gelegd. Zo kunnen de meesten 
na hun studies nog een jaar alles op alles zetten om de 
stap naar het A-team te zetten. Lukt dat niet, dan kunnen 
ze een overstap wagen naar een andere ploeg, binnen of 
buiten de club. 
 
Toen deze aankondiging er kwam hadden al enkele spe-
lers contact gelegd met andere clubs of werden ze al ge-
contacteerd. Veranderen van lucht, een nieuwe uitda-
ging, een trapje hoger naar derde provinciale, een vet 

contract… elk heeft zo z’n eigen reden. KFC zendt zo een 
beetje z’n zonen uit en wenst hen veel succes. 
 
Een overzicht :  
 Bram Pauwelyn trekt naar TSCProven 
 Pepijn Hardeman en Gauthier Gallin stappen over  
  naar FC Westouter 
 Flor Dewulf wordt getransfereerd JV Lo-Reninge 
 Adriaan Vandenberghe speelt volgend seizoen voor 
  VKW Vleteren 
 Dauwe Rosseel verhuist naar SK Vlamertinge 
 
Het wordt dus een beetje wennen aan tal van nieuwe 
namen op het wedstrijdblad, ook al stonden de meesten 
al eens in de ploeg na nieuwjaar.  
 
Je kan met ze kennismaken op de spelersvoorstelling van 
vrijdag 23 augustus. (KL) 

LEEFTIJDSGRENS OP SPELERS JONG KFC 

http://www.kfcpoperinge.be
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Op zaterdag 18 mei organiseert KFC-kine Ben Vanhoucke het 

tweede “voetbalgolftoernooi”.  

 

Wat is “voetbalgolf”, of zoals ze het in Nederland, waar het 

veel wordt gespeeld, “voetgolf” of “footgolf” noemen? 

Het is het principe van golf maar dan met de voeten en een 

voetbal. In zo weinig mogelijk beurten probeert men een 

‘hole’ af te werken.  

 

Tussen 10 en 17 u. kan men om het kwartier kan instappen 

om het traject af te leggen. Per kwartier kunnen 4 deelne-

mers starten. Gemiddelde tijd per traject (met vier deelne-

mers): 1.20 u. 

 

De voetbalgolf vindt plaats op en rondom de gehele Don 

Boscosite. Ook voor de kids is er een alternatief parcours (op 

het eerste terrein) met kleinere afstanden. 

Er zijn 12 leuke, steeds weer andere, holes af te leggen. Tijd 

speelt geen rol.  

Naast inzicht, precisie en traptechniek moeten spelers ook 

rekening houden met hindernissen en eventueel wind.  

Inschrijven (5 € per persoon) via  

benvanhoucke@hotmail.com  

of telefonisch (0478/61 98 29) 

“VOETBALGOLF”  OP ZATERDAG 18 MEI 

mailto:benvanhoucke@hotmail.com


 16 

  

Om de vièrtn doagn - Seizoen 2/nr. 13  -    17 MAART  2019 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

15-16-17 MAART 
 

VRIJDAG 15 MAART 

THUIS 

20:00 KFC-BELOFTEN - FC AARSELE  

 

ZATERDAG 16 MAART 

THUIS 

09:30 GEW U8(1) - Sassp. Boezinge  

09:30 GEW U9(1) - VK Langem.-Poelk.  

09:30 GEW U9(2) - Merkem Sp.  

09:30 GEW U10(1) - WS Houthulst  

09:30 GEW U10(2)  - JV Lo-Reninge  

09:30 GEW U11 (2) - SK Nieuwkerke  

09:30 GEW U8(2) - RW Hollebeke  

10:45 GEW U7(1) - SK Oostnieuwkerke  

14:30 GEW U12 - Sp. Dikkebus  

14:30 GEW U13 - SK Reningelst B  

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

14:30 GEW U15(2) - SK Elverdinge  

14:30 PROV U17 - SV Bredene A  

18:00 JONG KFC - E. WERVIK  

UIT 

09:00 SK Vlamertinge - GEW U17      

09:30 SV Moorsele - PROV U9(1)      

09:30 SV Moorsele - PROV U9(2)      

09:30 SK Eernegem - PROV U10      

09:30 SK Eernegem - PROV U11      

09:30 SC Zonnebeke - GEW U7(2)      

15:00 SV Roeselare - PROV U21   

 

ZONDAG 17 MAART 

THUIS  

09:30 PROV U12 - SV Roeselare  

09:30 PROV U13 - Zwevegem Sp.  

15:00 KFC A-TEAM - SASSP. BOEZINGE  

UIT 

09:30 K. SV Moorsele - PROV U15 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

22-23-24 MAART 
 

VRIJDAG 22 MAART 

UIT 

19:30 OL. LEDEGEM - KFC-BELOFTEN 

 

ZATERDAG 23 MAART 

THUIS 

09:30 PROV U8(1) - Zwevegem Sp. 

09:30 PROV U8(2) - Zwevegem Sp.  

09:30 PROV U9(2) - SC Zonnebeke  

09:30 PROV U10 - SC Zonnebeke  

09:30 PROV U11 - SC Zonnebeke  

10:45 GEW U7(2) - Sp. Dikkebus  

14:30 PROV U21 - Dosko Sint-Kruis  

UIT 

09:00 JV Lo-Reninge - GEW U17      

09:00 TSC Proven - GEW U10(2)  

09:15 Sp. Keiem - GEW U11      

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

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

09:30 Sassp. Boezinge - GEW U7(3)      

09:30 SC Zonnebeke - PROV U9(1)      

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

10:00 TSC Proven - GEW U8(2)      

10:00 TSC Proven - GEW U9(2)      

10:00 SV Veurne B - GEW U9(1)      

10:30 SK Staden A - GEW U7(1)      

12:30 WS Bulskamp - GEW U15(2)      

14:00 Brielen Sport C - GEW U12      

14:30 FCE Kuurne - PROV U17      

15:15 TSC Proven - GEW U15(1)      

19:00 FC PASSENDALE - JONG KFC  

 

ZONDAG 24 MAART 

THUIS  

09:15 Studax A - FC Mandel 

09:15 Studax B - Vleteren A 

09:30 PROV U15 - SV Bredene A  

UIT 

10:00 VVC Beernem - PROV U12      

15:00 SC WIELSBEKE - KFC A-TEAM 

 

 

WEDSTRIJDEN WEEKEND 

29-30-31 MAART 
 

VRIJDAG 29 MAART 

THUIS 

20:00 KFC-BELOFTEN - VLAMERTINGE 

 

ZATERDAG 30 MAART 

THUIS 

09:30 GEW U8(1) - KVK Westhoek  

09:30 GEW U9(1) - Merkem Sp.  

09:30 GEW U9(2) - SK Reningelst B  

09:30 GEW U10(1)- VK Langem.-Poelk.  

09:30  GEW U10(2) - Sp. Keiem  

09:30 GEW U11 (2) - Sp. Kruiseke  

09:30 GEW U8(2) - KVK Westhoek  

09:45 GEW U17 - VK Langem.-Poelk.  

10:45 GEW U7(1) - SV Diksmuide  

10:45 GEW U7(3) - SV Diksmuide  

14:30 GEW U12 - VK Langem.-Poelk.  

14:30 GEW U13 - VK Langem.-Poelk.  

14:30 GEW U15(1) - SV Diksmuide  

14:30 GEW U15(2) - Merkem Sp.  

14:30 PROV U17 - Knokke FC  

19:00 JONG KFC - RW HOLLEBEKE 

19:30 KFC POPERINGE A- SV DAMME 

UIT 

09:30 FCE Kuurne - PROV U10      

09:30 SK Eernegem - PROV U8(1)      

09:30 SK Eernegem - PROV U8(2)      

09:30 SK Westrozebeke B - GEW U7(2)      

10:00 SC Menen - PROV U9(1)      

10:00 SC Menen - PROV U9(2)      

10:30 SV Moorsele - PROV U11 

 

ZONDAG 31 MAART 

THUIS 

09:30 PROV U12 - SK Eernegem  

09:30 PROV U13 - VVC Beernem  

UIT 

09:30 SV Roeselare - PROV U15 
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1ste Provinciale 
 

KALENDER 16-17 MAART 

 

16/03 19:00 RC Lauwe - Damme          ...-...  

16/03  20:00 Zedelgem - Deerlijk           ...-...  

17/03  15:00 Blankenberge - Kortemark        ...-...  

17/03  15:00 Waregem - WS Lauwe         ...-...  

17/03  15:00 Oostnieuwkerke - Wielsbeke       ...-...  

17/03  15:00 Oostduinkerke - Vlamertinge       ...-...  

17/03  15:00 Dadizele  - Meulebeke         ...-...  

17/03 15:00 KFC POPERINGE A - SASSP. BOEZINGE  ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
            GS  W   V   G   DS    P  

1  OOSTNIEUWKERKE  25 20 2  3  60/24  63 

2  Dadizele       25 17 6  2  54/27  53 

3  Wielsbeke        25 13 2  10 45/26  49 

4  RC Lauwe       25 14 6  5  40/28  47 

5  Oostduinkerke     25 12 9  4  46/34  40 

6  WS Lauwe       25 11 8  6  49/48  39 

7  SASSP. BOEZINGE  25 12 11 2  38/34  38 

8  KFC POPERINGE    25 9  11 5  55/53  32 

9  Blankenberge     25 8  9  8  47/39  32 

10 Vlamertinge      24 8  13 3  28/50  27 

11 Zedelgem       25 7  12 6  29/45  27 

12 RC Waregem     25 6  13 6  51/65  24 

13 Deerlijk       25 6  13 6  35/52  24 

14 Damme       24 7  15 2  27/37  23 

15 Kortemark      25 5  12 8  23/40  23 

16 Meulebeke      25 4  17 4  20/45  16 

     

KALENDER 23-24 MAART 

 

23/03  19:00 Meulebeke - Blankenberge     ...-...  

24/03  15:00 SC WIELSBEKE - KFC POPERINGE   ...-...  

24/03  15:00 WS Lauwe - Zedelgem       ...-...  

24/03  15:00 Vlamertinge - RC Waregem    ...-...  

24/03  15:00 Damme - Oostnieuwkerke      ...-...  

24/03  15:00 Deerlijk - RC Lauwe         ...-...  

24/03  15:00 Boezinge - Dadizele         ...-...  

24/03  15:00 Kortemark  - Oostduinkerke     ...-...  

4de Provinciale D 
 

KALENDER 16-17 MAART   

 

16/03 18:00 JONG KFC - E. WERVIK       ...-...  

16/03 19:00 Zillebeke - Vlamertinge         ...-...  

17/03 15:00 Rekkem - Brielen           ...-...  

17/03 15:00 Reningelst - Passendale        ...-...  

17/03 15:00 Westouter - Dadizele         ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
           GS  W   V   G   DS    P   
1  BRIELEN SP.     20 19 1  0  82/12  57 

2  Rekkem       20 14 3  3  62/28  45 

3  Dadizele       21 14 5  2  80/27  44 

4  Kruiseke      20 11 5  4  51/32  37 

5  Passendale     19 9  5  5  41/30  32 

6  Langem.-Poelk.   22 9  9  4  27/35  31 

7  Zillebeke      19 8  9  2  47/44  26 

8  Westouter     19 6  10 3  39/57  21 

9  Reningelst      20 6  11 3  38/60  21 

10 Hollebeke      20 5  11 4  38/50  19 

11 JONG KFC     20 5  11 4  33/49  19 

12 Vlamertinge      21 2  15 4  21/65  10 

13 E. WERVIK      19 2  15 2  19/89  8 

  

KALENDER 23-24 MAART  

 

23/03 19:00 FC PASSENDALE - JONG KFC   ...-...  

23/03 19:00 Dadizele  - Zillebeke      ...-...  

24/03 14:00 Vlamertinge  - Kruiseke     ...-...  

24/03 15:00 Brielen - Westouter      ...-...  

24/03 15:00 Hollebeke - Reningelst     ...-...  

24/03 15:00 Wervik  - Rekkem       ...-...  
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COMPETITIEKALENDER  2018-2019 
 

KFC POPERINGE A - 1ste provinciale   JONG KFC - 4de provinciale D 

 
SEPTEMBER 2018      SEPTEMBER 2018 

02 KVC Deerlijk Sport - KFC Poperinge 3 / 0  02 VK Langemark-Poelkapelle - Jong KFC 2 / 1 

09 KFC Poperinge - VK Dadizele  2 / 4  09 Jong KFC - Rekkem Sp.   1 / 3 

16 KSC Blankenberge - KFC Poperinge 1 / 1  16 FC Westouter - Jong KFC  2 / 4 

23 KFC Poperinge - KVV Oostduinkerke 0 / 2  23 Jong KFC - SK Zillebeke   0 / 4 

30 RC Waregem - KFC Poperinge  5 / 7  30 Sp. Kruiseke - Jong KFC   2 / 0 

OKTOBER 2018       OKTOBER 2018 

07 KFC Poperinge - Exc. Zedelgem  0 / 3  07 Bye 

14 WS Lauwe - KFC Poperinge  2 / 7  14 FC Menen United - Jong KFC  3 / 5 

21 KFC Poperinge - KSK Vlamertinge 3 / 2  21 Jong KFC - KSK Vlamertinge B  3 / 0 

28 SVD Kortemark - KFC Poperinge 2 / 0  zat. 27 VK Dadizele B - Jong KFC (19 u.)  4 / 1 

NOVEMBER 2018      NOVEMBER 2018 

04 KFC Poperinge - KFC Meulebeke 5 / 1  04 Jong KFC - Brielen Sp.   1 / 6 

11 Sp. Boezinge - KFC Poperinge (14:30 u.)2 / 1  11 Eendr. Wervik B - Jong KFC  1 / 1 

18 KFC Poperinge - SC Wielsbeke  3 / 3  18 Jong KFC - FC Passendale  3 / 4 

zat. 24 SVV Damme - KFC Poperinge (20 u.) 0 / 1  25 RW Hollebeke - Jong KFC   2 / 2 

DECEMBER 2018      DECEMBER 2018 

02 KFC Poperinge - RC Lauwe  2 / 3  02 Bye 

09 SK Oostnieuwkerke - KFC Poperinge  2 / 1  09 SK Reningelst - Jong KFC  3 / 2 

16 KFC Poperinge - KVC Deerlijk Sport  4 / 0  16 Jong KFC - VK Langemark-Poelkapelle 2 / 2 

JANUARI 2019       JANUARI 2019 

06 VK Dadizele - KFC Poperinge   4 / 0  06 Rekkem Sp. -  Jong KFC   7 / 3 

13 KFC Poperinge - KSC Blankenberge  5 / 5  13 Jong KFC - FC Westouter  2 / 1 

20 KVV Oostduinkerke - KFC Poperinge  3 / 0  zat. 19  SK Zillebeke - Jong KFC (19 u.)  2 / 1 

27 KFC Poperinge - RC Waregem   afgelast 27 Jong KFC - Sp. Kruiseke           afgelast 

FEBRUARI 2019       FEBRUARI 2019 

03 Exc. Zedelgem - KFC Poperinge   0 / 3  03 Bye 

10 KFC Poperinge - KWS Lauwe   1 / 2  10 Jong KFC - FC Menen United            ff 5 / 0  

17 KSK Vlamertinge - KFC Poperinge  0 / 0  17 KSK Vlamertinge B - Jong KFC  3 / 1 

24 KFC Poperinge - SVD Kortemark  1 / 1   24 Jong KFC - VK Dadizele B  1 / 0 

MAART 2019       MAART 2019 

zat. 02 KFC Meulebeke - KFC Poperinge (19 u.) 1 / 2  03 Brielen Sp. - Jong KFC    1 / 0 

10 KFC Poperinge - RC Waregem   6 / 2  10 Jong KFC - Sp. Kruiseke   2 / 2 

17 KFC Poperinge - Sassp. Boezinge  .../...  zat. 16 Jong KFC - Eendr. Wervik B (18 u.) .../... 

24 SC Wielsbeke - KFC Poperinge  .../...  zat. 23 FC Passendale  - Jong KFC (19 u.) .../... 

zat. 30 KFC Poperinge - SVV Damme (19:30 u.) .../...  zat. 30 Jong KFC - RW Hollebeke (19 u.) .../... 

APRIL 2019       APRIL 2019 

zat. 06 RC Lauwe - KFC Poperinge (19 u.) .../...  07 Bye  

zat. 13 KFC Poperinge - SK Oostnieuwkerke (18:30 u.) .../... 14 Jong KFC - SK Reningelst (15 u.)  .../... 
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