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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE
verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van
SK OOSTNIEUWKERKE en SK RENINGELST

SK DE KAMPIOENEN
KFC POPERINGE - SK OOSTNIEUWKERKE
(ZAT 13/04 18:30 u.)
Wie met 21 gewonnen matchen en slechts 3 verliespartijen
(op 29) kan uitpakken is de verdiende kampioen. Een terechte proficiat dus aan SK Oostnieuwkerke dat vanaf de tweede
speeldag de leiding pakte in het klassement en die niet meer
afstond.
SKO eindigde vorig seizoen al als tweede werd (achter kampioen Zwevezele), maar verloor de eindronde na verlengingen
tegen Oostkamp. SKO heeft zijn rol van topfavoriet in deze
boeiende reeks dit jaar waar gemaakt.
Maar toch werd het de kampioenen soms moeilijk gemaakt
ondermeer door KFC Poperinge dat op SKO weliswaar met 21 verloor, maar zeker méér had verdiend. KFC speelde er met
veel lef en dat zal vandaag niet anders zijn. De jongens van
Bram Lucker willen het seizoen met een goed gevoel afsluiten
door SK De Kampioenen te kloppen en achteraf een feestje te
bouwen... (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Hein Demeyer, bijgestaan door grensrechters Ashley Deberdt Ashley en Martial Clabau

JONG KFC - SK RENINGELST
Jong KFC ging in de heenronde de boot in, al speelde het er
niet onaardig. Uiteraard hopen we om dit nog recht te zetten.
Door het forfait eindigen de jonge gasten van KFC op een
8ste plaats op 14 ploegen. Ze missen hierdoor net de linkerkolom. De terugronde was meer dan voortreffelijk met
slechts 3 nederlagen. De match tegen Reningelst wordt voor
een 6-tal spelers de laatste in het rood-gele shirt. De KFC–
familie dankt ze, wuift hen uit en wenst hen het beste bij hun
nieuwe clubs (KL)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter
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Bram Lucker: “Ik «jeune mi» in Poperinge”
Het seizoen zit er op: alleen nog even de kampioen van de reeks - SK Oostnieuwkerke - een hak
zetten om in schoonheid af te sluiten... Want
dat verdient KFC Poperinge dat zich voor het
eerst sinds een paar decennia, langer dan twee
seizoenen kan handhaven in eerste provinciale.
Dat behoud is de verdienste van de spelers uiteraard, ook van een hard werkend hoofd- en
jeugdbestuur, van veel vrijwilligers, maar vooral
ook van trainer Bram Lucker en assistent Claude
Synaeve die er nu al voor de tweede opeenvolgende keer in slagen om de club in moeilijke
omstandigheden én met beperkte middelen in
1ste te houden. Ook volgend seizoen speelt KFC
onder de sportieve leiding van het duo LuckerSynaeve. “Ik jeune mi in Poperinge”, lacht Bram.

Het was geen gemakkelijk seizoen”, blikt Bram
Lucker terug, “maar dat kwam door de omstandigheden in 3de amateurs waardoor we even in
de problemen kwamen. Waren er in derde amateurs géén drie West-Vlaamse ploegen bedreigd,
dan waren wij al een tijdje zeker van het behoud.
En terecht ook”, vindt Bram.
“We hebben veel goede wedstrijden gespeeld,
ook enkele die we echter niét wonnen: denk
maar aan de 2-4 thuisnederlaag tegen het nu
tweede gerangschikte Dadizele waartegen we
minstens één punt hadden verdiend. Of aan de
twee wedstrijden tegen Oostduinkerke waar we
op zijn minst even goed waren als de tegenstander. En dan heb ik het nog niet over de thuismatch tegen Zedelgem (0-3) en de uitwedstrijd
op Boezinge (2-1) die we altijd moeten winnen.
We hebben ook wat punten verloren door het
langdurig uitvallen van doelman Jelle Houwen,
maar dat hoort bij het voetbal”.

Trainer Bram Lucker blijft ook volgend seizoen trainer
van KFC, samen met T2 Claude Synaeve (foto Nico VK)

“Ik bedoel maar”, gaat trainer Lucker verder, “dat
we best een grote stap voorwaarts hebben gezet
in onze ontwikkeling: we voetballen goed, maar
we kregen niet altijd loon naar werk. Zoals vorige
zaterdag nog tegen Racing Lauwe waar we minstens één punt hadden verdiend”.
(vervolg zie blz.5)
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(vervolg van blz. 4 Bram Lucker) het welzijn van de club, maar ook voor de eigen

ontwikkeling van de speler. Dat er malcontenten
TOCH BELANGRIJK
zullen zijn? Dat is mogelijk, maar dat zien we dan
We opperen even dat dit niet zo belangrijk meer wel weer”, wimpelt Bram Lucker de vraag af.
was, KFC was al gered. “Toch wel, hoor”, riposteert de KFC-trainer meteen. “Je moet dit nu al
AANBIEDINGEN
zien in het vooruitzicht van het nieuwe seizoen. En wat met Bram zelf? Heeft die er aan gedacht
Het is erg belangrijk voor de groep om punten te om KFC te verlaten? “Er zijn informele contacten
pakken, zelfs al heb je ze niet meer echt nodig. geweest met andere clubs. Ja, ook van hogere
Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst, te- reeksen”, vertelt Bram eerlijk. “Maar er is nooit
meer deze groep samenblijft. Volgend seizoen wil iets concreets voorgesteld. Dat hoeft ook niet
ik - zo mogelijk - geen wedstrijden meer waarvan voor mij: ik jeune mi bij KFC Poperinge. Dus ik
je achteraf moet zeggen: we verdienden de 3 blijf. Ik ontken niet dat ik de ambitie heb om ooit
punten, maar we hebben ze niet. Zo geraak je na- eens hogerop te werken, maar niet ten koste van
tuurlijk in de miserie”.
alles. Naast het eerste elftal van KFC ben ik nog
“Ik vind dat deze groep een enorme stap voor- TVJO (jeugdcoördinator) bij Dosko Beveren (2de
waarts heeft gezet. En we kunnen nóg beter. Als prov.). En ook Wingene (3de amateurs) heeft me
dat er uit komt, dan kunnen we misschien eens nu gevraagd om daar TVJO te worden: en ook dit
zonder bang hart een kampioenschap afwerken”. zal ik aanpakken. Met deze drie deeltijdse voet-

NIEUWKOMERS METEEN INZETBAAR
Naast de huidige kern, waarvan niemand de club
verlaat, komen er nog een zestal nieuwkomers.
“Daarvan zijn minstens drie of vier nieuwkomers
meteen inzetbaar”, weet Bram Lucker. Het wordt
dus knokken voor de plaatsjes.
“Er moet wat concurrentie zijn. Dat is nodig voor

baljobs ben ik wel zoet”.
“Ik heb bij KV Kortrijk ervaren dat het belangrijkste is om je goed te voelen. Welnu, ik voel me
goed bij Poperinge dat absoluut zeker één van de
betere clubs is in de provincie op het vlak van
werking en organisatie. Waarom zou ik dus van
club moeten veranderen?” (PSP)

VOORMATCH MET G-KRAKS
Voorafgaand aan de topper van het
A-team tegen kampioen SK Oostnieuwkerke, spelen de jongste Gkraks zaterdag 13 april een voorwedstrijd tegen hun ouders. Aftrap
om 17:15 u. (einde 18u10).
Daarna krijgen de Kraks een koffietafel met boterkoeken aangeboden.
De oudere , de “Teen-G-kids” spelen
op zondag een tornooi in Harelbeke
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Ruim 1.200 spelers en begeleiders op bezoek tijdens Hemelvaartweekend...
de

KFC maakt zich klaar voor 13 Poperinge Trophy
Hoofd- en jeugdbestuur, spelers en vele vrijwilligers maken zich klaar om straks (30 mei tot 1
juni) zo’n 1.200-tal mensen te verwelkomen en
te verwennen op de 13de Poperinge Trophy,
een Euro Sportring-tornooi (kortweg ESR) voor
U11, U13, U15 en U17-spelers. Op die twee dagen zullen op de Don Bosco-sportzone precies
geteld 186 wedstrijden plaats vinden van een
halfuurtje of iets meer dan 90 uur voetbal. Beslist een - GRATIS - bezoekje waard voor wie
niet weet wat te doen in dit lange Hemelvaartweekend.
Zo’n organisatie is niet niets. Daarom misschien
eens wat cijfers. Binnen KFC werd er enkele jaren
geleden al een ESR-comité samengesteld dat het
tornooi én de organisatie in goede banen leidt:
Filip Coutigny, Lauretto Deseure, Lode Hallewaert, Bertin Maerten en Fabien De Byser maken
er deel van uit. Ze worden in de dagen vóór en
nà het tornooi bijgestaan door de spelers van de
KFC eerste ploegen en de KFC-beloften en van
veel vrijwilligers. In totaal staan er ruim 100 mensen klaar om, naast de 1200-spelers, trainers en
begeleiders, ook de supporters en de neutrale
toeschouwer te verwelkomen, te bedienen en te
informeren.
MEER DAN 600 OVERNACHTERS
Er doen in totaal 62 ploegen mee aan het tornooi, waarvan 44 teams uit het buitenland
(Duitsland, Frankrijk en Nederland); uit eigen

land komen er 18 teams meespelen. De meeste
van die buitenlandse ploegen komen op donderdag 30 mei aan. Dan is er ook het Duiveltjestornooi (zie kaderstukje op de volgende pagina). Die
gasten moeten dus allemaal overnachten. Het
gaat om 627 overnachtingen; een aantal van die
ploegen vertrekt op zaterdagavond na het tornooi weer naar huis, maar toch blijven er een
aantal teams nog een derde nacht in Poperinge,
niet alleen omwille van de afstand naar huis,
maar ook “voor de ambiance” rond het tornooi
en in de regio Westhoek.
De meeste spelers (311) krijgen hun tornooibed
in de sporthal in Poperinge. Andere moeten uitwijken naar vakantiehuizen en jeugdherbergen,
zoals Malpertuis (Rodeberg), De Kaai (Ieper), De
Meers en ’t Vorgas (beiden Alveringem) en ter
Elven (Poperinge); goed voor in totaal 316 overnachtingen.
Daarnaast zijn er nog een aantal ouders, supporters en begeleiders die zelf een hotel of B&B boeken in de brede regio, gaande van Ieper tot zelfs
de kust.
ELKE DAG 800 ONTBIJTEN
Dus de economische impact van het tornooi op
de regio telt ook wel mee.
Wie zegt “slapen” denkt ook aan “ontbijt”: elke
dag staat Hotel Palace Poperinge in voor de bereiding van 800 ontbijten.
(vervolg zie blz. 7)
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De sporthalslapers trekken elke morgen te voet
naar zaal Palace om voor het ontbijt aan te schuiven. De overnachters op de andere locaties worden bediend voor de “KFC-deliveryteams” die het
elke morgen het ontbijt net niet tot op bed brengen. ’s Avonds worden er ongeveer 600 maaltijden geserveerd in Hotel Palace.
Met zoveel sportieve jongeren samen in één
sporthal moet er uiteraard wat discipline heersen
en moet er méér dan één oogje in het zeil gehouden worden. KFC Poperinge kan daarvoor rekenen op de leden van Boxing Club Poperinge die
drie nachten lang instaan voor de veiligheid en
bewaking in zowel de sporthal als rond de terreinen en de hele infrastructuur.
CATERING
Niet alleen voor de spelers en begeleiders, maar
ook voor alle bezoekers en supporters wordt uiteraard allerhande catering voorzien: er zijn frietjes, bbq-worsten, ijsjes,... naast de onvermijdelijke drankstandjes op diverse plaatsen op de sport-

zone. Die worden bemand en bevrouwd door tal
van vrijwilligers die allemaal even enthousiast
zijn over het tornooi en elk jaar wel weer een helpende hand reiken.
TORNOOI
En er wordt uiteraard ook gevoetbald. Zoals gezegd nemen er 62 teams aan het tornooi deel. Bij
de U11 zijn dat er 10, bij de U13 zijn er 20 teams
ingeschreven, bij de U15 tellen we 16 ploegen en
bij de U17 zijn er 16 elftallen die strijden om de
Poperinge Trophy. Zij spelen in totaal 186 wedstrijden en die worden in goede banen geleid
door een 20-tal scheidsrechters van de Vriendenkring Menen. Fabien de Byser is de contactman
voor de aanduiding van de refs die meerdere
wedstrijdjes per dag fluiten.
De tornooiorganisatie en de verwerking van de
resultaten gebeurt digitaal: Pieter Pouseele en
KFC-secretaris Philippe Cailliau staan, zitten en
werken twee dagen in het tornooi-secretariaat
dat dan gevestigd is in de kantine van KBSWesthoek.
(vervolg zie blz. 8)

De openingsceremonie van het Poperinge Trophytornooi, een kleurrijk spektakel verzorgd door alle spelers. Dit jaar om ecologische redenen evenwel geen ballonnetjes meer, maar vlaggetjes. (foto David Beerlandt)
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(vervolg van blz. 8) meest onze KFC-keepers kan verslaan, wint de

Het tornooi start elke dag om 9 u. en de laatste
wedstrijd van de dag vindt plaats om 18 u.
Op dag 1 worden de kwalificaties gespeeld en op
zaterdag vinden de finalerondes plaats waarin
wordt gestreden om de Poperinge Trophy, de
Delhaizecup en de Lahayecup.
OPENINGSCEREMONIE
Mooi en kleurrijk is ook de openingsceremonie
die plaats heeft op vrijdagmiddag. Dat gebeurt in
aanwezigheid van heel wat notabelen uit de politiek én de voetbalwereld. De Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia doet er een kort
wandelconcert met in hun zog de optocht van
honderden spelers, getooid in hun kleurrijke
clubshirts en met vlagjes van de 4 deelnemende
landen. Om ecologische redenen gebruikt KFC
geen, heliumballonnetjes meer. Geen ceremonie
zonder volksliederen uiteraard en eens die gespeeld zijn, gaat het tornooi verder.
LOVANHOP-PENALTYCUP
Tussendoor kunnen de spelers nog deelnemen
aan de Lovanhop-Penaltycup en dat is toch wel
een spectaculair tornooi-onderdeel. Op de eerste
tornooidag trappen, de spelers strafschoppen en
verzamelen ze punten door in een afgemuurd
doel met gaten punten te scoren. De spelers met
de hoogste punten mogen op vrijdagmiddag de
finaleronde spelen en staan dan tegenover een
échte doelman. Het zijn de doelmannen van het
KFC A-team (Jelle Houwen en Jens Ledoux) die
afwisselend in de goal staan. De speler die het

Lovanhop-Penaltycup.
Omdat er elke speler sowieso een ESRtornooimedaille krijgt en de finales van U11 en
U13 al in de vroege namiddag worden gespeeld,
begint de prijsuitreiking voor de jongste categorieën al op zaterdag rond 15:30 u. Om 18 u. worden de winnaars bij de oudere jeugdspelers bekroond. In elke categorie is er een Fair Playtrofee. Die wordt toegekend door de scheidsrechters.
Elke avond is er uiteraard ook muziek en verbroedering in het KFC-clubhuis en dat is na de laatste
prijsuitreiking uiteraard ook het geval.
Kortom, wie van voetbal én ambiance houdt
moet op 31 mei en/of 1 juni zekers een op bezoek bij KFC Poperinge komen. (PSP)

DUIVELTJESDAG
DONDERDAG 30 MEI VANAF 16:30 u.
Daags vóór het ESR-Tornooi kunnen de jongste
voetballertjes zich met elkaar meten tijdens de
zogenaamde “Duiveltjesdag” op donderdagnamiddag 30 mei vanaf 16:30 u.
Er zijn totnogtoe een 20-tal ploegjes ingeschreven gaande van U6 (voetbalschool) tot en met
U9, maar inschrijvingen komen nu nog binnen.
De jonge spelertjes kunnen zich na het tornooi
tegoed doen aan een pakje frieten met frikandel, hun aangeboden door de organisatie. Uiteraard kan de hele familie van de spelertjes ook
op de sportzone terecht voor een natje en een
droogje... (PSP)
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Mo Amelhaf, u weet wel, onze voormalige spits, heeft de jongste drie wedstrijden de selectie van
het A-team van VfR Aalen gehaald en hij kreeg tegen FC Köln ook zijn eerste speelminuten. Afgelopen zondag won Aalen met 0-1 op het veld van FC Kaiserslautern. Mo bleef in die match wel op de
bank. Aalen doet het inmiddels beter, verloor vijf partijen op rij niet, maar blijft laatste in de rangschikking. Spannend is het daar wel in die Duitse 3de Bundesliga. Er degraderen vier ploegen. Aalen staat laatste met 6 punten achterstand op Eintracht Braunschweig dat net buiten de degradatiezone valt. Er zijn nog 6 matchen te spelen. Alles kan dus nog. KFC duimt, Mo !
Axel Deturck was voor zijn studies op studiereis naar China. Onze rechtsachterspeler moest daardoor forfait geven voor de match op Racing Lauwe.
Sven Polley en Bart Battheu, twee leden van het hardwerkende KFC-Jeugdbestuur, zijn bezig met
de bouw van een terrasberging achter de kantine. In die berging kunnen tijdens de winterperiode
de tuinstoelen en ander materiaal worden opgeborgen. Maar vooral kan die berging ook gebruikt
worden als “drankstandje”, zo’n beetje vergelijkbaar met de tuinhuisjes op de Poperingse kerstmarkt. Tegen de eerste editie van “Summer Garden” op 15 juni zal het afgewerkt zijn.
Tijdens deze eerste week van de paasvakantie loopt/liep er een voetbalstage georganiseerd door
KFC Poperinge. Organisator Thomas Verstraete mocht er maar liefst 90 spelertjes verwelkomen.
Dikke proficiat en dank u wel aan Thomas en zijn groep jonge, enthousiaste trainers en trainsters.
Het was de gewoonte dat er tijdens de openingsceremonie van het ESR-tornooi veel kleurrijke ballonetjes werden opgelaten. Ballonnen zijn echter milieu-onvriendelijk en veroorzaken schade aan
fauna en flora. In een groot deel van Nederland is het trouwens al verboden. In België (nog) niet,
maar het wordt sterk afgeraden. KFC bant dus de ballonnetjes, maar zal de ceremonie kleuren
met vlagwimpeltjes van de vier landen.
KFC Poperinge is bezig met hervormingen. Zo wil het bestuur diverse commissies oprichten om
gerichter te kunnen werken. Commissies bestaan telkens uit minstens één bestuurslid en kunnen/
mogen aangevuld worden met vrijwilligers, buitenstaanders en alle mensen die een steentje willen bijdragen. Als eerste werd een “Communicatie-cel” opgericht onder leiding van bestuurslid
Kristof Lobeau. Kristof heeft zijn commissie al samengesteld en ze bestaat, naast Kristof zelf uiteraard, verder uit bestuurslid David Beerlandt, speler en communicatiespecialist Olivier Sohier en de
vrijwilligers Pieter Pouseele en Paul Samyn. Straks start ook nog een sportieve commissie of cel op
en er wordt ook gedacht aan een sponsoringcommissie. We houden u op de hoogte.
Het huidige seizoen is nog niet helemaal afgelopen, of er zijn al twee data bekend ter voorbereiding van het nieuwe: op vrijdag 28 juni komen de spelers samen voor hun jaarlijkse vergadering.
Daar kunnen ze kennis maken met de nieuwkomers en omgekeerd en krijgt iedereen van de trainers het voorbereidingsprogramma. Traditioneel gebeurt dat bij het bekende “natje en droogje”.
Op vrijdag 23 augustus dan worden de ploegen en de spelers voorgesteld aan sponsors en supporters. Maar later meer daarover via andere kanalen. (PSP)
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Doel wéér bereikt, maar volgend seizoen beter...

Voorzitter Filip Coutigny gaat voor “Top 5”
Net zoals eind vorig seizoen,
krijgt ook dit keer voorzitter
Filip Coutigny “het laatste
woord” in deze tweede jaargang van het KFC-clubblad. We
konden, net zoals vorig jaar,
dezelfde titel gebruikt hebben:
“Doel bereikt”. Maar - opmerkelijk voor de anders vrij voorzichtige voorzitter - dit keer
voegde Filip Coutigny er metéén een uitgesproken ambitie
voor volgend seizoen aan toe:
“op zijn minst de linkerkolom
en als het even kan, de top 5”.
“Dat was even slikken, voorzitter. Zo’n uitspraken zijn we
van jouw niet gewoon”?
Filip Coutigny: (lacht) “Nee, hé!
Ik ben uiteraard zeer tevreden
dat het doel voor dit jaar
(behoud) inderdaad is bereikt.
Maar intussen hebben onze
spelers een jaartje meer ervaring, zijn ze allemaal een jaartje
ouder, rijper en wijzer en mag je
de ambities wat steiler zetten. Is
dat stoefen? Is dat grootspraak?
Neen: ik streef altijd realistische
ambities na. De groep van dit
seizoen blijft bijeen, de trainers
blijven en er komen versterkingen aan. Dus mogen we ook
meer verwachten volgend sei-

zoen. Dat is voor de spelers ook
een mooie uitdaging, ook en
vooral naar onze supporters en
toeschouwers toe: laat zien wat
jullie kunnen...”
“Je zegt eigenlijk: KFC heeft volgend seizoen de spelers voor
een Top 5-ploeg?”
Filip Coutigny: “Ja. Want nú al
hebben we een goede ploeg. In
deze bijna afgelopen competitie
werden we nooit weggespeeld.
Behalve dan in de eerste match
op Deerlijk. Ik weet nog altijd
niet wat dààr is gebeurd. Was
het stress? Geen idee”.
“In elk geval, van dan af aan
hebben we altijd en overal goed
meegespeeld en werden we
niet altijd beloond voor het gebrachte spel. We hadden meer
dan eens beter verdiend. We
zijn na de uitmatch op Damme waar Vital Van Keirsbilck een
strafschop pakte en we met 0-1
wonnen - zelfs beter beginnen
voetballen. Dat was een keerpunt, net zoals de goals van
Jens Coene en de gestopte penalty van Jelle Houwen op Meulebeke. Nu viel het kampioenschap in de juiste plooi. Halen
we in die twee wedstrijden niét
de volle buit, dan slaat de stress
allicht toe en loopt het mis-

schien niet zo goed af als nu.
Kijk maar naar SK Vlamertinge
dat misschien nog tot begin mei
(einde competitie in 3de amateurs) moet wachten om uitsluitsel te krijgen of ze al dan
niet volgend seizoen nog in eerste spelen”.
HOOG NIVEAU
Hopelijk blijft Vlamertinge er in,
een derby is altijd leuk meegenomen. Maar het wordt in elk
geval ook volgend seizoen een
bijzonder boeiende competitie
met nieuwkomers als Varsenare, Wevelgem en de gevestigde waarden Wielsbeke, Lauwe,
enz... Hopelijk kan Diksmuide
ook promoveren, dat is ook nog
een leuke ploeg om er bij te
hebben”
“Weer voetbal op een vrij hoog
niveau dus?”
Filip Coutigny: “Ik denk het wel:
eerste provinciale kent geen
zwakke broertjes meer. Iedereen kan van iedereen winnen of
verliezen. Dat is enerzijds erg
plezant, maar anderzijds ook
lastig en stresserend. Maar we
hebben uitstekende trainers en
de groep hangt goed aan elkaar.
Dat is al een goed begin.”
(vervolg zie blz. 13)
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Traditionele vragen op het einde van het seizoen: het meest
ontgoochelende en het beste
moment?”
Filip Coutigny: “Het meest ontgoochelende moment en de
grootste tegenslag voor onze
ploeg is ongetwijfeld het uitvallen van onze kapitein Niels
Boutten na zijn zwaar werkongeval op 18 januari dit jaar.
Niels liep daarbij een schedelfractuur op waardoor hij - voorlopig?- nog altijd aan de kant
moet blijven. Niels heeft een
speciaal karakter waarmee hij
erin slaagt de spirit in de groep
te houden op én naast het veld.
Zelfs in de ellendigste momenten die hij na zijn ongeval doormaakte, bleef hij positief, bleef
hij de fijne grapjas en bleef hij
de motor draaiende houden.
Chapeau”.
TEAMMANAGER
“Als Niels volgend seizoen zelf
niet meer kan, mag, durft of wil
voetballen, dan houden we
hem sowieso bij de ploeg als
teammanager. Niels moet de
verbindingsman worden tussen
de spelers, trainers en bestuur.
Hij voelt als geen ander een
spelersgroep aan. Ik moet - als
voorzitter - een zekere afstand
bewaren; ik mag en wil me niet
altijd bemoeien met de spelers
en wat ze in privé doen of laten.
Zo kan ik ook beter het over-

zicht houden. Niels kan wél
dichter bij hen komen, ze vertrouwen hem. Hij blijft altijd
opgewekt en vrolijk. En als ze
problemen hebben, zullen ze bij
hem terecht kunnen. En hem
kennende, zal hij hen begrijpen,
steunen en helpen waar het
kan. Hij doet dat trouwens nu
al. Als het bestuur kàn helpen
bij het oplossen van eventuele
moeilijkheden en problemen,
dan zullen wij Niels daar uiteraard in steunen”.
T1 + T2
“En het tweede deel van de
vraag: het beste moment?”
Filip Coutigny: “De dag dat
Bram Lucker toezegde om ook
volgend seizoen bij ons te blijven. Bram vormt, samen met T2
Claude Synaeve, een belangrijke
tandem in de groei van KFC
Poperinge. Bram
analyseert
goed het spel en de eigen spelers, de eigen ploeg, maar is
evenzeer uitstekend op de
hoogte van de mogelijkheden
van de concurrentie. Hij kent ze
allemaal van binnen en van buiten. Hij geeft gevarieerde trainingen. Onze groep heeft stappen voorwaarts gezet onder de
sportieve leiding van Bram en
Claude. Ik weet wel dat er een
dag komt dat Bram zal veranderen van club. Maar ik hoop die
dag zo lang mogelijk uit te stellen. Ook niet te vergeten: Geert
Six, de trainer van Jong KFC, die

Voorzitter Filip Coutigny heeft alvast
zijn KFC-attributen bij elkaar gezocht.
(foto PSP)

ook blijft. Geert heeft een ondankbare taak met de tweede
ploeg. Hij moet dansen naar de
pijpen van de A-ploeg en moet
dus bijna wekelijks puzzelen.
Ondanks dat heeft onze B-ploeg
heel erg goede wedstrijden gespeeld met goed voetbal. Wat ik
in al die jaren wél geleerd heb,
is dat àls een trainer of speler
absoluut weg wil, het dan geen
zin heeft om aan te dringen om
tóch te blijven. Maar noch bij
Bram, noch bij Claude, noch bij
Geert hebben wij lang moeten
praten over een verlengd verblijf: het was als het ware vanzelfsprekend...”
(vervolg zie blz. 14 )
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(vervolg van blz. 13) nisaties kosten tijd én veel evident. Jonge gezinnen hebben

GEPENSIONEERDEN
Bram Lucker noemt KFC Poperinge één van de best georganiseerde clubs uit de reeks
Filip Coutigny: “Met dank voor
het compliment. En nu ga je
weer lachen - al ben je er zelf al
één - het is dank zij onze gepensioneerde bestuursleden dat de
boel hier zo goed draait. Alles
wordt van nabij opgevolgd: onze bestuursleden hebben er de
tijd voor. Een bestuurslid die uit
werken gaat, kan zich veel minder permitteren om zo veel tijd
in het voetbal te steken. Vergeet ook niet dat de omvang
van het werk - en ik spreek nu
over de 20 jaar die ik al bij KFC
ben - verdrievoudigd is. Dan
heb ik het uiteraard niet over de
competities alleen, maar over
de hele werking van de club.
We hebben heel wat activiteiten naast het voetbal om geld in
de lade te krijgen. Ook die orga-

werk. Om je een voorbeeld te
geven: het ESR-tornooi dat
straks voor de 13de keer plaats
vindt: het is een immens voorbereidend werk om maar liefst
1200 spelers en begeleiders te
ontvangen, te logeren, maaltijden te geven. Op de tornooidagen zelf zijn hier ruim 100 vrijwilligers belangeloos aan de
slag. Maar iederéén die er aan
meewerkt weet waarom: dit
tornooi is voor KFC financieel
het belangrijkste evenement
van het jaar; het is onze hoofdsponsor. En ook daar steken de
gepensioneerden hun tijd in
(lacht)
VERJONGING
“Maar...”
De voorzitter onderbreekt meteen mijn volgende vraag:
Filip Coutigny: “Ik weet wat je
gaat vragen: kan je niet tegelijk
uitkijken naar verjonging? Dat
doen we, maar het is niet zo

nu méér werk dan wij vroeger.
Het zijn meestal tweeverdieners
die kinderen hebben die van alles en nog wat doen: muziekschool, tekenacademie, turnen,
zwemmen, voetballen, noem
maar op... Het ene kind moet
naar hier gevoerd worden, het
andere naar daar... dat is allemaal niet zo eenvoudig te regelen als je bovendien nog een
voltijdse dagtaak hebt. Laat
staan dat ze dan nog wat tijd
over hebben om deel uit te maken van een clubbestuur. Ik stel
vast dat veel ouders zelden of
nooit komen kijken naar hun
voetballende kind omdat ze er
misschien de tijd niet meer voor
hebben en omdat ze op die momenten misschien zelf ook wel
eens wat ontspanning willen.
Dat belet uiteraard niet dat we
intussen zoeken naar verjonging, maar evident is het helemaal niet”. (PSP)

GELE KAARTEN
A-TEAM: 2: Olivier Sohier, Jasper Maerten
1: Jasper Notredame, Mo Amelhaf, Tjardo Techel, Alister Bafcop, Niels Boutten, Geoffrey Demarey,
Joty Boeve, Vital Van Keirsbilck, Lowic Paridaen, Kenneth Garreyn, Quinten Fiey
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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NOTEER IN DE AGENDA
Vrijdag 26 april
2de KFC-QUIZ vanaf 20 u.
(KFC-kantine). Org. KFC-A-team
(Niels Boutten en Bram Lucker).
Zaterdag 18 mei: 10 tot 17 u.
“VOETBALGOLFTORNOOI” (Spor
tzone - org. KFC-kine Ben Vanhoucke)

Zaterdag 18 mei
RETRO-FUIF “SPACE INVADERS”
met diverse top -dj’s. (Zaal De
Kouter). 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 ESRTORNOOI (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 (KFCclubhuis)

DOELPUNTENMAKERS KFC
1ste PROVINCIALE
17: Kevin Chateau
7: Alister Bafcop
5: Mo Amelhaf, Kenneth Garreyn
4: Quinten Fiey, Jasper Notredame
3: Jasper Maerten, Wannes Lelong
2: Olivier Sohier, Ward Maerten, Jens Coene
1: Tjardo Techel, Joty Boeve, Lowic Paridaen
4de PROVINCIALE D
12: 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 Dewulf, Milan Berquin, Emiel Nouwynck, Warre Degersem,
Ruben Van Asch, Thibault Lobeau

ASSISTS
1ste PROVINCIALE
10: Kevin Chateau
6: Alister Bafcop, Kenneth Garreyn
5: Ward Maerten
4: Mo Amelhaf
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
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KFC “SUMMER GARDEN” VERVANGT “MIDZOMERNACHT”
KFC is - naast een voetbalclub - ook een vereniging waar men z’n neus nooit opstak voor een
feestje. Als dat dan nog wat geld in het laatje
bracht, dan was dat een reden te meer. Zo riep
het toenmalige bestuur einde jaren ’80 Midzomernacht in het leven, of beter gezegd, ze namen de formule over van een andere organisatie. Van bij het begin werden de kortste nachten
van het jaar stevig gevierd in de toenmalige kantine op de Kouter.
Na de verhuis naar Don Bosco groeide de traditie
alleen maar en de grotere kantine was daarbij
een geschenk. Top-edities telden meer dan 200
aanwezigen maar de formule bleef steeds dezelfde. Een all-in formule met een barbecue en dan
het liefst côte à l’os.
Na 2010 verminderde de belangstelling en raakte
er wat sleet op de formule. In 2016, 2017 en
2018 ging de feestnacht niet door wegens uiteenlopende redenen maar dit jaar besloot het
bestuur om een nieuwe of vernieuwde formule
uit te werken.
De KFC Summer Garden was geboren.
Nieuw aan het feest is dat het wat meer op een
tuinfeest gaat lijken. Wat is er nu leuker dan een
tuinfeest… De côte à l’os blijft als vanouds, we-

gens altijd succes en een specialist aan het houtvuur in de persoon van ploegafgevaardigde Marc
Dhondt.
Maar het voorgerecht krijgt een andere vorm en
“smelt” samen met het aperitief. Tijdens dat
aperitief zal je kunnen keuvelen in de “garden”
met een zomers drankje en wat finger food.
Aan de diverse standjes krijg je wat steviger tapas aangeboden uit - hoofdzakelijk - ZuidEuropa: risotto, vitello tonato, zalmtartaar,… de
eerste honger zal alvast gestild zijn vooraleer we
aan tafel gaan voor het hoofgerecht en dessert.
Uiteraard valt er nadien een pasje te dansen.
PRAKTISCH
Waar? KFC-CLUBHUIS (en gelegenheidstuin)
Wanneer? ZATERDAG 15 JUNI vanaf 18u.
Prijs? 50 € ALL IN.
Dresscode: ZOMERSE OUTFIT
Inschrijven: Bij de bestuursleden of via
secretariaat@kfcpoperinge.be
De opbrengst zal dienen voor de renovatie van
het sanitair blok. De werken daarvan moeten
klaar zijn tegen de start van het nieuwe seizoen
2019-2020 (KL)
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WEDSTRIJDEN WEEKEND
12-13-14 APRIL
VRIJDAG 12 APRIL
THUIS
20:00 KFC-BELOFTEN - RC BISSEGEM

ZATERDAG 13 APRIL
THUIS
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:45
10:45
10:45
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
18:30
UIT
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
17:00

GEW U8(1) - JV Lo-Reninge
GEW U9(1) - SK Westrozebeke B
GEW U9(2) - JV Lo-Reninge
GEW U10(1) - SV Veurne B
GEW U10(2) - WS Bulskamp
GEW U11 - Davo Westende B
GEW U11 (2) - Sp. Dikkebus
GEW U8(2) - FC Houthem
GEW U17 - VK Wikings Kortrijk A
GEW U7(1) -Merkem Sp.
GEW U7(3) - E. Jonkershove
GEW U12 - JV Lo-Reninge
GEW U13 - SK Nieuwkerke
GEW U15(1) - VV Alveringem
GEW U15(2) - JV Lo-Reninge
PROV U17 - Zwevegem Sp.
KFC POPERINGE A - OOSTNIEUWKERKE
EVC Beselare - GEW U7(2)
SV Bredene A - PROV U11
SV Diksmuide - PROV U8(1)
SV Diksmuide - PROV U8(2)
VK Avelgem - PROV U9(1)
VK Avelgem - PROV U9(2)
Zwevegem Sp. - PROV U10
SV Moorsele - PROV U21

ZONDAG 14 APRIL
THUIS
09:30 PROV U12 - FCE Kuurne
09:30 PROV U13 - Knokke FC
15:00 JONG KFC - SK RENINGELST

UIT
09:30 SC Zonnebeke - PROV U15
09:15 J. Komen - Studax A
09:15 TSC Proven - Studax B

WEDSTRIJDEN WEEKEND
27-28 APRIL
ZATERDAG 27 APRIL
THUIS
09:30 PROV U8(1) - FCE Kuurne
09:30 PROV U8(2) - FCE Kuurne
09:30 PROV U9(1) - FCE Kuurne
09:30 PROV U9(2) - FCE Kuurne
09:30 PROV U10 - SC Blankenberge
09:30 PROV U11 - VVC Beernem
10:45 GEW U7(2) - US Ploegsteert B
15:00K FC-BELOFTEN - GD INGOOIGEM
UIT
09:00 SK Vlamertinge - GEW U10(2)
09:00 SK Elverdinge - GEW U9(2)
09:00 TSC Proven - GEW U11
09:15 SK Oostnieuwkerke - GEW U10(1)
09:30 EVC Beselare - GEW U17
10:00 TSC Proven - GEW U7(1)
10:30 E. Wervik - GEW U11 (2)
10:30 K Staden A - GEW U9(1)
10:30 SK Elverdinge - GEW U8(1)
11:00 SK Elverdinge - GEW U7(3)
13:00 SK Vlamertinge - GEW U15(2)
13:15 SK Vlamertinge - GEW U13
14:30 SC Zonnebeke - PROV U21
15:00 SK Vlamertinge - GEW U15(1)
15:30 VVC Beernem - PROV U17

ZONDAG 28 APRIL
THUIS
09:30PROV U15 - VVC Beernem
UIT
09:30SC Blankenberge - PROV U13
17
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1ste Provinciale

4de Provinciale D

KALENDER 13 APRIL (alle matchen om 18:30 u.)
Deerlijk - Vlamertinge
...-...
Oostduinkerke - Wielsbeke
...-...
Blankenberge - Damme
...-...
Zedelgem - Meulebeke
...-...
Waregem - Boezinge
...-...
Dadizele - RC Lauwe
...-...
WS Lauwe - Kortemark
...-...
KFC POPERINGE - SK OOSTNIEUWKERKE ...-...
RANGSCHIKKING
1 OOSTNIEUWKERKE
2 Dadizele
3 RC Lauwe
4 Wielsbeke
5 Oostduinkerke
6 WS Lauwe
7 Boezinge
8 Blankenberge
9 KFC POPERINGE
10 Zedelgem
11 RC Waregem
12 Vlamertinge
13 Deerlijk
14 Damme
15 Kortemark A
16 Meulebeke

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21
20
18
14
14
13
13
11
11
10
9
9
6
7
5
5

3
7
6
3
11
9
13
9
12
12
14
16
15
20
16
20

5
2
5
12
4
7
3
9
6
7
6
4
8
2
8
4

64/29
63/32
48/31
49/30
53/41
59/53
44/43
57/41
60/56
35/48
65/73
37/61
37/59
27/44
26/55
25/53

KALENDER 14 APRIL (alle matchen om 15 u.)
Langem.-Poelk. - Vlamertinge
...-...
Menen - Dadizele
...-...
Westouter - Hollebeke
...-...
Zillebeke - Passendale
...-...
Kruiseke - Wervik B
...-...
JONG KFC - SK RENINGELST
...-...

68
62
59
54
46
46
42
42
39
37
33
31
26
23
23
19

RANGSCHIKKING
1 BRIELEN SP.
24
2 Rekkem
24
3 Dadizele
24
4 Kruiseke
23
5 Passendale
23
6 Langem.-Poelk. 23
7 Zillebeke
23
8 JONG KFC
23
9 Westouter
23
10 SK RENINGELST 23
11 Hollebeke
23
12 Vlamertinge
23
13 Wervik
23

21
15
15
13
12
9
9
7
7
7
5
3
2

2
4
6
5
5
10
12
11
12
12
12
16
18

1
5
3
5
6
4
2
5
4
4
6
4
3

92/17
65/31
90/33
57/35
48/33
27/37
53/60
44/52
49/65
41/62
39/54
25/68
22/105

64
50
48
44
42
31
29
26
25
25
21
13
9

18

19

20

