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ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019
1ste provinciale

KFC POPERINGE - RC LAUWE (15 u.)
4de provinciale D

JONG KFC - NSVD HANDZAME
(14:00 u. oefenmatch)
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE
verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van
RACING LAUWE en NSVD HANDZAME én de scheidsrechters.

PUNTEN NU AL NODIG
KFC POPERINGE - RC LAUWE (15 u.)
Twee ploegen die op de openingsspeeldag al punten verloren staan
nu tegenover mekaar in een rechtstreeks duel. Net zoals KFC op Zedelgem, kwam Lauwe thuis tegen RC Waregem op achterstand na
individuele fouten in de defensie. KFC Poperinge kon dit nog gedeeltelijk recht zetten, Lauwe niet. De ploeg die nu punten laat liggen,
kan niet tevreden zijn over de seizoenstart...
Een paar uur vóór de wedstrijd wordt de officiële KFC-ploegfoto van
2019-2020 genomen. Misschien kan dit het samenhorigheidsgevoel
bij de thuisploeg nog vergroten en zijn de rood-gelen supergemotiveerd om Lauwe puntenloos weer naar huis te sturen. De eerste
thuismatch van het nieuwe seizoen met een verbeterd KFC zou toch
zegevierend moeten worden afgesloten... (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Thierry Vervaeke, bijgestaan door grensrechters Sven Latruwe en Luc Tandt

JONG KFC - NSVD HANDZAME (14 u.)
Succesvol kun je de openingsspeeldag van Jong KFC allerminst noemen. We gingen bij St-Eloois-Winkel met 4-0 de boot in.
De reden? Het is nog volop zoeken en tasten voor trainer Geert Six
om z'n puzzel in mekaar te steken. Vooreerst zijn er het quintet dat
de voorbereiding (deels) meedeed met de A-ploeg (Thijs Bruneel,
Milan Berquin, Jens Coene, Emiel Nouwynck en Thibaut Lobeau), ten
tweede ontbreken er nog een paar wegens examens (Timo Lahaye,
Fries Rosseel, Frederic Cuvelier en Dylan Denys) en tenslotte waren
er de jonkies waarbij het spel van 4de provinciale nog moet worden
ingeslepen. Zo kregen Glenn Hoflack en Bauke Chaerle hun vuurdoop. De posities en looplijnen moesten nog ontdekt worden, de
automatismen waren er nog niet en fysiek is er ook nog marge. Kortom het kan nog beter. Vandaar dat de vrije speeldag de ideale gelegenheid was om een oefenpartij te voorzien tegen NSVD Handzame.
De ploeg is de doorstart van het Handzame dat indertijd in 3e nationale uitkwam. Vorig jaar speelden we nog 2-2 gelijk in de voorbereiding maar op het einde van het seizoen waren zij wel goed voor een
plaats in de eindronde van 4e Prov A. Een goede waardemeter dus.
(KL)
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Voorzitter Filip Coutigny: “Pas bij 7 op 9 spreken
we van een geslaagde start”
Daags na het 2-2 gelijkspel op het veld van
Excelsior Zedelgem polsten we bij voorzitter Filip Coutigny naar de verwachtingen voor dit seizoen. “Een puntje op verplaatsing: niet slecht. Maar pas bij een 7
op 9 kunnen we spreken van een geslaagd
competitiebegin”, verduidelijkt de voorzitter. Klare taal.
“”Ontgoocheld is een té zwaar woord”, opent de
voorzitter na het gelijkspel van zijn ploeg op Zedelgem. “Maar er zat meer in en dan is het jammer dat we niet de volle buit pakten. Maar goed:
we begonnen twee seizoenen geleden met 6 op 6
en we kregen het toch nog moeilijk. Vorig jaar
begonnen we met 0 op 6 en later in de competitie ging het al iets vlotter. Ware het niet dat er
vorig seizoen vier dalers waren - er werd zelfs
even gevreesd voor 5 zakkers - dan hadden we
eigenlijk een probleemloos seizoen gehad. Nu
starten we met één puntje op verplaatsing: niet
slecht, maar het kon beter. Nu hebben we twee
thuiswedstrijden na mekaar: dat moet 7 op 9
worden. Pas dán kunnen we spreken van een
goed competitiebegin”. Een duidelijke boodschap
voor de spelers die met de komst van Racing Lauwe en Wevelgem City meteen weten waar ze aan
toe zijn.
JUISTE UITSLAG
“De eerste helft op Zedelgem was goed, spijtig
dat we in die periode slechts één keer scoorden
via Alister Bafcop. Ik had de indruk dat, na de
rust, een deel van de ploeg er fysiek wat door zat.
Twee individuele foutjes kostten ons evenveel te-

Filip Coutigny: “Het is druk bij KFC Poperinge. In het
tussenseizoen werd heel wat gerealiseerd en er
staat nog van alles te gebeuren”.
(foto David Beerlandt)

gengoals. De trainer bracht toen drie vervangers
op het veld en met hen kwam de vechtlust van
de eerste 45 minuten terug. Dat resulteerde in de
gelijkmaker van Kevin Chateau. Eigenlijk was een
drawn de juiste weergave van het spelverloop”,
geeft de voorzitter toe.
(vervolg zie blz. 5)
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(vervolg van blz. 4 Filip Coutigny) de toekomst van de eerste ploeg”, stelt de voorzitter. “In 1ste provinciale zijn we verplicht om
In verband met de ambities voor dit seizoen be- twee jongeren onder de 21 jaar op elk wedstrijdvestigde Filip Coutigny tijdens de Season Kick-Off blad te hebben. Dat is nu nog altijd het geval met
van 23 augustus ll. wat hij eind vorig seizoen al Jasper Notredame en Ward Maerten, maar we
meedeelde: linkerkolom en als het even kan, top moeten vervangers klaarstomen bij Jong KFC, zo
5.
niet riskeren we forse boetes tot 250 € per
match. Het is dus belangrijk dat ook Jong KFC er
GEEN ZWAKKE PLOEGEN
sportief goed uitkomt”.
“Of er dicht tegenaan is ook al goed”, lacht de
EXTRA SPORTIEF WERK
voorzitter nu. “Er wordt hard gespeeld. Dat was
niet alleen op Zedelgem zo, dat was ook het geval Maar naast het sportieve staat er dit seizoen nog
op de andere velden, verneem ik. Dat betekent van alles te gebeuren bij KFC (zie maar naar de
dus dat élke ploeg telkens voluit gaat. In eerste Agenda op een andere plaats in dit clubblad) en
provinciale zitten géén zwakke ploegen. Dus de er is ook al van alles gebeurd in het tussenseithuismatchen winnen is een minimum vereiste zoen. Er was de succesvolle Summer Garden, er
en dan zie ik een probleemloos seizoen”, hoopt waren de renovatiewerken aan de toiletten in de
de voorzitter terecht. De ploeg had immers een kantine, er was de verdere digitale uitbouw, er
vrij geslaagde oefencampagne en bracht - bij mo- was de opstart van de cel communicatie en de
menten - goed en aantrekkelijk voetbal. “Dat herlancering van de sportieve cel, er was de opmoet nu doorgetrokken worden in de competitie, richting van de KFC-supportersclub, en ga zo
zodat we zo snel mogelijk zeker zijn van het be- maar door. Nu is de “Stickeractie van KFC en AD
Delhaize in volle voorbereiding. Die actie start op
houd”, aldus nog de voorzitter.
17 oktober in Delhaize Poperinge. De voorbereidingen voor de winterse activiteiten (kaarting,
BOETES VERMIJDEN
kerstmarkt, vrijwilligersfeest, Memorial-tornooi)
Filip Coutigny hoopt ook dat Jong KFC voldoende
zijn begonnen. Bij KFC-Jeugd wordt gewerkt aan
gestoffeerd geraakt. De B-ploeg stond nog voor
een info-brochure, enz... Kortom, het zijn drukke
ze het beseften 2-0 achter in de eerste competitijden voor de KFC-besturen die nu precies 600
tiematch tegen Winkel Sport. Maar nadien konleden tellen, aangesloten bij de Belgische Voetden de jongeren het niveau opkrikken en speelbalbond of een verdubbeling tegenover 2014...
den ze goed mee. Dat ze nog twee goals slikten,
(PSP)
maakte niet zo veel uit. “De jongeren zijn er voor

ZATERDAG 14 SEPTEMBER - 19:00 u.
KFC POPERINGE A - SV WEVELGEM CITY
ZONDAG 15 SEPTEMBER - 14:00 u.
JONG KFC - FC HOUTEM
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•

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen zien we een oude bekende terug: Tjardo Techel , vorig
seizoen nog KFC’er, verkoos na het afsluiten van de transfers, om alsnog Poperinge te verlaten en
naar Racing Lauwe te trekken waar hij meer speelkansen zou krijgen. KFC hield hem niet tegen en
ziet hem al na één speeldag terug in Poperinge. Welcome back “Tjarre”!!

•

KFC was niet compleet voor die eerste wedstrijd: Kenneth Garreyn, Lowic Paridaen en Lucas Pacco
ontbraken nog wegens blessures. Alle drie zijn ze weliswaar aan de beterhand, maar heel misschien komt de match tegen Lauwe nog iets te vroeg.

•

Het bestuur heeft in de voorbije maanden niet stil gezeten en werd zelfs nog uitgebreid: Wouter
Folens wordt lid van het KFC-hoofdbestuur. Deze IT’er moet onder andere de verdere digitalisering van de club in goede banen leiden. Welkom, Wouter!

•

In het tussenseizoen werd ook een Cel Communicatie opgericht. Deze commissie moet ervoor zorgen dat de communicatie naar sponsors, pers en supporters beter verloopt dan vroeger. Maar ook
de interne communicatie moet onder handen worden genomen. Uit een (kleinschalig) onderzoek
blijkt dat nogal wat leden hun mails die ze van de club ontvangen gewoon... niet lezen....!! Dat
zouden ze eens op hun werk moeten doen... Werk aan de winkel dus voor de communicatiecel.
Leden van die cel zijn de bestuursleden Kristof Lobeau (voorzitter), David Beerlandt en Wouter Folens. Ze worden bijgestaan door de vrijwilligers Paul Samyn en Pieter Pouseele en door speler Olivier Sohier.

•

Voor de oefenpartij van Jong KFC tegen Handzame was er op het moment dat dit boekje werd geprint, nog geen scheidsrechter aangeduid.

•

Geert Six moet voor deze oefenmatch Frederic Cuvelier, Bauke Chaerle missen. Ook Marten Vandaele is onzeker na een blessure aan de kuit.

•

De hele week al werden in en rond de KFC-kantine fotosessies gehouden. Dat heeft te maken met
de nieuwe stickeractie van AD Delhaize. Net als 3 jaar geleden komt er straks een nieuw fotostickerboek uit rond KFC Poperinge. Daartoe werden alle spelers en spelertjes zowel individueel
als in groep gefotografeerd. Dat leidde soms tot drukke taferelen: van joelende kinderen en roepende trainers, tot spelertjes die zelfs hun naam niet meer wisten en fiere KFC’ertjes die vóór de
foto nog eens rap een kammetje door de haren haalden “omdat mama dat gezegd had”. Volgende
week meer daarover. (PSP)
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NOTEER IN DE AGENDA

Vrijdag 18 en zaterdag 19
oktober 2019
KOEKJESKAARTING tvv de
jeugdwerking (in KFC-kantine).
Van 13 december 2019 t.e.m.
5 januari 2020
KERSTMARKT (Grote Markt)
Donderdag 26 december
2019
MEMORIAL DAY: zaalvoetbaltornooi voor jeugdteams ter
nagedachtenis van de overleden jonge KFC-spelers Kurt
Vulsteke en Simon Dequeker.
(Sporthallen vanaf 9 u.). Org.
KFC-jeugd
Vrijdag 10 januari 2020
VRIJWILLIGERSFEEST (KFCkantine). Inschrijven bij kantine-beheerder Jacques Carpentier.
Vrijdag 6, zondag 8 en maandag 9 maart 2020
KFC-STEAKFESTIJN (KFCkantine)

DOELPUNTENMAKERS KFC
1ste PROVINCIALE
1: Alister Bafcop en Kevin Chateau
4de PROVINCIALE D
Geen

ASSISTS
1ste PROVINCIALE
1: Ward Maerten en Alister Bafcop
4de PROVINCIALE D
Geen

GELE KAARTEN
A-TEAM:
1: Olivier Sohier en Jasper Maerten
JONG KFC:
1: Jens Coene

Zaterdag 14 maart 2020
UNITED-FUIF (zaal De Kouter).
Org. KFC Poperinge en Beaphar Volleybal
Donderdag 21 mei 2020
DUIVELTJESDAG
Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei
2020
14de INTERNATIONAAL ESRTORNOOI (Sportzone)
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Bram Lucker: “Het wordt een scherpe match”
Trainer Lucker zit met een zorg: gedurende een 25-tal minuten in de tweede helft
op Zedelgem en bij een 0-1 voorsprong,
ging bij KFC (even) het licht uit. In die periode slikte roodgeel twee tegengoals.
Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in
de oefenpartij tegen KVC Wingene (3de amateurs) was dat het geval. Deze oefenwedstrijd
werd op video opgenomen en de beelden van
dat “moment van zwakte” werden in groep geanalyseerd en besproken. En toch gebeurt het
weer.
“En dat baart me een beetje zorgen”, geeft Bram
Lucker toe. “Enkelen laten - om wat voor redenen ook - plots het kopje hangen en niemand is
in staat om recht te staan en de groep doorheen
de moeilijke periode te sleuren. Daar moeten we
zeker nog eens over babbelen”, aldus de trainer
die anderzijds ook veel positieve dingen zag. “Na
de wissels en de tactische bijsturing, zijn we dan
toch terug kunnen komen en scoren we alsnog
de gelijkmaker”.
KANSEN LATEN LIGGEN
Verdiend, overigens. “Vind ik ook”, lacht de trainer. “Onze eerste helft was goed tot zeer goed.
We waren heer en meester en Zedelgem kwam
nauwelijks in de buurt van onze goal. We hadden
kansen om er 0-2 van te maken en de wedstrijd
te beslissen, maar we lieten die helaas liggen.
Het eerste kwartier na de rust was niet goed,
maar Zedelgem was dat ook niet”, herinnert de
trainer zich. “Ze kregen geen kansen. Tot wij
plots nog méér gingen zwalpen en zelfs paniekerig gingen spelen. De foutjes die we maakten

“RC

Lauwe is wel degelijk een goed team”, zo
heeft Bram Lucker het vorige zaterdag zelf gezien. (foto David Beerlandt)
werden toen wél werden afgestraft. Zedelgem
had zijn tactisch plan aangepast, dus moest ik
ook ingrijpen. Het pleit voor mijn mannen dat ze
zich daarna toch herpakten, de 2-2 op het bord
zetten en zelfs nog meer kansen afdwongen”.
KFC scoorde inderdaad nog een derde keer,
maar de goal werd afgekeurd. Daarna daagde
KFC nog twee keer alleen voor doel op, maar de
mogelijkheden werden - helaas - niet verzilverd.
(vervolg zie blz. 9)
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(vervolg van blz. 8 Bram Lucker)
Zedelgem was in die periode ook wel nog gevaarlijk, maar dan alleen op stilstaande fases en
met afstandsschoten. “Maar al bij al kan ik met
het gelijkspel leven”, zo besluit Bram zijn analyse
van de eerste competitiematch.
SCHERP
Maar nu dus RC Lauwe: “Het wordt een scherpe
wedstrijd”, weet de KFC-trainer. “Dat Lauwe zijn
eerste thuismatch verloor (2-3) is geen voordeel
voor ons. Integendeel. Ik heb de wedstrijd van

Lauwe tegen Waregem gezien. De uitslag had
evengoed andersom kunnen zijn. Geruchten deden de ronde als zou Lauwe verzwakt uit het tussenseizoen zijn gekomen. Neem het van mij aan
dat dit niét zo is: Lauwe is wel degelijk nog altijd
een goed team”, waarschuwt de trainer.
Hij vindt het nog veel te vroeg om na één speeldag al conclusies te trekken: “Alle ploegen beginnen op volle kracht en met volle overtuiging.
Denk maar niet dat Lauwe na het 2-3 verlies van
vorig weekend zal paniekeren om naar hier te
komen. Integendeel....”, zo besluit Bram Lucker.
(PSP)

Schitterende actiefoto van Kevin Chateau die een spectaculaire poging waagt, zonder succes evenwel. Kijk naar de bange gelaastsuitdrukking van de Zedelgemse verdediger rechts op de foto.
(foto David Beerlandt)
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NIEUWE WEBSITE VOOR STUDAX POPERINGE
Studax heeft een nieuwe website. Voortaan vind je alle info over Studax terug via
www.studaxpoperinge.be.
De nieuwe webstek is smartphonevriendelijk en zal zoveel mogelijk actuele informatie bevatten.
Behalve de site blijven ook onze andere mediakanalen zoals de Facebook-pagina en de nieuwsbrief
per mail behouden. Suggesties en kwalitatieve foto’s om de website uit te breiden zijn steeds welkom bij Maarten Verbeke.
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TRAINER BRAM LUCKER LOOPT MARATHON
VOOR HET GOEDE DOEL
De trainer van het A-team, Bram Lucker, loopt op 22 september de Leiemarathon in Wevelgem. Met
nog enkele weken te gaan is Bram optimistisch over de conditie. “Nog niet het niveau dat ik 2 jaar
geleden behaalde”, bekent hij, “maar vorige zondag heb ik een wedstrijdje (10 km) gelopen en het
ging vlot. Ik denk dat ik er klaar voor geraak”. Maar belangrijker dan persoonlijk succes in die marathon, is voor Bram het goede doel waar hij het voor doet. “Ik zou mij voor deze marathon graag laten sponsoren en het opgehaalde bedrag schenken aan een goed doel, of eigenlijk twéé goede doelen!”. Bram heeft gekozen voor een segment dat hem nauw aan het hart ligt: “Het opgehaalde geld
zal verdeeld worden onder de KFC-Kraks (G-voetbalploeg KFC Poperinge) en Ketfoot Plus (G-voetbal
van KVC Wingene). Ik laat mij sponsoren per 10 meter! Per 10 meter kunt u 1 euro schenken voor
deze goede doelen! Ik hoop op veel positieve reacties, het zal mij extra kracht geven!” Bram raakte
onder de indruk van de G-Kraks toen hij een voorwedstrijd zag vorig seizoen. Het plezier dat die gasten én de trainers uitstraalden, raakte mij diep”, zegt Bram. U kunt overschrijven op rekeningnummer BE02 0882 5299 0240. Vergeet niet uw naam en de afstand die u wenst te sponsoren te vermelden. Namens Bram, alvast heel erg bedankt. (PSP)
COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN

Lelong
Lelong, long, ’n lang… is er weer bij dit jaar.
Ondertussen is het wat een vaste gewoonte van hem geworden om in het tussenseizoen KFC in het
ongewisse te laten omtrent z’n toekomst. Maar ook dit jaar tekende hij uiteindelijk bij. SK Reningelst
wacht nog wel een jaartje langer op hun superspits…
Ook traditioneel de laatste jaren onder sommige supporters: “Zal Wannes nog in de ploeg geraken
dit seizoen?”
Enerzijds zijn er de vele (kleine) blessures die hem af en toe wat trainingen deden overslaan. Maar
uiteindelijk bleek hij telkens toch ‘moager en toai’ genoeg om er de zondag te staan. Ik herinner mij
bij deze de quotes van de legendarische kiné van de Rode Duivels (Prof. Mussen), die vertelde dat Michel Preud’homme voor elke match iets ‘moest mankeren’ om te kunnen presteren.
Anderzijds is er concurrentie bijgekomen centraal vanachter. Op dat vlak zie ik dan weer een Ollie
Deschacht (die meerdere generaties links back overleefde) in Wannes.
En misschien nog een nadeel, dit jaar spelen we maar liefst zes (6!)keer op kunstgras. Alwaar een
gracieuze tackle (ik zag Long nog maar weinig tackles missen in al die jaren voor KFC) niet vanzelfsprekend is.
Persoonlijk denk ik dat we zijn kopspel (in de twee betekenissen), snelheid en neus voor doelpunten
best wel zullen kunnen gebruiken dit seizoen.
Lang leve Long!
BEN
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KFC POPERINGE JEUGD STELT VOOR:
“PROJECT ME” DOOR BALBAL VISTA
Project ME door Balbal Vista is een specifiek (voetbal)programma voor spelers, waarbij de individuele ontwikkeling centraal staat. Staat open voor alle KFC-spelers vanaf U7 tem U13!!!
Het project vindt plaats op de velden van KFC Poperinge op woensdagnamiddag.
Meer info + inschrijvingen op deze link: https://balbalvista.be/2-uncategorised/64-project-me
Er zijn gratis kennismakingsessies op woensdagen 18 en 25 september
Definitieve start op 2 oktober tot en met 11 december (10 sessies)
Indien vragen en/of opmerkingen aarzel niet om jullie trainer of coördinator te contacteren.
Tom Vandenbussche (TVJO KFC Poperinge)

EEN (BIJNA) GESLAAGDE “REMONTADA”

Op zaterdag 31 augustus speelden de gewestelijke U11C in Alveringem. Trainer Thibaut Lobeau had
geen keeper ter beschikking en er moesten drie U10-spelers mee om voldoende spelers te hebben.
In de eerste helft speelde Alveringem veel met de lange bal of trapte het van ver naar doel. Zo stond
het aan de rust 6-1. “Overklast” zou de neutrale toeschouwer denken, ware het niet dat Poperinge
wel probeerde te voetballen. In de tweede helft werd hun spel beloond en maakten de rood-gelen
een remonte van jewelste. Ze kwamen terug tot 7-6, maar slaagden er net niet in om die 7de binnen te prikken. Spelers: Beugnies Cedric, Busschaert Lukas, Coget Imano, Colpaert Troy, Denys Jules, Knockaert Merric, Lemot Alex, Ryckeboer Vic en Verbeke Cas. Trainer: Thibaut Lobeau.
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WEEKEND 6-7-8 SEPTEMBER

WEEKEND 13-14-15 SEPTEMBER

VRIJDAG 6/9
Thuis
20:00 KFC Beloften - FC Lendelede Sp.

VRIJDAG 13/9
Thuis
20:00 KFC Beloften - SV Moorsele

ZATERDAG 7/9
Thuis
09:30 GEW U8(1) - SK Elverdinge
09:30 GEW U9(1) - SK Elverdinge
09:30 GEW U9(2) - Sp. Dikkebus
09:30 GEW U10(1) - Sp. Dikkebus
09:30 GEW U10(2) - SK Elverdinge
09:30 GEW U11 (1) - Desselgem B
09:30 GEW U11 (2) - TSC Proven
10:45 GEW U7(1) - Jespo Com.-Warneton
10:45 GEW U7(2) - SK Westrozebeke B
10:45 GEW U7(3) - TSC Proven
14:30 GEW U12 - SV Nieuwpoort
14:30 GEW U13 - SK Nieuwkerke
14:30 GEW U15 - JV Lo-Reninge
14:30 PROV U21 - SV Bredene A
Uit
09:15 Sassp. Boezinge - GEW U17
09:30 KVC Wingene - PROV U10
09:30 SV Oostkamp A - PROV U9(1)
09:30 SV Oostkamp A - PROV U9(2)
10:00 KV Oostende - PROV U11
14:00 KV Oostende - PROV U17
11:00 KVK Westhoek - PROV U8(1)
11:00 KVK Westhoek - PROV U8(2)

ZATERDAG 14/9
Thuis
09:30 PROV U9(1) - VK Avelgem
09:30 PROV U9(2) - VK Avelgem
09:30 PROV U10 - FC Meulebeke
09:30 PROV U11 - Knokke FC
09:30 GEW U17 - VV Oostduinkerke
14:30 PROV U17 - Knokke FC
19:00 KFC Poperinge A - SV Wevelgem City
Uit
09:00 SV Roeselare - GEW U7(2)
09:00 SK Vlamertinge - GEW U7(1)
09:00 SV Kortrijk B - GEW U10(1)
09:15 Sp. Kruiseke - GEW U9(2)
09:15 SV Zulte-Waregem - PROV U8(1)
09:30 SV Zulte-Waregem - PROV U8(2)
09:30 SV Diksmuide - GEW U10(2)
09:30 Merkem Sp. - GEW U11 (2)
10:00 Merkem Sp. - GEW U7(3)
10:15 SK Vlamertinge - GEW U9(1)
10:30 JV Lo-Reninge - GEW U8(1)
11:00 VK Dadizele A - GEW U11
13:45 TSC Proven - GEW U12
14:00 VKW Vleteren - GEW U13
15:30 VV Oostduinkerke A - GEW U15

ZONDAG 8/9
Thuis
14:00 Jong KFC - NSVD Handzame
15:00 KFC Poperinge A - RC Lauwe
Uit
09:30 Dosko Sint-Kruis - PROV U13
10:00 KV Oostende - PROV U12
11:00 Dosko Sint-Kruis - PROV U15

ZONDAG 15/9
Thuis
09:15 Studax Res. - VKW Vleteren
09:15 Studax Z - Winkel Sp.
09:30 PROV U12 - VV Tielt
09:30 PROV U13 - VV Tielt
09:30 PROV U15 - VV Tielt
14:00 Jong KFC - FC Houthem
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 1 - 08-09-2019

1ste PROVINCIALE

4de PROVINCIALE C

KALENDER 7-8 SEPTEMBER

KALENDER 7-8 SEPTEMBER

07/09
07/09
08/09
08/09
08/09
08/09
08/09
08/09

18:00 Wervik - Dadizele
19:30 Wevelgem-C. - Zedelgem
15:00 RC Waregem - Anzegem
15:00 Wielsbeke - Oostkamp
15:00 Boezinge - Oostduinkerke
15:00 Varsenare - Vlamertinge
15:00 WS Lauwe - Blankenberge
15:00 KFC Poperinge - RC Lauwe

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

RANGSCHIKKING
1. OOSTDUINKERKE 1
2. Dadizele
1
3. Blankenberge 1
4. RC Waregem
1
5. Oostkamp
1
6. Vlamertinge
1
7. KFC POPERINGE 1
8. Zedelgem
1
9. Anzegem
1
10. WS Lauwe
1
11. Boezinge
1
12. RC LAUWE
1
13. Wervik
1
14. Wielsbeke
1
15. Wevelgem
1
16. Varsenare
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19:00Dadizele - Westouter
15:00Houthem - Winkel Sp.
15:00Reningelst - Zillebeke
15:00Hollebeke - Kruiseke
15:00Voormezele - Vlamertinge
15:00Vleteren - Elverdinge
15:00Moorsele - Ledegem
Jong KFC: Bye

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

RANGSCHIKKING
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

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

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

KALENDER 14-15 SEPTEMBER
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09

07/09
08/09
08/09
08/09
08/09
08/09
08/09

19:00RC Lauwe - Anzegem
19:00Blankenberge - RC Waregem
15:00Vlamertinge - Boezinge
15:00Dadizele - Wielsbeke
15:00Oostduinkerke - WS Lauwe
15:00Zedelgem - Wervik
15:00Oostkamp - Varsenare
15:00KFC Poperinge - Wevelgem

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1. WINKEL SPORT
2. Vleteren
3. Zillebeke
4. Elverdinge
5. Kruiseke
6. Hollebeke
7. Vlamertinge
8. Voormezele
9. Westouter
10. Dadizele
11. Reningelst
12. Houthem
13. Ledegem
14. JONG KFC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

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

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

3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

KALENDER 14-15 SEPTEMBER
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09

18:00 Winkel Sp. - Reningelst
19:00Zillebeke - Hollebeke
13:45Vlamertinge - Dadizele
14:00Jong KFC - Houthem
15:00Westouter - Vleteren
15:00Kruiseke - Voormezele
15:00Elverdinge - Moorsele
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15

Broodbakkerij
Kenny Metsu
Casselstraat 95 - 8970 Poperinge
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