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ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019  
1ste provinciale 

KFC POPERINGE - SV WEVELGEM C. (19 u.) 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019  
4de provinciale D 

JONG KFC - FC HOUTEM (14 u.) 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

SV WEVELGEM CITY en FC HOUTHEM   
 

GEMOTIVEERD  
 

KFC POPERINGE - SV WEVELGEM C. (zat. 19 u.) 
“Nog niet panikeren, hé”, stelt KFC-kapitein Ward Maerten ons ge-

rust. Verder in dit nummer leest u hoe hij en zijn ploeg tegen deze 

twee gelijke spelen op rij aankijken. Hoopgevend voor de supporters 

is dat de spelers vorige zondag al eensgezind meldden dat SV Wevel-

gem City nu het kind van de rekening maar moet worden.  

Al denkt Wevelgem er net zo over na de 0 op 6. “We zullen er van in 

de eerste minuut staan”, waarschuwt de Wevelgemse trainer Dylan 

Vanhaverbeke. KFC-trainer Bram Lucker laat zich niet intimideren 

door stoere taal. Ook hij zal zijn spelers voldoende weten op te pep-

pen om er iets moois en goeds van te maken. Want ze kunnen het, 

zijn roodgele “boys”, dat werd tijdens de oefencampagne duidelijk. 

Twee gemotiveerde ploegen aan de aftrap dus.  (PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Tom Ottevaere, bijge-

staan door grensrechters Carl Degraeve en Martial Clabau 

 

JONG KFC -  FC HOUTEM (zon. 14 u.) 
Vorige zondag was “Bye” de tegenstander van Jong KFC volgens de 

kalender. Vrije zondag dus, ware het niet dat NSVD Handzame ook 

zin had in een oefenpotje. Altijd interessant zo in het begin van het 

seizoen. Trainer Six schoof wat met z’n pionnen en dat loonde. Er 

was meer organisatie in elk gelid van de ploeg en we kwamen zelfs 

op voorsprong toen Emiel Nouwynck, omsingeld door drie Handza-

menaren, toch kon binnenkoppen, na de rust maakte Handzame ge-

lijk.  

De tweede tegenstander van de competitie is FC Houthem. 

“Houthem-Komen” en dus niet “Houthem-Veurne” voor wie eraan 

mocht twijfelen. De roodgeel gestreepte Walen hielden met hun 

eerste ploeg twee sabbatjaren en komen zoals beloofd terug aan de 

start in 4e provinciale. Naar verluidt speelden ze een meer dan de-

gelijke wedstrijd tegen Zillebeke (toch serieus versterkt) maar zon-

dag ondergingen ze de wet van de sterkste tegen Winkel Sport: 0-5 

werd het en zo’n opdoffer is bij iedere ploeg vaak een motivatie om 

iets recht te zetten. Oppassen geblazen dus voor Jong KFC (KL) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Diego de Moor 
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Kapitein Ward Maerten:  

“Wij hadden het óók anders verwacht” 
Met 2 op 6 blijft het A-elftal 

van KFC Poperinge onder de 

(té?) hoge verwachtingen in dit 

seizoenbegin. “Wij hadden het 

óók anders verwacht”, zegt ka-

pitein Ward Maerten na het 

gelijkspel tegen Racing Lauwe. 

 

“Een 6 op 6 was het doel”, be-

gint Ward een terugblik op de 

eerste twee wedstrijden van het 

seizoen. Terecht overigens, 

want in de oefenwedstrijden 

speelde het A-team bij momen-

ten goed tot zéér goed en mooi 

voetbal. En datzelfde spel kwam 

er in de eerste competitiematch 

en (nog) niet uit. 

Niet dat het A-team zich on-

klopbaar waande, maar winst 

op Zedelgem en thuis tegen RC 

Lauwe had best gekund. 

 

“Het is weer een beetje zoals 

vorig seizoen: KFC laat punten 

liggen waar ze voor het rapen 

zijn”. 

Ward Maerten: (zucht) “Tja... 

zoals ik al zei: we wilden een 

foutloze start en dat zou ons al 

enige gemoedsrust brengen en 

dan zouden we wel zien hoe ver 

we konden geraken. Na dat on-

verwachte puntenverlies zijn we 

bijna  verplicht om tegen We-

velgem te winnen, zo niet mo-

gen we van een compleet valse 

start spreken. Op zich was die 2-

2 tegen Lauwe niet slecht als je 

weet dat we met 0-2 in het krijt 

stonden. We hadden in de eer-

ste helft kansen om op voor-

sprong te komen en dan zie ik 

Lauwe niet meer terugkeren. 

Maar de efficiëntie ontbrak”. 

 

Legden wij té veel druk op? In 

die zin dat er na de transferperi-

ode en tijdens de ploegvoorstel-

ling openlijk werd gesproken 

over de linkerkolom en zo moge-

lijk top 5? 

Ward Maerten: “Neen, dat is 

het niet. Althans ik voelde geen 

bijzondere druk” 

(vervolg zie blz. 5) 

Ward Maerten, één van de jongsten van het team, maar wel al 

kapitein van de ploeg,. (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 4: Ward Maer-

ten) 

“Maar hé, (lacht) nog niet pani-

keren, hé. Het seizoen is nog 

maar pas begonnen”. 

 

Was er ontgoocheling in de 

kleedkamers na de match, want 

jullie waren bij de nabespreking 

allemaal zeer stil? 

“We vonden het jammer dat we 

niet de volle inzet pakten, maar 

ontgoocheld is een té zwaar 

woord. Zoals ik al zei, we had-

den beter verwacht, maar we 

zitten nu ook weer niet in zak 

en as, hé. Laat ons eens een 

wedstrijd winnen en we zijn 

vertrokken. Het zou ons ver-

trouwen opkrikken. De sfeer in 

het team is nog altijd zeer goed: 

we komen allemaal goed over-

een en het is niet zo dat er 

kliekjes zouden zijn, integen-

deel. Iedereen spreekt met ie-

dereen, ook al is het een men-

geling van Frans en Nederlands” 

 

KEVIN CHATEAU 

Gelukkig kan KFC in moeilijke 

momenten rekenen op topsco-

rer Kevin Chateau die in twee 

matchen drie van de vier KFC-

goals scoorde.  

 

Wie zou er scoren mocht Kevin 

er niét bij lopen?  

Ward Maerten: “Zo mag je dat 

niet zien. We zijn uiteraard blij 

dat Kevin er is, maar als hij er 

eens niet zal bij zijn door schor-

sing of kwetsuur, dan spelen we 

gewoon anders en dan komen 

Friso, Ali en Jasper Notredame 

wellicht meer in beeld. Ook zij 

kunnen best wel gevaarlijk zijn 

voor doel, hoor” 

 

“Na die enig mooie goal van 

Chateau voor de 1-2 kregen jul-

lie weer vleugels” 

Ward Maerten: “Ja, zoiets geeft 

de ploeg een boost. Het wordt 

dan een mentaal spelletje en 

het is een extra motivatie. We 

komen zelfs gelijk en helaas 

strandt de winning-goal dan op 

de paal. Een beetje geluk is er 

ook soms nodig.  

De trainer was uiteraard ook 

spijtig met de 2 verloren pun-

ten, maar anderzijds was hij blij 

dat we veerkracht toonden na 

de 0-2. (lacht) Neen, ze zijn nog 

niet van ons af in eerste provin-

ciale”. (PSP) 

De redactie van dit clubblad is ervan overtuigd dat er in de vele jeugdwedstrijden wel nu en dan op-
merkelijke verhalen te rapen vallen. Zo kregen we in vorig nummer te lezen dat de Gewestelijke U11 
een ferme remonte hadden gemaakt in hun openingsmatch van het seizoen. 
Het zou ons plezieren mochten we met deze verhalen mee kunnen leven door een kort of minder kort 
tekstje door een ouder, een trainer, een afgevaardigde. Een ferme remonte, een keeper die in de slot-
minuten meegaat en de gelijkmaker scoort, een plotse regenvlaag die onze jongens doorweekte zon-
der dat ze het erg vonden, een BV die plots aan de zijlijn opdook en mee op een groepsfoto wou,… 
Kortom redenen genoeg om een straf verhaal te schrijven over de jeugd, provinciaal, gewestelijk of G-
kraks, het maakt allemaal niet uit. Vergeet niet om eventueel een foto toe te voegen. Elke speler staat 
wel in eens graag in de picture. Mail je materiaal door naar media@kfcpoperinge.be. 
N.B. Bang voor een spelling- of dt-fout? We halen ze er voor u uit   (als we ze zelf al zien...) :-) 
 

mailto:media@kfcpoperinge.be
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• Volgende zondag (22 september - 15 u.) speelt Jong KFC op bezoek bij de buren van SK Reningelst. 

Leuk detail is dat Jong KFC het dan opneemt tegen ondermeer Glen Saeremans, de trainer van de 

U21 van KFC Poperinge. Glen doorliep zelf alle jeugdrangen van KFC en maakte ook een aantal 

jaar deel uit van de A-ploeg.  Zowat 10 jaar geleden trok hij naar de buren van SK Reningelst. Sinds 

zes seizoenen is hij er ook jeugdtrainer. De twee competitieontmoetingen tussen SKR en Jong KFC 

staan bij Glen naar eigen zeggen altijd “met stip genoteerd”.  

• Lucas Pacco is eindelijk verlost van een vervelende ribblessure die hij opliep in het eerste oefen-

duel van de voorbereiding tegen KVK Westhoek. Lucas speelde vorige week pijnvrij een helft met 

de Beloften en kan nu eindelijk aan zijn seizoen beginnen. 

• Ook Kenneth Garreyn speelde vorige week nog niet bij de A-kern: de flankspeler kampte tijdens 

de voorbereiding met een “lopersknie” en was nog niet helemaal fit. Hij speelde vorige week ook  

pijnvrij bij de Beloften. Naar eigen zeggen miste hij nog wat matchritme. 

• Ollie Sohier begon vorige week op de bank nadat hij de week voordien niet had getraind. Hij suk-

kelde met een dreigende hamstringblessure, maar kinebezoek wees uit dat het een kwestie was 

van zolen en schoeisel. Met andere schoenen leek het leed geleden. 

• Vorige week vrijdag heeft Freek Maes, na 2 jaar blessureleed, zijn rentree maakte bij de beloften.  

• Alcoholvrij bier is in opmars; ook in de KFC-kantine. Naast de al gekende Jupiler 0,0 is er vanaf nu 

ook de Carslberg 0,0  met 0% alcohol en de smaakvolle “Sportzot” (met 0,4% alcohol). (PSP) 

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

 

Volgende zondag (22/9) loopt Bram Lucker de Leiemarathon in Wevelgem. Bram worstelt evenwel 

met een vervelende kuitblessure opgelopen tijdens een training. “Maar het komt wel goed”, zegt 

Bram die zich optimaal laat verzorgen en begeleiden. “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 schen-

ken aan twéé goede doelen!”.  Het opgehaalde geld zal verdeeld worden onder de KFC-Kraks (G-

voetbalploeg KFC Poperinge) en Ketfoot Plus (G-voetbal van KVC Wingene). Bram laat zich sponso-

ren per 10 meter! Per 10 meter kunt u 1 euro schenken voor deze goede doelen! 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)  

“DE MARATHON VAN BRAM” VOOR HET GOEDE DOEL 
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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: zaalvoetbal-

tornooi voor jeugdteams ter 

nagedachtenis van de overle-

den jonge KFC-spelers Kurt 

Vulsteke en Simon Dequeker. 

(Sporthallen vanaf 9 u.). Org. 

KFC-jeugd  
 

Vrijdag 10 januari 2020 

VRIJWILLIGERSFEEST (KFC-

kantine). Inschrijven bij kanti-

ne-beheerder Jacques Car-

pentier.  
 

Vrijdag 6, zondag 8 en maan-

dag 9 maart 2020 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-

kantine) 
 

Zaterdag 14 maart 2020 

UNITED-FUIF (zaal De Kouter). 

Org. KFC Poperinge en Bea-

phar Volleybal  
 

Donderdag 21 mei  2020 

DUIVELTJESDAG 
 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 

2020 

14de INTERNATIONAAL ESR-

TORNOOI (Sportzone)  

DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

3: Kevin Chateau 

1: Alister Bafcop 

 

4de PROVINCIALE D 

Geen 

 

 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

2: Ward Maerten 

1: Alister Bafcop 

 

4de PROVINCIALE D 

Geen 
 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

1: Olivier Sohier en Jasper Maerten 

 

JONG KFC:  

1: Jens Coene 
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STICKERBOEK KFC/DELHAIZE START OP 17 OKTOBER 

“SPAAR JE DE STICKERS?”  
“Spaar je de stickers?”: deze vraag zullen de 

klanten in AD Delhaize Poperinge binnenkort 

weer regelmatig horen in de supermarkt langs 

de Ieperseweg, want vanaf 17 oktober start de 

spaaractie voor het stickerboek KFC Poperinge - 

AD Delhaize Poperinge. Tussen 2 en 8 septem-

ber werden op en rond de KFC-kantine honder-

den foto’s genomen van alle ploegen en spelers. 

Huisfotograaf en bestuurslid David Beerlandt, 

bestuurslid Lauretto Deseure, de trainers, de af-

gevaardigden en ondergetekende hadden de 

handen vol om al dat jong geweld “in goede 

omstandigheden” voor de lens te krijgen. De fo-

to’s worden nu tot stickers verwerkt en die kun-

nen - vanaf 17 oktober dus - in een speciaal ge-

drukt “sportplaatjesboek” van KFC Poperinge 

gekleefd worden. 

 

Drie seizoenen geleden brachten KFC en Delhaize 

al eens zo’n stickerboek uit. Het werd een grandi-

oos succes. En dat belooft het ook nu weer te 

worden. Net als toen, moesten voor dit tweede 

stickerboek ook weer alle spelers en spelertjes 

van KFC Poperinge  gefotografeerd worden. Ook 

alle ploegen moesten - per leeftijdscategorie - 

voor de lens. Bedoeling is om alle stickers te spa-

ren en te kleven in het  - voor de spelers geperso-

naliseerd - boek.        (vervolg zie blz. 9) 

David Beerlandt overlegt met de trainers , terwijl de spelers van de U15 zich klaarmaken voor de 

groepsfoto (foto PSP) 
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(vervolg van blz. 8 Stickeractie) 

 

SETJE VAN 10 STICKERS 

“Deze spaaractie loopt over 6 weken: van don-

derdag 17 oktober t.e.m. woensdag 27 novem-

ber”, verduidelijkt Jurgen Masselus, zaakvoerder 

van AD Delhaize Poperinge. “Per aankoopschijf 

van 20 euro krijgt de klant een setje van 10 stic-

kers. Dankzij medewerking van onze leveranciers 

worden er ook elke week extra setjes bij bepaal-

de producten aangeboden. Je vindt deze iedere 

week gemakkelijk terug in onze speciale actiezo-

ne. Als opa, oma, nonkels, tantes, buren en vrien-

den mee helpen sparen kan het snel gaan”, aldus 

nog Jurgen Masselus. “Vergeet trouwens niet om 

aan de kassa zelf naar je stickers te vragen”, tipt 

hij nog. 

 

MARKETINGBUREAU TOMORROW 

Het is het Nederlandse (Rotterdam) marketingbu-

reau Tomorrow dat de actie coördineert en intus-

sen al gespecialiseerd is in dit soort publicaties. 

Jaarlijks worden tussen de  200 en de 300 boeken 

gemaakt van sportclubs en andere verenigingen. 

Niet alleen in België en Nederland is het een suc-

ces, ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland 

worden soortgelijke succesvolle spaaracties op-

gezet in samenwerking met diverse supermark-

ten. 

 “De mooiste sportplaatjes en de mooiste verza-

melalbums”, dat is de doelstelling die Tomorrow 

zichzelf bij ieder sportplaatjesproject oplegt. De 

inhoud van een setje wordt bepaald in overleg 

met de retailer en is vooral afhankelijk van de 

omvang van de totale plaatjesserie. Het moet na-

melijk voor iedere spaarder mogelijk zijn om de 

gehele plaatjesserie bij elkaar te krijgen tijdens 

de actieperiode”, zegt Tomorrow. Het verzamelal-

bum biedt naast de inplakpagina's behoorlijk wat 

ruimte om via sfeerfoto's de club in al haar activi-

teiten goed te presenteren”. En ook deze foto’s 

werden door David Beerlandt gemaakt.  

 

DRUKKE WEEK 

Het vergt een goede organisatie om alle spelers 

voor de camera te krijgen, maar de voorbereiding 

mag nog zo goed zijn, altijd loopt er wel iets ver-

keerd of is er iemand afwezig, of heeft de te foto-

graferen persoon niet de juist kledij aan, enz... 

De foto’s moeten namelijk “uniform” zijn: dat wil 

zeggen de spelers in roodgeel wedstrijdshirt, de 

trainers én délégués in zwart trainingspak. 

Wat je dan allemaal tegenkomt? Ah, moesten me 

wieder nuze training aan énh? Môa houw! Wos 

dat vandeweke? Kunn we ’n groepsfoto nog e ker 

erdoen; “t woaren drie spelers tekort...  

(vervolg zie blz. 10) 

David Beerlandt ziet het helemaal zitten  

(foto PSP) 
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(vervolg van blz. 10: Stickeractie) 

Dat probleempje van wedstrijdshirts en trainings-

pakken was al bij al nog goed op te vangen, want 

materiaalmeester Lauretto Deseure wist wat er 

drie jaar geleden voorgevallen was en kon nu tij-

dig anticiperen: voorzien op het onvoorziene. .. 

Wat wij echter niet (helemaal) in de hand had-

den, waren de fotodagen. David en ik waren er 

wel elke dag tussen 16:30 en pakweg 20:30 u., 

maar op maandag konden we maar één ploeg 

(U9) fotograferen. De rest verkoos om op de 

tweede trainingsdag van de week te komen. Het 

gevolg laat zich raden: op dinsdag, woensdag en 

donderdag kwamen alle groepen bijna op het-

zelfde moment: tientallen aanschuivende kin-

deren die liever trainen dan wachten en bijgevolg 

soms luidruchtig en spelend de wachttijd dood-

den. En dan moest na iedere individuele fotoac-

tie ook nog eens de groepsfoto volgen. Gelukkig 

is David Beerlandt een ervaren fotograaf en kan 

hij een groep joelende kinderen met één welge-

mikte (luide) zin tot bedaren brengen. Méér 

zelfs: hij laat de spelers zelf, zo nodig, het juiste 

aantal stoelen brengen én terugbrengen; hij 

plaatst de spelers in de groep zo dat hij van ie-

dereen duidelijk het gezicht kan zien en laat niet 

na de “posities” te wisselen als dat niet zo is. 

 

GEEN MAMA’S 

Bij de jongste spelertjes waren er nogal wat ma-

ma’s die er graag bij waren geweest in de 

“fotostudio” die voor de gelegenheid ingericht 

werd in het KFC-kantoor naast de kantine. Maar 

David was onverbiddelijk: één trainer die de na-

men van de spelers doorgeeft aan de administra-

tor van dienst en één trainer die de kinderen op 

de hoge barkruk zet. “Ik begrijp dat moeders 

daar bij willen zijn en willen zien of hun kind 

mooi lacht of kijk dat zijn haartjes goed zitten, 

enzovoort”, legt David uit. “Maar ze moeten be-

grijpen dat ik mijn manier van werken heb om de 

aandacht te krijgen van wie voor mijn camera 

staat. En als mama er bij staat, gaat de aandacht 

naar mama en niet naar mijn camera. En dat wil 

ik niet”, legt de fotograaf uit”.  

 

PREVIEW 

En dan waren er nog de spelerslijsten die niet al-

tijd compleet waren omdat er ook nog nieuwe 

spelers werden ingeschreven; of nog een foto-

nummer bij een verkeerde naam, wat kan gebeu-

ren als er zo’n 150 à 200 nummers aangevuld 

moeten worden... Het werd dus ook een beetje 

navragen... Intussen wachten we de “preview” of 

de proefdruk af. Eens die in ons bezit volgt er ze-

ker nog overleg met de trainers en/of délégués 

voor een laatste check. En dan... sparen maar !! 

 

RUILNAMIDDAG ?? 

Het bestuur  van KFC Poperinge onderzoekt ook 

nog of we een ruilnamiddag kunnen/mogen hou-

den. Mocht dat het geval zijn, dan wordt ieder-

een via Facebook, website en mail geïnformeerd 

over dag, plaats en uur. Veel succes! (PSP) 

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN 

Z O N DA G  2 9  S E P T E M B E R  

14 u.: JONG KFC - RW HOLLEBEKE 

15 u.: KFC POPERINGE A - SC WIELSBEKE 
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COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  - COLUMN - COLUMN - COLUMN  

Ollie 
 

Mensen die al langer naar het Poperingse voetbal komen kijken, kennen ongetwijfeld Olivier Sohier. 

Van de huidige generatie is hij de enige speler die alle jeugdreeksen bij KFC heeft doorlopen, tot en 

met het eerste elftal. Zo bewijst hij dat je ook kan doorstoten zonder eerst ‘weg te moeten’. Een goeie 

entourage (van zowel KFC als de eigen familie) speelt hier uiteraard zeker mee. 

Ollie is met zijn 6 jaren dienst in het A-elftal niet de huidige recordhouder. Er zijn er met 8 en 9 jaren 

dienst (Lelong en Houwen) maar die zijn al 30 jaar of ouder. Ollie is nog altijd maar…22 jaar!! Op je 

16de debuteren in de eerste ploeg en er vervolgens zo goed als niet meer uitgaan, het is weinigen ge-

geven. 

Hij werd dus vlug een vaste waarde. Een vaste plaats? Dat duurde aanzienlijk langer. Behalve doel-

man heeft hij zowat alle posities gespeeld. Wisten de trainers niet goed wat met hem aan te vangen 

of wist hij misschien zelf niet waar hij moest lopen?  Het zou kunnen, Ollie is sterk myoop (bijziend, 

mijn vriend). Bovendien weigert Sohier lenzen te dragen, kwestie van het wat spannend te houden 

achterin. Zo ziet hij tijdens de wedstrijd naar het schijnt amper het verschil tussen de penaltystip en de 

tweede paal… 

De laatste jaren lijkt zijn plaats definitief gekend…centraal achterin. Volgens sommigen is hij voetbal-

lend te goed om hem daar te posteren. Zie hem dan maar als onze Kompany. Voetballend vermogen 

van achteruit en communicatief lijkt hij dit jaar nog stappen te hebben gezet.  Als er één iemand is van 

de deze groep die nog een stap hogerop kan, dan is het Ollie wel. Maar we gaan dat niet te luid roe-

pen zeker? En als hij aanstalten maakt om dit te lezen, gelieve dan even zijn bril te verbergen. 

          Ben 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

Sporten is kicken, zweten, bewegen, winnen en... verliezen. Sporten is 100% gaan voor iets, ook 

voor kinderen met een beperking.  

 

Reeds jaren beschikt KFC Poperinge over een G-voetbalploeg. G-sport geeft personen die vanwege 

een handicap of beperking niet kunnen deelnemen aan het reguliere sportaanbod, toch een moge-

lijkheid om te genieten van sport. 

Alle kinderen/jongeren met een beperking zijn bij ons welkom, en dit onder leiding van enthousiaste 

en opgeleide trainers.  

Om de twee weken wordt er op vrijdagavond getraind van 19:15 u. tot 20:15 u. en op regelmatige 

basis wordt er deelgenomen aan wedstrijden of tornooien en activiteiten. 

 

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 100 €. Daarin zit een trainingspak, inschrijving aan de voetbalbond 

(KBVB), G-sport Vlaanderen, inschrijving bij RECREAS,  verzekering,  trainingen en wedstrijden, even-

tuele activiteiten, … inbegrepen 

De eerste lessen mag je gratis komen proberen.  

Trainer :    Wesley Ares  ---  0476//753145 

Info :    Bart Battheu  ---  0497/317847 

 

 

Sport voor kinderen met een beperking 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

Hubert Lebbe: “Arbitreren houdt me jong” 
Bij Studax Poperinge werd hij ooit omschreven 

als “meubelstuk”: dat was toen hij in 2001 de 

Trofee voor sportverdienste van de stad Pope-

ringe in ontvangst mocht nemen. Maar niet al-

leen bij Studax, ook bij de hele KFC-familie, van 

klein tot groot, is Hubert Lebbe bekend en ge-

liefd. De minzame ex-voetballer is inmiddels net 

76 jaar geworden, maar hij is nog altijd actief: 

niet meer als speler, maar wel nog altijd als 

scheidsrechter voor de jeugdploegjes én als 

trouw en vurig supporter van het eerste elftal 

waar hij ooit zelf in schitterde.  

De sportcarrière van Hubert Lebbe opsommen is 

niet eenvoudig. En met alle anekdotes erbij zou-

den we gerust een volledig clubblad kunnen vul-

len. Maar toch een beknopt overzichtje:  

Hubert begon zijn sportcarrière als... wielrenner. 

Tot hij tijdens een wedstrijd in het naburige Fran-

se Steenvoorde een bocht miste en in de gracht 

tuimelde. “Zou je niet beter een veiliger ont-

spanning kiezen?” vroegen zijn ouders. Sportief 

als hij was, ging Hubert voetballen en uit de eer-

ste vriendenwedstrijdjes in Abele (van waar hij 

afkomstig is) werd Union Abele geboren. Hubert 

was pas 16, maar speelde al meteen in de eerste 

ploeg.  

 

(vervolg zie blz. 13) 

Wekelijks fluit Hubert Lebbe (76) nog jeugdwedstrijden: van U8 tot U13. “Een groot veld kan ik fy-

siek niet meer aan, behalve één keer per jaar...” (foto David Beerlandt) 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 1 - 08-09-2019 

(vervolg van blz. 12) 

Zijn talent werd al snel opgemerkt door White 

Star Ieper waar hij samenspeelde met een ande-

re bekende Poperingse voetballer, Norbert Des-

met, alias “Norre Smet”, die hier trouwens ook 

nu nog tweewekelijks in de tribune zit. Hubert en 

Norre speelden 38 jaar samen: eerst bij WS Ie-

per, later bij KFC Poperinge en uiteindelijk bij Stu-

dax Poperinge. 

 

BEVORDERING 

Hubert Lebbe speelde met Ieper negen jaar in 

1ste provinciale en Bevordering (de huidige 3de 

amateurklasse) toen hij in Poperinge zijn 

“Jeanintje” leerde kennen. Hubert wou dichter 

van zijn geliefde voetballen en kwam naar KFC 

Poperinge waarmee hij ook de promotie van 1ste 

provinciale naar Bevordering afdwong.  

Hij speelde onafgebroken 171 matchen in het 

eerste elftal en koos toen voor wat “drinkgeld”. 

Hij ging naar Union Komen als speler-trainer, 

maar Hubert miste KFC en omgekeerd. Ondanks 

aandringen van de Waalse buren, keerde Hubert 

na amper één seizoen al naar KFC terug waar hij 

meteen ook trainer werd van de kadetten en de 

scholieren. De jongsten werden meteen kampi-

oen, de scholieren eindigden als tweede. Na zijn 

trainersperiode trad Hubert Lebbe toe tot wat 

een legendarisch KFC-Studax-elftal zou worden. 

Dat team won ondermeer de Beker van België 

voor veteranen. Hubert zou tot zijn 66ste (!) blij-

ven voetballen. 

 

STUDAX 

Maar “Lebbetje” zoals hij soms nog wordt ge-

noemd, was niet alleen een uitstekend speler, hij 

was ook voortrekker van Studax en hielp mee bij 

tal van activiteiten buiten het voetbal; en bij Stu-

dax kennen ze daar wat van. In het verleden 

moést iedere speler deelnemen aan “diensten”: 

Studax leverde toen personeel bij alle grote fees-

ten in Poperinge, zoals de carnavalverkiezingen, 

de Hoppefeesten, diverse “Bals”, enz.. Hubert 

Lebbe zorgde ervoor dat iedere speler zijn ver-

plicht aantal diensturen klopte. Hij haalde de 

“plantrekkers” er zo uit. Ook de Studax-reizen 

werden door Hubert georganiseerd en daarnaast 

hielp hij ook mee aan de “kleine activiteiten” zo-

als de boogschietcompetitie, de wandelingen, de 

bollingen, en noem maar op...  

Kortom “sociaal geëngageerd”: dat is het minste 

wat je over Hubert kan zeggen. 

 

HOPPECUP 

En dan hebben we het nog niet over de Hop-

pecup gehad, een lokale competitie zaalvoetbal 

waar Hubert nu al 26 jaar voorzitter van is in op-

volging van wijlen Sylvère Cambron. “In 2021 be-

staat de Hoppecup 50 jaar. En als mijn gezond-

heid dat toelaat, zou ik graag dat gouden jubile-

um nog meemaken als voorzitter”, glimlacht Hu-

bert Lebbe. 

De Hoppecup ontstond als een veldvoetbalcom-

petitie tussen bedrijven en verenigingen en evo-

lueerde later naar een zaalvoetbalcompetitie die 

nog altijd bloeit. Je kan er ook elke keer Hubert 

Lebbe in actie zien als scheidsrechter. “Ik heb 

weliswaar nooit een scheidsrechtercursus ge-

volgd”, bekent Hubert, “maar ik ken wel wat van 

voetbal en zaalvoetbal”. 

 

JEUGDSCHEIDSRECHTER 

Niet alleen in de zaal, nu nog wekelijks fluit hij 

buitenwedstrijden vanaf de U8 tot en met U13. 

“Van zodra er gevoetbald wordt op een compleet 

veld haak ik af”, lacht Hubert die in een recent 

verleden een heupoperatie onderging, maar ook 

dat kon hem niet van de (kleine) velden houden . 

(vervolg zie blz. 14) 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

(vervolg van blz. 13: Hubert Lebbe) 

 

Eén keer per jaar scheidsrechtert hij nog op een 

groot veld. “Op het terrein van KVK Westhoek”, 

zegt hij. “Daar fluit ik altijd de traditionele Pica-

nolmatch. Ik kan het niet missen, maar het is wel 

verdomd lastig. Ik heb het dit jaar voor de 10de 

keer gedaan en of er een elfde keer komt, zal ik 

pas twee weken vóór de wedstrijd kunnen zeg-

gen”, lacht hij. “Ik zal dan bijna 77 jaar zijn... Stel 

je voor...”. 

Hubert Lebbe heeft 38 jaar op de aankoopdienst 

van Picanol Ieper gewerkt: “Die voetbalmatch is 

een jaarlijks blij weerzien met de oud-collega’s 

die allemaal komen kijken. Vooral de “après” is  

 

 

leuk; je kent het wel: een hapje en een drankje  

en herinneringen ophalen...”. 

 

LIEFST NIET OP ZONDAG 

Dat arbitreren  bij de jeugd vindt Hubert Lebbe 

belangrijk voor zichzelf: “ik ben in beweging en ik 

ben bij de jonge gasten; dat houdt mij fysiek fris

(ser) maar het houdt me vooral jong van geest. In 

principe fluit ik alleen op zaterdag, want op zon-

dag ga ik kaarten, hé”, lacht hij. “Maar ze mogen 

mij ook op zondag bellen als er al eens iemand te 

kort is of uitvalt, wat gelukkig niet al te veel ge-

beurt”, vertelt Hubert. 

 

VAR 

En dan is er nog de huidige competitie van KFC. 

“Ja, ik ben een trouw supporter”, lacht Hubert. 

Hij mist niet al te veel wedstrijden van het eerste 

elftal: “Ik doe al het mogelijke om er elke keer bij 

te zijn op de thuismatchen”, legt hij uit. “Als ik 

dingen moet verplaatsen, dan doe ik dat in de 

mate van het mogelijke. Ik moet ook rekening 

houden met mijn vrouw, hé”, lacht hij. “Maar ook 

zij begrijpt me daarin: wat kàn verplaatst wor-

den, wordt ook verplaatst als KFC thuis speelt. 

Op verplaatsing ga ik alleen mee als het niet te 

ver is: Vlamertinge, Boezinge, Wervik, misschien 

ook wel... 

Samen met een andere trouwe KFC-volgeling, 

Jan Gesquiere, wordt het olijke duo al eens de 

“VAR” genoemd. Ze sparen hun commentaren op 

spel én leiding niet altijd en dat levert soms 

anekdotische uitspraken op. “Och ja”, besluit Hu-

bert lachend, “dat hoort erbij, zeker...?”  (PSP) 
 

Hubert Lebbe, voorzitter van de Poperingse 

Hoppecup, jeugdscheidsrechter, ex-speler en 

nog altijd trouw supporter van KFC. (foto PSP) 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

WEEKEND 13-14-15 SEPTEMBER 
 

VRIJDAG 13/9 

Thuis 

20:00  KFC Beloften - SV Moorsele 

 

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 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  

WEEKEND 20-21-22 SEPTEMBER 

 
VRIJDAG 20/9 

Uit 

19:45  SK Vlamertinge - KFC Beloften 

 

ZATERDAG 21/9 

Thuis 

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

09:30  GEW U9(1) - Sassp. Boezinge  

09:30  GEW U9(2) - Eendr. Wervik  

09:30  PROV U8(1) - RC Waregem  

09:30  PROV U8(2) - RC Waregem  

09:30  GEW U10(1) - EVC Beselare  

09:30  GEW U10(2) - FC Westouter  

09:30  GEW U11  - JV Lo-Reninge  

09:30  GEW U11 (2) - WS Adinkerke  

10:45  GEW U7(1) - SK Reningelst B  

10:45  GEW U7(3) - SK Elverdinge  

14:30  GEW U12 - VV Oostduinkerke A     

14:30  GEW U13 - FC Westouter  

14:30  GEW U15 - SK Vlamertinge 

Uit 

09:30  SV Roeselare - PROV U11      

10:00  VKW Vleteren - GEW U17      

10:30  Zwevegem Sp. - PROV U9(1)      

10:30  Zwevegem Sp. - PROV U9(2)      

10:30  VV Tielt - PROV U10      

15:30  VVC Beernem - PROV U17      

18:00  Eendr. Wervik - KFC Poperinge A 

 

ZONDAG 22/9 

Uit 

09:15 RC Bissegem - Studax Z      

09:15 SK Reningelst B - Studax Reserven      

09:30 VC Wingene - PROV U13      

09:30 VC Wingene - PROV U15      

09:30 Knokke FC - PROV U12 

15:00 SK Reningelst - Jong KFC      
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

1ste PROVINCIALE 
KALENDER 14-15 SEPTEMBER 
14/09  19:00  KFC Poperinge - Wevelgem  .../... 

14/09  19:00  RC Lauwe - Anzegem     .../...  

14/09 19:00  Blankenberge - Waregem  .../... 

15/09  15:00  Vlamertinge - Boezinge    .../...  

15/09  15:00  Dadizele - Wielsbeke     .../...  

15/09  15:00  Oostduinkerke - WS Lauwe  .../...  

15/09  15:00  Zedelgem - Wervik      .../...  

15/09  15:00  Oostkamp - Varsenare    .../...  

RANGSCHIKKING 
1. OOSTDUINKERKE  2  2  0  0  6/1   6 

2. Oostkamp      2  2  0  0  6/2   6 

3. Vlamertinge     2  2  0  0  4/2   6  

4. Zedelgem      2  1  0  1  4/2   4 

5. Dadizele        2  1  0  1  3/1   4 

6. Waregem       2  1  0  1  4/3   4 

7. WS Lauwe      2  1  0  1  3/2   4 

8. Blankenberge    2  1  1  0  4/4   3 

9. KFC POPERINGE   2  0  0  2  4/4   2 

10.  Anzegem       2  0  0  2  2/2   2 

11.  RC Lauwe      2  0  1  1  4/5   1 

12.  Wervik        2  0  1  1  2/3   1 

13.  Boezinge      2  0  2  0  3/6   0 

14.  Wielsbeke      2  0  2  0  2/6   0 

15.  Varsenare      2  0  2  0  1/5   0 

16.  SV WEVELGEM C. 2  0  2  0  0/4   0 

KALENDER 21-22  SEPTEMBER 
21/09 18:00 Wervik - KFC POPERINGE   

22/09 15:00 Varsenare - Dadizele    

22/09 15:00 Waregem - Oostduinkerke  

22/09 15:00 Wevelgem - RC Lauwe 

22/09 15:00 Anzegem - Blankenberge  

22/09 15:00 Boezinge - Oostkamp 

22/09 15:00 WS Lauwe - Vlamertinge 

22/09 15:00 Wielsbeke - Zedelgem  

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 14-15 SEPTEMBER 
14/09 18:00  Winkel Sp.  - Reningelst  .../... 

14/09  19:00   Zillebeke - Hollebeke   .../... 

15/09  13:45   Vlamertinge - Dadizele   .../... 

15/09  14:00   Jong KFC - Houthem   .../... 

15/09  15:00   Westouter - Vleteren   .../... 

15/09  15:00   Kruiseke - Voormezele   .../... 

15/09  15:00   Elverdinge - Moorsele   .../...    

     

RANGSCHIKKING 
1.  WINKEL SP.   2  2  0  0  9/0   6 

2.  Vleteren     2  2  0  0  5/1   6 

3.  Kruiseke     2  2  0  0  4/0   6 

4.  Voormezele   2  1  0  1  5/3   4 

5.  Zillebeke     2  1  0  1  4/2   4 

6.  Moorsele     1  1  0  0  3/2   3 

7.  Dadizele     2  1  1  0  4/4   3 

8.  Elverdinge    2  1  1  0  4/4   3 

9.  Westouter    2  0  1  1  3/4   1 

10.  Reningelst    2  0  1  1  1/2   1 

11.  Vlamertinge  2  0  1  1  5/7   1 

12.  Hollebeke    2  0  1  1  4/7   1 

13.  JONG KFC    1  0  1  0  0/4   0 

14.  Ledegem B   2  0  2  0  2/6   0 

15.  FC HOUTHEM 2  0  2  0  1/8   0 

KALENDER 21-22 SEPTEMBER 
20/09 19:30 Moorsele  - Westouter  

21/09 19:00 Dadizele  - Kruiseke   

22/09 15:00 Hollebeke - Winkel Sp.  

22/09 15:00 Vleteren - Vlamertinge  

22/09 15:00 Voormezele - Zillebeke  

22/09 15:00 Ledegem - Elverdinge 

22/09 15:00 SK Reningelst - Jong KFC  
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 2 - 14-09-2019 

COMPETITIEKALENDER  2019-2020 
 

KFC POPERINGE A - 1ste provinciale  JONG KFC - 4de provinciale D 
(tenzij anders vermeld: aftrap om 15 u.)   (tenzij anders vermeld: aftrap om 14 u.) 
 

SEPTEMBER 2019      SEPTEMBER 2019 

01 Exc. Zedelgem - KFC Poperinge     2 / 2 01 Winkel Sp. B - Jong KFC   4 / 0 

08 KFC Poperinge - RC Lauwe   2 / 2 08 Jong KFC - NSVD Handzame (oefenm.) 1 / 1 

14 KFC Poperinge - SV Wevelgem City (zat. 19 u.) …/… 15 Jong KFC - FC Houthem   …/… 

21 E. Wervik - KFC Poperinge (zat. 18 u.)  …/… 22 SK Reningelst - Jong KFC  …/… 

29 KFC Poperinge - SC Wielsbeke   …/… 29 Jong KFC - RW Hollebeke  …/… 

OKTOBER 2019       OKTOBER 2019 

06 FC Varsenare - KFC Poperinge   …/… 06 GS Voormezele - Jong KFC  …/… 

12 KFC Poperinge - Sassp. Boezinge (zat. 19 u.) …/… 12 Jong KFC - VK Dadizele B (zat. 19 u.) …/… 

20 WS Lauwe - KFC Poperinge   …/… 20 VKW Vleteren - Jong KFC  …/… 

27 KFC Poperinge - RC Waregem   …/… 27 Jong KFC  - SV Moorsele B  …/… 

NOVEMBER 2019      NOVEMBER 2019 

03 SV Anzegem - KFC Poperinge   …/… 03 Ol. Ledegem B - Jong KFC  …/… 

10 KFC Poperinge - SC Blankenberge  …/… 10 Jong KFC - SK Elverdinge  …/… 

17 VV Oostduinkerke - KFC Poperinge  …/… 17 FC Westouter - Jong KFC  …/… 

24 KFC Poperinge - SK Vlamertinge  …/… 24 Jong KFC - SK Vlamertinge B  …/… 

DECEMBER 2019      DECEMBER 2019 

01 SV Oostkamp - KFC Poperinge   …/… 01 Sp. Kruiseke - Jong KFC   …/… 

08 KFC Poperinge - VK Dadizele   …/… 08 Jong KFC - SK Zillebeke   …/… 

15 KFC Poperinge - Exc. Zedelgem   …/… 15 Jong KFC - Winkel Sp. B   …/… 

JANUARI 2020       JANUARI 2020 

04 RC Lauwe - KFC Poperinge (zat. 19 u.)  …/… 05 Bye  

11 SV Wevelgem C. - KFC Poperinge (zat. 19:30 u.) …/… 12 FC Houthem - Jong KFC   …/… 

19 KFC Poperinge - E. Wervik   …/… 19  Jong KFC - SK Reningelst  …/… 

26 SC Wielsbeke - KFC Poperinge   …/… 26 RW Hollebeke - Jong KFC  …/… 

FEBRUARI 2020       FEBRUARI 2020 

02 KFC Poperinge - FC Varsenare   …/… 02 Jong KFC - GS Voormezele  …/… 

09 Sassp. Boezinge - KFC Poperinge  …/… 08 VK Dadizele B - Jong KFC (zat. 19 u.) …/…  

16 KFC Poperinge - WS Lauwe    …/… 16 Jong KFC - VKW Vleteren  …/… 

23 RC Waregem - KFC Poperinge     …/… 23 SV Moorsele B - Jong KFC  …/… 

MAART 2019       MAART 2020 

08 KFC Poperinge - SV Anzegem   …/… 08 Jong KFC - Ol. Ledegem B  …/… 

14 SC Blankenberge - KFC Poperinge (zat. 19 u.) …/… 15 SK Elverdinge - Jong KFC  …/… 

22 KFC Poperinge - VV Oostduinkerke  …/… 21 Jong KFC - FC Westouter (zat. 19 u.) …/… 

29 SK Vlamertinge - KFC Poperinge  …/… 29 SK Vlamertinge B - Jong KFC  …/… 

APRIL 2020       APRIL 2020      

04 KFC Poperinge - SV Oostkamp (zat. 19 u.) …/… 05 Jong KFC - Sp. Kruiseke    …/… 

19  VK Dadizele - KFC Poperinge   …/… 19 SK Zillebeke - Jong KFC   …/… 

 

 

     



 19 

  



 20 

  


