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ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 - 19 u. 
1ste provinciale 

KFC POPERINGE - SASSP. BOEZINGE  
 

4de provinciale D 

JONG KFC - VK DADIZELE B  
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

SASSPORT BOEZINGE en VK DADIZELE B   
 

NIEUWE START? 
 

KFC POPERINGE - SASSP. BOEZINGE (19 u.) 
Een derby op het zaterdagavondmenu. Boezinge heeft er al één ach-

ter de rug en... won die op het veld van SK Vlamertinge. Tot nog toe 

waren dat de enige Boezingse punten. Sassport maakt er geen ge-

heim van dat het ook de scalp van KFC Poperinge wil.  Niet alleen om 

de derby te winnen, maar ook en vooral om zichzelf weer te herlan-

ceren in de competitie. En dat is nu ook net wat KFC zélf wil. Er werd 

op veel méér gehoopt dan tot nu toe geoogst. Met 6 op 18 doet KFC 

toch al beter dan vorig seizoen (4 op 18) en als we mogen vergelij-

ken: op speeldag 7 vorig jaar ontplofte KFC met een 2-7 winst op WS 

Lauwe, gevolgd door derbywinst tegen Vlamertinge. Het mag voor 

ons nu dus gerust derbywinst tegen Boezinge zijn, gevolgd door een 

zege op... WS Lauwe volgende week.  (PSP) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Sidi Rabhi, bijgestaan 

door grensrechters Dylan Logie en Joël Thanghe. 

 

JONG KFC -  VK DADIZELE B (19 u.) 
Vorige speeldag gaf Jong KFC partij aan Voormezele en het mag ge-

zegd: wat de jonge gasten weer op de mat legden, was hoopgevend. 

90 minuten goed voetbal en dat de trainer van de thuisploeg ook 

bekoord was. Overigens de leeftijd van de basiself was maar 19 jaar 

en 8 maanden. Dat is nog net iets jonger dan die ene match vorig 

seizoen tegen Westouter. Dat was de periode na Nieuwjaar toen er 

nogal wat punten werden gesprokkeld tegen zowat alle ploegen die 

ze troffen. Onder die ploegen onder meer ook VK Dadizele (1-0 

winst), de tegenstander van dit weekend. Maar de “Pompeschitters” 

doen het voortreffelijk sinds de start van het seizoen en staan knap 

tweede. Vorige weekend beten ze wel in het zand tegen leider Win-

kel maar ze hebben wel de beste cijfers op aanvallend vlak (21 

goals). Verdedigend doet KFC dan weer beter met één tegengoal 

minder. De treffens tussen de beide B-ploegen staat doorgaans ga-

rant voor een potje mooi voetbal. Dat belooft dus. (KL) 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Simon Fouvry 

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 4 - 12-10-2019 



 4 

  

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 4 - 12-10-2019 

 

Vorige zondag pakte KFC drie 

erg belangrijke punten op het 

veld van rode lantaarn Varse-

nare. Het klinkt als normaal, 

maar dat was het zeker niet. 

“Varsenare mag je niet onder-

schatten. Het is absoluut geen 

slechte ploeg”, liet trainer Luc-

ker na afloop optekenen in Het 

Nieuwsblad. 

In de eerste wedstrijden van 

het seizoen speelde KFC goed, 

maar raapte het niet altijd de 

verdiende punten. Bij zoverre 

dat de trainer na de match op 

Wervik zei: “Ik wil ook wel eens 

slechts spelen, maar toch win-

nen”. Was dat zo op Varsenare? 

“De inzet van alle 15 was OK”, 

meldde de trainer, “maar op 

voetballend vlak kunnen we 

veel beter dan wat we zondag 

lieten zien. Het was een nerveu-

ze wedstrijd met veel slordighe-

den, maar we wonnen toch al 

méér duels en vooral op de juis-

te momenten. Toch zijn er nog 

altijd enkele jongens die nog op 

zoek zijn naar de betere vorm, 

zeg maar de conditie van uit de 

voorbereidingsperiode”, zag de 

trainer. 

Na het verlies tegen SC 

Wielsbeke en op de daaropvol-

gende dinsdagtraining is er lang 

gepraat en werden de spelers 

met videobeelden uit de voor-

bije matchen geconfronteerd. 

“Het is zoals meestal, een col-

lectieve verantwoordelijkheid”, 

zegt Bram Lucker, “maar het is 

duidelijk dat we een echte lei-

der missen, zoals Niels Boutten 

er één was en die altijd voorop 

ging in de strijd. Dat is géén ver-

wijt aan wie dan ook, maar op 

het veld moet iederéén zijn ver-

antwoordelijkheid nemen en 

het goede voorbeeld proberen 

te geven”. 

 

JELLE KAPITEIN 

Opmerkelijk was dat niet langer 

Ward Maerten, maar Jelle Hou-

wen kapitein werd. “Ik heb het 

er met Ward vooraf over ge-

had”, legt de trainer uit. “Ik 

denk niet dat Ward door de ka-

piteinsarmband zichzelf té veel 

druk oplegde, hoor. Het was ab-

soluut geen motie van wan-

trouwen tegenover Ward. Ik 

heb hem dat ook duidelijk uit-

gelegd. Het is eerder een sym-

bolische actie: de 10 veldspe-

lers moeten hun verantwoorde-

lijkheid nemen onder de leiding 

van de doelman. Jelle heeft als 

doelman ook een overzicht. Hij 

coachte ook goed al is dat niet 

altijd evident voor een keeper.” 

 

GEKWETSTEN 

Zijn we dan nu vertrokken? “Ik 

hoop het”, glimlacht de trainer. 

Bram Lucker: “Inzet was OK, nu het spel nog” 

Friso Mando zou tegen zijn ex-ploeg Boezinge eens moeten 

“ontploffen” en er een paar tegen de netten jassen. Hij kàn het, 

dat heeft hij in de voorbereiding bewezen. (foto David Beerlandt) 
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(Vervolg van blz. 4) 

“Al is het in een derby altijd 

moeilijk. Een derby is een 

match apart en we zullen in de 

loop van de week nog zien hoe 

we zullen spelen. We zitten na-

melijk met een aantal gebles-

seerden: zo moest Ward Maer-

ten OP Varsenare na een klein 

uur vervangen worden. Hij kon 

niet verder door een trap net 

boven de knie. Zijn broer Jasper 

werd in de slotminuut van de 

partij ook geraakt en liep ook 

zwaar hinkend het veld af. Alis-

ter Bafcop was er zondag so-

wieso al niet bij, na een vrij 

zware blessure opgelopen te-

gen SC Wielsbeke. En dan is er 

nog Kevin Chateau die vorige 

maandag een werkongeval had 

en gekwetst geraakte aan het 

scheenbeen. Reken daarbij nog 

de onbeschikbaarheid van Lo-

wic Paridaen (knieproblemen) 

en van Lucas Pacco 

(aanhoudende ribproblemen) 

en het wordt dus puzzelen en 

hopen dat er zich toch een paar 

weer fit melden. 

 

DERBY 

En dan is er zaterdagavond die 

belangrijke derby tegen Sas-

sport Boezinge, een match die 

geen van beide ploegen mag 

verliezen. Staat een gelijkspel 

dan al op voorhand vast? Hele-

maal niet, want met één puntje 

schieten beide ploegen niets 

op. De twee teams zullen er vol 

voor gaan. Hopelijk ontploft Fri-

so Mando nog eens zoals hij al 

in zoveel matchen in de voorbe-

reiding deed. In de competitie 

kwam het er nog niet uit, maar 

tegen zijn ex-ploeg zal hij wel 

gebrand zijn op een goede pres-

tatie. (PSP) 
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De KBC-bank Poperinge trakteert op zaterdagavond 12 oktober, ter gelegenheid van de streekderby 

tegen Sassport Boezinge, aan de leden van de supportersclub van KFC Poperinge.  

Sponsor KBC zal alle leden van de supportersclub - op vertoon van de lidkaart - 2 jetons geven (met 

logo van KBC op). Let wel: de jetons zijn alleen geldig voor, tijdens en na de match tegen Sassport 

Boezinge. Een mooie stimulans vanuit KBC Poperinge voor zowel de supportersclub als KFC. 

 

De supportersclub werd opgericht op initiatief van Bram Meeuw en Arne Devos, samen met de steun 

van sponsors De Peperstraat, Lovanhop en KBC. 

De supportersclub wil niet alleen vocale en morele steun geven aan de diverse ploegen, maar helpt 

ook mee aan de organisatie van evenementen binnen KFC. Zo konden de vroege leden al genieten 

van 10% korting op een seizoenabonnement . Later, eens de club volop draait, zal de supportersclub 

ook zelf evenementen organiseren. De supportersclubleden zullen ook dan van kortingen kunnen ge-

nieten. 

Iedereen kan lid worden van de supportersclub en het kost amper 5 euro.  Wie lid wil worden en za-

terdagavond ook alsnog door KBC wil getrakteerd worden, kan zich ook op die avond zelf nog lid ma-

ken door “cash” 5 euro te betalen aan Bram Meeuw of Arne Devos die, uiteraard, van de partij zullen 

zijn. 

Wie zich later alsnog online wil melden, kan op de Facebookpagina van KFC Poperinge terecht en kan 

klikken op de link bij het FB-bericht van woensdag 9 oktober. (PSP) 

  TRAKTEERT LEDEN VAN  

  KFC-SUPPORTERSCLUB  

Balbal Vista-project "Niemand buitenspel ..." 
Balbal Vista probeert niemand buitenspel te zetten. Ook kinderen en jongeren die het wat moei-
lijker hebben en/of een beperking hebben zijn welkom in de Balbal Vista wereld.  

We organiseren op geregelde tijdstippen Balbal Vista multiskill-dagen waar zowel kinderen met 
een beperking als kinderen zonder een beperking welkom zijn.  Het samen spelen en sporten 
doorbreekt zoveel grenzen.   

Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2019 plannen we een tweedaagse voor kinderen met en 
zonder beperking & kinderen met ASS (doelgroep : 6 tot 14 jaar).  We bieden twee leuke en spor-
tieve dagen van 9:00 tot 16:00 u. (opvang vanaf 8:00 u. en opvang tot 17:00 u. ) te Poperinge 
(sportzaal domein De Lovie).  Omdat het anders kan! 

Kostprijs : 20 euro. Inschrijven via www.balbalvista.be 
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Geraakt u er, beste lezer, nog wijs uit? Aan de 

keuze van de truien in matchen in pakweg de 

Jupiler Pro League of de Europese competities? 

Neem nu AS Eupen tegen KV Mechelen, waar 

Mechelen aantrad in het wit/lichtgrijs, terwijl 

er met hun rood-geel gestreepte outfit aller-

minst een conflict had kunnen zijn. Troost U, 

ondergetekende vat het ook niet altijd.  

 

Wat ik wél kan meegeven zijn de vernieuwde re-

gels in de provinciale reeksen. Sinds dit seizoen 

kan (of moet) de scheidsrechter vragen om de 

broeken én kousen te wisselen. Het bevordert de 

correctheid van beslissingen bij tackles en in dat 

verband kan je hen geen ongelijk geven natuur-

lijk.  

Maar hoe gaat dat in z’n werk? Wel, de scheids 

vraagt de délégués vroeg vóór de match naar de 

uitrustingen. Er wordt een trui getoond, ook die 

van de keeper. Op basis daarvan kiest hij (of zij) 

z’n eigen uitrusting. Velen fluiten graag in oranje 

maar in combinatie met rood-geel gestreept is 

dat al niet evident. Idem voor de broekjes en de 

kousen. 

Rood-geel contrasteert al  niet goed met geel en 

rode shirts, vandaar dat KFC vaak moet wisselen. 

De A-ploeg wisselt dan naar witte shirts bij thuis-

matchen en de B-ploeg nam vorig jaar de inmid-

dels gekende blauwe shirts in gebruik, maar wis-

selt op verplaatsing.  

 

THUISPLOEG 

De standaardregel is dat de thuisploeg wisselt, 

maar in 4e Provinciaal is er een afspraak dat de 

uitploeg wisselt zodat de thuisploeg in z’n basis-

uitrusting kan aantreden.  Is er een discussie of 

probleem dan geldt de standaardregel en kan 

een thuisploeg verliezen als het weigert te wisse-

len, ook al is er een afspraak.... 

Vorige thuismatch werd het al te gek. RW Holle-

beke - spelend in rood-wit gestreept - had, tegen 

de afspraken in, geen extra stel bij. Zodoende  

moest Jong KFC wisselen, maar omdat de A-

ploeg moest aantreden tegen Wielsbeke (geel-

witte) uitrusting, bleek ook dáár een conflict. De 

A-ploeg trad dan dus maar aan in de recente 

blauwe shirts van de B-ploeg.Of hoe je ook van 

de voetbaltruitjes een hele kleurboek kan ma-

ken… (Kristof) 

De kleurboek van de shirts  

Misschien moet KFC zich spiegelen aan 

Galatasaray. Wat betreft de shirts dan....  
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COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  - COLUMN - COLUMN - COLUMN  

Jelle 

In doel geHouwen 
 

Als je als keeper binnen de club een monument wordt genoemd dan ben je ofwel heel statisch bezig 

ofwel speel je er al heel lang op niveau. Bij Jelle is uiteraard het tweede van toepassing nu hij hier zijn 

negende (9de!!!) seizoen is gestart. Of hoe ons aanschouwbaar sluitstuk een betrouwbaar meubel-

stuk werd. 

Nochtans deden verschillende liefdes onze callboy al enkele keren bijna stoppen met voetballen. Zijn 

grootste liefde bleek gelukkig KFC te zijn. De zondag is dus nog even voor de mannen. Met hart en ziel 

stuurt hij ze ’s zondags aan. De aimabele Houwen transformeert tijdens een wedstrijd. Van minnaar 

tot winnaar zeg maar… 

Als je al zo lang meedraait binnen dezelfde club dan doe je automatisch mee in de verkiezing van 

‘grootste keeper aller tijden’ van KFC. Nu, de grootste dat was ik natuurlijk maar ik bedoel hier welde-

gelijk de beste. En dan val ik in de verste verten niet te bespeuren… 

Wie dan wel? Ik kan enkel meepraten over de decennia die ik meemaakte uiteraard (kors achtern 

ooèrlog zeg moa). Er was Dieter Malfait die het later tot in Dender schopte (toen eerste klasse) en 

Bart Masselus, 11 jaar bij KFC actief met een tussenstop in Menen (toen derde klasse). Malfait was 

uiteraard goed maar haalde hier nog niet het niveau dat hij later etaleerde. Masselus was natuurlijk 

ook zo’n monument. Rustig in doel, onverslijtbaar, degelijk,… met af en toe z’n foutjes weliswaar. Nee 

Jelle heeft bij mijn dan nog dat streepje voor omdat hij volgens mij meer dan wie hier ook een PUN-

TENPAKKER is. Of om het met een boutade te zeggen: ‘Een goeie keeper pakt ballen, een zeer goeie 

pakt punten!’ (zelf gevonden, goed he?). Voeg daarbij nog zijn gave traptechniek en je komt als 

“numero uno” uit bij Jelle, of moet ik zeggen: meneer Houwen. 

Ben 

KFC-JEUGD ZOEKT TRAINERS 

KFC-Jeugd is nog altijd op zoek naar 2 trai-

ners voor dit seizoen: één voor de geweste-

lijke U11 en één voor de gewestelijke U12). 

Ervaring en diploma zijn niet vereist.  Ge-

woon veel passie is al voldoende! Indien u 

interesse hebt of u kent iemand, dan mag u 

altijd contact opnemen met TVJO Tom Van-

denbussche op tvjo@kfcpoperinge.be 
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Keepertrainer Philippe Lafaut: “Een doelman is  

de  eerste aanvaller en de laatste verdediger”  
Als trainer van de Voetbalkraks van Club Brugge 

en als oud-doelman én als gediplomeerd  kee-

pertrainer is de 39-jarige Philippe Lafaut een 

grote fan van Simon Mignolet, de keeper van 

Club Brugge. Niet alleen omdat hij van Club 

Brugge is, maar ook omwille van zijn keeper-

stijl. “Mignolet is een doelman die punten 

wint”, zegt Lafaut overtuigend. “Want een doel-

man is de eerste aanvaller en de laatste verde-

diger. En niemand illustreert dat beter dan Mig-

nolet”. 

 

Philippe Lafaut uit Emelgem (Izegem) is aan zijn 

tweede seizoen bij KFC Poperinge bezig als kee-

pertrainer. Lafaut was zelf ooit doelman bij de 

jeugd én het eerste elftal van Dosko Beveren en 

VP Gits waar hij samenspeelde met KFC-trainer 

Bram Lucker. Eén keer per week (dinsdag) komt 

hij naar Poperinge specifieke keepertraining ge-

ven aan Jelle Houwen, Jens Ledoux en Bram Gy-

sel.  

Hij volgde een cursus als trainer (Uefa B) en kee-

pertrainer (niveau 2) en werkte in het verleden 

ook voor KV Kortrijk waar hij trainer was van de 

elitejeugd en keepertrainer van de Beloften.  

“Keeperstrainer niveau 3 kan je enkel volgen als 

ex-profkeeper of als je voldoende jaren training 

hebt gegeven aan professionele doelmannen. 

Dat is dus niet van toepassing op mij”, lacht hij.  

“Keepertrainer zijn is zeer specifiek. Er kan maar 

één keeper spelen. Eén keer per week doen we 

gerichte keeperoefeningen, waarbij we ook het 

voetbaltechnische niet uit het oog verliezen. 

Want de keepersstiel is geëvolueerd. Vroeger 

moest een doelman alleen maar ballen tegen-

houden. Nu moet het een complete speler zijn 

die, meevoetbalt en niet alleen maar de ballen 

zo ver mogelijk trapt. Hij moet meedenken, hij 

moet het zien wanneer er een hoge bal dreigt 

aan te komen of wanneer een aanvaller diep 

gaat en een pass verwacht. De doelman moet 

anticiperen en moet het spel lezen. Bovendien 

moet hij snelle reflexen hebben en lenig zijn. 

Kort gezegd: de keeper is de meest complete at-

leet van een elftal”, vat Philippe Lafaut de kwali-

teiten van een doelman samen. 

PERIODE VAN 6 WEKEN 

Ook bij KFC gaat het er soms pittig aan toe bij de 

doelmannen. “Dat hangt er van af”, verduidelijkt 

de keepertrainer. “We werken volgens een 6 we-

kenperiode: de eerste twee weken wordt er rela-

tief lang, maar aan een minder hoge intensiteit 

getraind. Dat zijn dan vooral hoge ballen, goed 

leren uitkomen, enz... Daarna volgen twee we-

ken kortere, maar intensievere oefeningen en in 

de derde periode is het intervaltraining en dat is 

best wel pittig voor de keepers die dan weinig 

rust krijgen”.         (vervolg zie blz. 10) 

WIE IS PHILIPPE LAFAUT? 
 

• °8 maart 1980 

• Uefa B, Talentscout, 

Physical Coach, Kee-

perstrainer Niveau II, 

Mental Coach 

• Leerkracht lager 

onderwijs 

• Clubs: Dosko Beve-

ren, KV Kortrijk, KFC 

Poperinge, Voetbal-

kraks Club Brugge KV 
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(vervolg van blz. 9) 

Op donderdag trainen de doelman met de rest 

van de groep mee, want ook zij moeten op de 

hoogte zijn van de te volgen tactiek van het 

elftal. Philippe Lafaut is best wel trots op zijn KFC

-doelmannen. Jelle is (blijft) voorlopig de num-

mer 1, maar Lafaut heeft intussen tweede kee-

per Jens Ledoux op een niveau gebracht dat een 

eventuele vervanging van Jelle wegens blessures 

of wegens schorsing geen verzwakking meer be-

tekent. Ook Bram Gysel doet het volgens Philip-

pe Lafaut uitstekend. “Eerst was hij wat ongedul-

dig, maar nu is hij een vaste waarde bij Jong KFC 

en hij heeft nog groeimogelijkheden. “Dat is 

goed voor KFC Poperinge”, lacht de keepertrai-

ner. Maar Lafaut heeft nog meer in zijn mars: als 

gemotiveerde leerkracht lager onderwijs, gaat 

zijn hart naar het Bijzonder Onderwijs. Helaas 

heeft Philippe momenteel geen job in het Bui-

tengewoon Onderwijs, maar in het reguliere on-

derwijscircuit. “Nochtans ligt mijn hart in het Bij-

zonder Onderwijs”. Maar die passie kan hij kwijt 

bij Club Brugge, waar hij al voor het vierde op-

eenvolgende seizoen één van de twaalf enthousi-

aste trainers van de Voetkbalkraks van Club Brug-

ge. “Dat zijn jongeren tussen 6 en 15 jaar met 

autisme en met gedragsstoornissen”, vertelt Phi-

lippe, “en Club Brugge heeft zo’n 60-tal jonge 

spelers bij de Kraks. Er bestaat geen specifieke 

opleiding als trainer voor die jongens. Maar met 

mijn ervaring uit het Buitengewoon Onderwijs 

weet ik hoe die jongens kunnen reageren en ik 

weet ook hoe ik er mee om moet gaan. Ik hou 

van hen, net als van alle spelers die ik train en 

die ik vooruitgang zie boeken”, besluit hij. (PSP) 
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 Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019 

KOEKJESKAARTING 

tvv de jeugdwerking (in KFC-kantine). 

 

Vrijdag 8 november 2019 

KAAS- EN WIJNAVOND 

Org. KFC-Studax (zaal “De Bres”) 

 
 

Van 13 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 

KERSTMARKT (Grote Markt)  

 
 

Donderdag 26 december 2019 

MEMORIAL DAY 

Vanaf 9 u.: zaalvoetbaltornooi voor jeugdteams 

ter nagedachtenis van de overleden jonge KFC-

spelers Kurt Vulsteke en Simon Dequeker. 

(Sporthallen). Org. KFC-jeugd  

 
 

Vrijdag 10 januari 2020 

VRIJWILLIGERSFEEST 

Inschrijven bij kantinebeheerder Jacques Car-

pentier.  (KFC-kantine). 

Vrijdag 28 februari 2020 

RETRO PARTY “THE GOLDEN YEARS”.  

Met live-coverband “Z-Curse” en aftermusic Na-

poleon XIV. Org. KFC-Studax.  

VVK 10 €; ADD 12 €. (zaal Palace) 

 
 

Vrijdag 6, zondag 8 en maandag 9 maart 2020 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 

 
 

Zaterdag 14 maart 2020 

UNITED-FUIF  

Org. KFC Poperinge en Beaphar Volleybal. (zaal 

De Kouter).  

 
 

Donderdag 21 mei  2020 

DUIVELTJESDAG (Sportzone) 

 
 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2020 

14de INTERNATIONAAL ESR-TORNOOI 

(Sportzone)  

 

 

NOTEER IN DE AGENDA 

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN 

Z O N DA G  2 7  O K TO B E R  

JONG KFC - SV MOORSELE B (14 u.) 

KFC POPERINGE A - RC WAREGEM (15 u.) 
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• Dinsdagavond werd er door de A-ploeg een rustig getraind. Dat gebeurde evenwel zonder een he-

le reeks geblesseerden. De broers Ward en Jasper Maerten kregen op Varsenare elk een forse 

trap. Ward boven de knie, Jasper op de voet. Wellicht geraken ze niet speelklaar voor de derby 

van zaterdagavond. 

• Ook spits Kevin Chateau was niet op training na een werkongeval  vorige maandag, waarbij hij ge-

kwetst geraakte aan het scheenbeen. Het is evenmin duidelijk of Kevin zal kunnen spelen. Alister 

Bafcop was er wel, trainde heel voorzichtig, maar zal allicht niet aan de aftrap verschijnen. Bafcop 

kreeg tijdens de match tegen Wielsbeke een forse trap op de voet en tot overmaat van ramp bles-

seerde hij zich later in die match nog eens bij een draaibeweging, waardoor hij een liesletsel op-

liep. 

• Ook Lucas Pacco komt niet aan spelen toe. Lucas had in de voorbereiding tegen KVK Westhoek 

een forse duw gekregen en was wekenlang out. Hij hernam een paar weken geleden bij de Be-

loften, eerst een helft, de week daarna een volle wedstrijd. Maar na die volle match kreeg hij 

weer pijn aan de ribben; bleek dat zijn blessure nog niet hersteld was. Medisch onderzoek wees 

uit dat Lucas maar liefst 5 ribben had gebroken in de match tegen Westhoek. Eén rib was  evenwel 

niet goed hersteld en bezorgde hem weer forse pijnen. Hij moet dus verder medisch behandeld 

worden.  

• Ook Lowic Paridaen komt nog niet aan spelen toe. Hoewel een operatie niet nodig lijkt, heeft de 

verdediger nog altijd veel last van “zwevend kraakbeen” in de knie. 

• Hoewel het nog een eeuwigheid ver lijkt (22 en 23 mei 2020), toch is de voorbereiding al begon-

nen voor het 14de Internationale Eurosportring-tornooi. Het is elk jaar weer een organisatie die 

ferm veel werk vergt. En... vroeg begonnen, is half gewonnen! 

• Timo Lahaye en Emiel Nouwynck vielen vorige zondag geblesseerd uit na respectievelijk een tac-

kle en een botsing. Benieuwd of ze hersteld zijn. Thibaut Lobeau ondervindt nog wat hinder na de 

wedstrijd tegen Hollebeke. Ook hij is onzeker. Anderzijds lijkt Fréderic Cuvelier verlost van z’n lies-

blessure. 

• Voor dit nieuwe seizoen zijn er weer 12 spelertjes ingeschreven bij de G-Kraks die trainen en spe-

len onder leiding van Wesley Ares.  

• Nu de dagen snel korter worden en straks het winteruur alweer zijn intrede doet, zijn bij KFC de 

voorbereidingen begonnen voor de Kerstmarkt die loopt van 13 december 2019 t.e.m. 5 januari 

2020 op de Grote Markt in Poperinge.  Vorig jaar was de KFC-stand alvast een groot succes. (PSP/

KL) 

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 4 - 12-10-2019 
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Nog tot en met zondag 13 oktober loopt de”De Week van de Official 2019”. 

voor de wekelijkse inzet van de officials in Vlaanderen. De aanwezigheid van een official wordt vaak 
als vanzelfsprekend gezien, maar toch zijn het – net als de sporters en (andere) vrijwilligers binnen 
de sportclub – 
gemakkelijk om deze taak op te nemen. Daarom geven we hen met plezier een duwtje in de rug én 
zeggen we een welgemeende DANKJEWEL !! 

Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij. Door het sporten zelf wordt het karakter gesterkt. 
Scheidsrechters moeten echter verantwoordelijkheid nemen. Beslissingen treffen, terwijl ze aan sport 
doen. Soms tot genoegen, soms tot ongenoegen van de spelers. Daardoor kan polemiek ontstaan die 
alweer eigen is aan de sport en de samenleving. 

Meningsverschillen, discussie zijn haast onlosmakelijk verbonden met het voetbal en meestal houden 
ze meer verband met het moment waarop de beslissing genomen werd dan met de beslissing zelf. 

De scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen te nemen die niet in de smaak vallen van spelers 
of publiek, maar hij moet nu eenmaal de spelregels doen naleven. 

We mogen niet vergeten dat het de speler is die een fout maakt, waarbij de scheidsrechter een beslis-
sing neemt die overeenstemt met wat de regels van het spel hem opleggen. Hiermee beschermt hij 

staat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven 
beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

En als iedereen die beslissing nu nog eens respecteert, dan zijn we al een stuk verder...!  

WORD ZELF SCHEIDSRECHTER 

Elk weekend engageren zich in België ongeveer 425.000 mensen voor het voetbal. 
Dit is mogelijk dankzij de 6.200 scheidsrechters die hun hobby uitoefenen. 

verantwoordelijkheden? Aarzel dan niet langer ! 
WORD SCHEIDRECHTER, WANT GEEN SCHEIDSRECHTER, GEEN VOETBAL !! 
Ben je al speler? Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en het arbitreren combineren dank-
zij de scheidsrechterscategorie H. Arbitrage... Een levensschool bij uitstek (PSP) 

WEEK VAN DE OFFICIAL 2019 

 Onvoorstelbaar...
Met grote verstomming nam de KFC kennis van het plotse overlijden van Franky Laleeuw (49). Hij was de papa van Ewoud (Jong KFC) 
en Phyllis (SKR Ladies) en kwam hen jarenlang aanmoedigen bij hun wedstrijden. Na de match kwam hij meestal nog binnen in de 
kantine, voor een gezellige nabespreking waar het altijd lachen geblazen was. Hij was ook de oom en supporter van Ferre en Rune 
Depoorter (Jong KFC). De hele KFC-familie wenst de familie alle sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Er wordt afscheid genomen van Franky in Het uitvaartcentrum Demuys te Kemmel, Reningelststraat 11 op maandag 14 oktober om 
10u.
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DOELPUNTENMAKERS KFC  
 

1ste PROVINCIALE 

5: Kevin Chateau 

1: Alister Bafcop, Friso Mando 

 

4de PROVINCIALE D 

1: Thibaut Lobeau, Thijs Bruneel, Rinus Baes 

 

 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

3: Ward Maerten 

1: Alister Bafcop, Kuessi Segbefia 

 

4de PROVINCIALE D 

1: Frédéric Cuvelier, Fries Rosseel 
 

GELE KAARTEN 
 

A-TEAM:  

2: Jasper Maerten 

1: Olivier Sohier, Friso Mando, Kevin Chateau, 

Kenneth Garreyn; Morgan Lefebvre 

 

JONG KFC:  

1: Jens Coene, Frédéric Cuvelier, Frederik 

Deruytter 
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MASSALE  

BELANGSTELLING!! 
Vorige dinsdagavond lanceerden 

we via Facebook de KFC-

stickerboekactie in samenwer-

king met Delhaize Poperinge. 

De belangstelling voor deze stic-

keractie is enorm groot. 24 uur 

later schrokken we van de cij-

fers: maar liefst 7.360 mensen 

hadden de aankondiging gezien  

en die werd door 57 mensen ge-

deeld.  Er kwamen  in totaal 

1.159  reacties binnen.  We hou-

den u op de hoogte... 
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WEEKEND 11-12-13 OKTOBER 
 

VRIJDAG 11/10 

Thuis 

20:00  KFC Beloften - GD Ingooigem 

ZATERDAG 12/10 

Thuis 

09:30  GEW U8(1) - TSC Proven 

09:30  GEW U9(1) - Brielen Sport C  

09:30  GEW U9(2) - SK Nieuwkerke  

09:30  PROV U9(1) - SC Zonnebeke  

09:30  PROV U9(2) - SC Zonnebeke  

09:30  GEW U10(1) - Merkem Sp.  

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

09:30  GEW U11  - Dottignies Sp.  

09:30  GEW U11 (2) - WS Bulskamp  

10:45  GEW U7(1) - KVK Westhoek  

10:45  GEW U7(2) - SV Diksmuide  

10:45  GEW U7(3) - VK Langemark-Poelkapelle  

14:30  GEW U12 - SC Lombardsijde  

14:30  GEW U13 - Sassp. Boezinge  

14:30  GEW U15 - E. Jonkershove  

14:30  PROV U17 - SC Zonnebeke  

14:30  PROV U21 - VV Tielt  

19:00  KFC Poperinge A - Sassp. Boezinge  

19:00  Jong KFC - VK Dadizele B 

Uit 

09:00  SV Nieuwpoort - GEW U17      

11:00  SK Steenbrugge - PROV U11      

11:00  Zwevegem Sp. - PROV U10 

ZONDAG 13/10 

Thuis 

09:15  Studax Res. - Sassp. Boezinge  

09:30  PROV U15 - FCE Kuurne  

Uit 

09:00  FC Gullegem A - PROV U8(1)      

09:00  FC Gullegem A - PROV U8(2)      

09:30  FC Meulebeke - PROV U13      

09:30  SC Zonnebeke - PROV U12 

WEEKEND 18-19-20 OKTOBER 
 

VRIJDAG 18/10 

Thuis 

20:00  SV Anzegem - KFC Beloften 

ZATERDAG 19/10 

Thuis 

09:30  GEW U8(1) - VV Alveringem  

09:30  GEW U9(1) - VK Langemark-Poelkapelle  

09:30  GEW U9(2) - FC Westouter  

09:30  GEW U10(1) - VK Dadizele A  

09:30  GEW U10(2) - SK Zillebeke  

09:30  GEW U11 - SK Westrozebeke B  

09:30  GEW U11 (2) - VV Alveringem  

10:45  GEW U7(1) - FC Westouter  

10:45  GEW U7(2) - VK Langemark-Poelkapelle  

10:45  GEW U7(3) - Sassp. Boezinge  

14:30  GEW U12 - E. Jonkershove  

14:30  GEW U13 - FC Passendale  

14:30  GEW U15 - RC De Panne 

Uit 

09:00  JV Lo-Reninge - GEW U17      

09:15  SV Zulte-Waregem - PROV U11      

09:30  SK Eernegem - PROV U9(1)      

09:30  SK Eernegem - PROV U9(2)      

13:00  Zwevegem Sp. - PROV U17      

15:00  Knokke FC - PROV U21 

ZONDAG 20/10 

Thuis 

09:00  Zwevegem Sp. - Studax Z      

Uit 

09:15  FC Westouter - Studax Res.      

09:30   SK Steenbrugge - PROV U15      

09:30   SC Blankenberge - PROV U12      

09:30  SK Eernegem - PROV U13      

10:00  VK Avelgem - PROV U8(1)      

10:00   VK Avelgem - PROV U8(2)      

15:00  WS Lauwe - KFC Poperinge A  

15:00  VKW Vleteren - Jong KFC 
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1ste PROVINCIALE 
KALENDER 12-13 OKTOBER 
12/10 18:00 Wervik - Wielsbeke        ...-...  

12/10 19:00 KFC POPERINGE - BOEZINGE  ...-...  

12/10 19:00 RC Lauwe - Oostduinkerke    ...-...  

12/10 19:30 Wevelgem - Varsenare     ...-...  

12/10 20:00 Oostkamp - Anzegem       ...-...  

13/10 15:00 Dadizele - RC Waregem      ...-...  

13/10 15:00 Vlamertinge  - Blankenberge  ...-...  

13/10 15:00 Zedelgem - WS Lauwe      ...-...  

RANGSCHIKKING 
1.  OOSTKAMP    6  5  0  1  15/ 5  16 

2.  Waregem     6  4  0  2  14/6  14 

3.  Wervik       6  4  1  1  14/8  13 

4.  Zedelgem     6  4  1  1  12/7  13 

5.  Anzegem      6  3  0  3  13/6  12 

6.  WS Lauwe     6  3  1  2  14/6  11 

7.  Dadizele      6  3  1  2  11/8  11 

8.  Oostduinkerke   6  3  2  1  12/9  10 

9.  Vlamertinge    6  2  4  0  7/13  6 

10.  KFC POPERINGE  6  1  2  3  7/9   6 

11.  RC Lauwe     6  1  3  2  7/12  5 

12.  Wielsbeke     6  1  3  2  7/12  5 

13.  Blankenberge   6  1  4  1  9/15  4 

14.  SASSP. BOEZINGE 6  1  5  0  6/14  3 

15.  Wevelgem     6  0  3  3  7/12  3 

16.  Varsenare     6  0  6  0  3/16  0 

KALENDER 19-20 OKTOBER 
20/10 15:00 RC Waregem - Zedelgem    ...-...  

20/10 15:00 Wielsbeke - RC Lauwe      ...-...  

20/10 15:00 Boezinge - Wevelgem      ...-...  

20/10 15:00 Anzegem  - Dadizele       ...-...  

20/10 15:00 Oostduinkerke - Vlamertinge ...-...  

20/10 15:00 Varsenare - Wervik       ...-...  

20/10 15:00 WS LAUWE - KFC POPERINGE  ...-...  

20/10 16:00 Blankenberge - Oostkamp    ...-...  

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 12-13 OKTOBER 
12/10 19:00 Zillebeke - Moorsele      ...-...  

12/10 19:00 JONG KFC -  VK DADIZELE B  ...-...  

13/10 13:45 Vlamertinge  - Elverdinge   ...-...  

13/10 15:00 Winkel Sp.  - Vleteren     ...-...  

13/10 15:00 Houthem - Voormezele    ...-...  

13/10 15:00 Kruiseke - Ledegem       ...-...  

13/10 15:00 Reningelst - Hollebeke     ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.    6  5   0  1   18/2    16  

2.  VK DADIZELE   6   4   2  0   21/12   12  

3.  Kruiseke     6  4  2  0   13/12   12  

4.  Westouter   6  3   1  2   14/8    11  

5.  Zillebeke    6  3   2  1  17/8    10  

6.  Elverdinge   5   3   1  1   15/7    10  

7.  Voormezele  6   3   2  1   9 /1    10  

8.  Vleteren    6   3   3  0   11/18  9  

9.  Reningelst   5  2   2  1   5/4    7  

10.  Moorsele    5   2   2  1   11/11   7  

11.  Hollebeke   6   1   2  3   7/10   6  

12.  JONG KFC   5   1  4  0   3/11   3  

13.  Vlamertinge  6   0   3  3   13/20  3  

14.  Houthem    5   0   4  1   2/12   1  

15.  Ledegem    5   0   4  1   4/17   1 

 

KALENDER 19-20 OKTOBER 
19/10 19:00 Dadizele - Houthem     ...-...  

20/10 15:00 Elverdinge - Kruiseke    ...-...  

20/10 15:00 Ledegem - Zillebeke     ...-...  

20/10 15:00 VK VLETEREN - JONG KFC   ...-...  

20/10 15:00 Westouter - Vlamertinge   ...-...  

20/10 15:00 Voormezele - Reningelst   ...-...  

20/10 15:00 Moorsele  - Winkel Sp.    ...-...  
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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.) 1 / 1 15 Jong KFC - FC Houthem   2 / 1 

21 E. Wervik - KFC Poperinge (zat. 18 u.)  3 / 0 22 SK Reningelst - Jong KFC  2 /0 

29 KFC Poperinge - SC Wielsbeke   0 / 1 29 Jong KFC - RW Hollebeke  0 / 2 

OKTOBER 2019       OKTOBER 2019 

06 FC Varsenare - KFC Poperinge   0 / 2 06 GS Voormezele - Jong KFC  2 / 1 

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   …/… 
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