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ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 
1ste provinciale (15 u.) 

KFC POPERINGE - SC BLANKENBERGE  
 

4de provinciale D (14 u.) 

JONG KFC - SK ELVERDINGE  
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

SC BLANKENBERGE en SK ELVERDINGE  
 

SUPPORTEREN!! 
KFC POPERINGE - SC BLANKENBERGE (15 u.) 

 

En als we - als supporters - nu eens van bij de aftrap achter onze 

ploeg gaan staan, zou dat dan helpen? “Zeer zeker”, zo meent ver-

dediger Wannes Lelong. U kunt verder in dit clubblad zijn mening 

lezen over de moeilijke situatie waarin KFC verzeild is geraakt. 

Feit is dat deze partij heel erg belangrijk is voor KFC. Nog geen pa-

niek, verre van, maar het zou ook eens leuk zijn mochten we eens 

kunnen spelen zonder stress. Zoals tegen Racing Waregem toen de 

ploeg ook werd gedragen door het publiek. Kunnen we dat nog eens 

met zijn allen overdoen? Maar dan vanaf de 1ste minuut...? 
 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Patrick Ouvrein, bijge-

staan door grensrechters Ewout Leys en Frank Vandenborre 

 

JONG KFC -  SK ELVERDINGE (14 u.) 
 

Geheel tegen de kwaliteit van het spel in, is Jong KFC verzeild 

geraakt op de allerlaatste plaats. Het ging in Ledegem in extre-

mis de boot in met 5-4. Het achtervolgde de hele tijd maar 

kwam toch terug tot 4-4 en leek op en over Ledegem te gaan , 

maar toen maakte de thuisploeg in dubieuze omstandigheden 

nog een vijfde goal. Positief is dat het gemaakte doelpunten dit 

seizoen bijna verdubbeld is  van 5 naar 9. Met 5 tegendoelpun-

ten zou je verwachten dat de verdediging zwaar faalde maar 

het zat Ledegem echt wel mee. Een paar redenen dus om als-

nog positief te denken en de motivatie niet te verliezen. En dat 

zal nodig zijn  met een tegenstander als buur SK Elverdinge. De-

gradant vorig seizoen en met enige ambitie aan het seizoen be-

gonnen, zij het met vallen en opstaan. Met Tim Vanhee hebben 

ze alvast een veelscorer in hun rangen (9 goals in 9 matchen). 

Bekend gezicht is Dries Vandenbussche, ex-KFC. 

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Bernd Vanden-

bussche 
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WANNES LELONG: “ WE ZIJN TE BRAAF!!” 
Sinds 2011 verdedigt hij met glans de roodgele 

KFC-kleuren. Meestal in alle stilte, maar altijd 

efficiënt en betrouwbaar. Dinsdagavond, net 

voor de training, legde Wannes Lelong evenwel 

de vinger op de wonde: “We zijn té braaf. We 

moeten meer smeerlapjes worden, zonder daar-

om vuil en hard te spelen. De andere ploegen 

doen het ook en wij laten ons er aan vangen”. 

 

“Hoe pakken we zondag Blankenberge aan?” 

Wannes Lelong: “Door als ploeg te spelen én de 

richtlijnen van de trainer op te volgen. Dat ge-

beurde vorige zondag op Anzegem niet altijd”. 

“Wat waren die richtlijnen?” 

Wannes Lelong: “Ik ga hier nu ook de tactiek niet 

helemaal verklappen, hé. Het komt er, kort sa-

mengevat, op neer dat we als een hecht blok 

moeten spelen, dat we karakter moeten tonen en 

niet uit positie mogen lopen” 

“Jullie waren op Anzegem zeker niet de mindere 

ploeg, integendeel. Was het tegenslag dat Anze-

gem twee keer scoorde uit evenveel kansen?” 

Wannes Lelong: “Neen. Het gaat over efficiëntie. 

Anzegem had dat wel: 2 kansen, 2 keer prijs”. 

“Efficiënt voor doel, bedoel je dan?” 

Wannes Lelong: “Maar evenzeer in de defensie, 

hoor. Twee stilstaande fases en twee keer gepakt. 

Het mag niet”. 

“Op 10 matchen hebben jullie nog maar één echt 

slechte partij gespeeld (thuis tegen Wielsbeke). In 

de andere wedstrijden is het echter telkens net 

niet. En dat is nu al drie seizoenen zo...” 

Wannes Lelong: (zucht). Tja, we hebben ook al 

drie jaar geen pure flankspelers. Van diegenen 

die al op de flank hebben gespeeld - waaronder 

mezelf - is er geen enkele die kan zeggen dat hij 

een echte flankspeler is. Oké, we spelen op de 

positie die ons wordt opgelegd en we proberen 

er het beste van te maken, maar ideaal is het 

niet”.  

“Heeft het ook te maken met het aantal trainin-

gen? Jullie trainen slechts twee keer per week, 

terwijl alle andere ploegen minstens 3 keer per 

week oefenen”. 

Wannes Lelong: “Daar heeft het volgens mij niets 

mee te maken”.  

(vervolg zie blz. 5) 

Wannes Lelong: “Niemand durft de zogenaamde 

“professionele fout” maken... (foto David Beer-

landt) 
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(vervolg van blz.: Wannes Lelong) 

 “Akkoord, we trainen maar twee keer, maar er 

wordt telkens goed én scherp getraind. Weet je 

wat het is? We zijn niet genoeg smeerlapjes. Als 

we in ondertal dreigen te komen op een tegenac-

tie is er niemand die de zogenaamde 

‘professionele fout’ maakt of durft te maken. Let 

op: je hoeft de speler die de actie maakt daarom 

niet onderuit te schoppen, verre van zelfs. Maar 

zo’n subtiel duwtje die de speler uit evenwicht 

brengt... (glimlacht). De andere ploegen doen 

het ook, hoor. En wij laten ons daar telkens aan 

vangen”. 

 

Daar heeft Wannes Lelong allicht een punt. Want 

hoe je het ook draait of keert: KFC is afhankelijk 

van de aanvoer naar Chateau. Telkens de spits 

wordt aangespeeld, wordt hij omsingeld door 

drie, vier man. Meestal komt hij als verliezer uit 

die strijd omdat er nogal wat duw- en trekwerk 

aan te pas komt . De ene keer gebeurt dat al sub-

tieler dan de andere keer.  

 

“Maar de motivatie voor Blankenberge is er, mag 

ik hopen?” 

Wannes Lelong: “Zeer zeker. We moeten echter 

nog méér ons best doen om die laatste procent-

jes er uit te kunnen persen. Maar we hebben ook 

geen ‘grote bekken’, al bedoel ik daar niets ver-

keerds mee. We moeten mekaar blijven aanmoe-

digen en opjutten om te blijven gaan”.  

“Kan het publiek daar bij helpen?” 

Wannes Lelong: “Natuurlijk! Maar ik begrijp het 

publiek ook wel, hoor. Zo lang de ploeg niet op 

voorsprong komt, is het vrij stil. Eens we op voor-

sprong komen - zoals tegen Waregem - dan gaan 

de supporters mee in de flow en dan is het 

prettig voetballen en lukt alles beter”. 

“Dus wat meer aanmoedigingen van bij het be-

gin...” 

Wannes Lelong: “Graag”. 

“We spelen het door naar de supportersclub”. 

Wannes Lelong: “Er is nog geen paniek aan 
boord, hoor. We weten dat in deze reeks ieder-
een van iedereen kan winnen. Ook van Oost-
kamp dat zogezegd “hors catégorie” is, maar 
toch ook al drie keer gelijkspeelde. Dus ja, we 
blijven er in geloven, ook al zit het nu even te-
gen”.  (PSP) 

BRAM LUCKER: “ HET HOUDT NIET OP” 
Ook voor trainer Bram Lucker is het een seizoen vol tegenslagen met de ene geblesseerde na de an-

dere. “Het houdt niet op”, zuchtte Bram bij het begin van de dinsdagtraining.  Nadat eerst Kenneth 

Garreyn lange tijd out was, kon ook Lowic Paridaen tot nog toe geen enkele competitiematch spe-

len, terwijl hij in de voorbereiding net goed bezig was. Maar gelukkig is er nu beter nieuws over Lo-

wic  die zonder pijn een volle wedstrijd speelde bij de Beloften. Máár dan zijn er weer andere ge-

kwetsten: “Wannes ( Lelong) heeft een knieprobleem en dat moet nog onderzocht worden. Het is 

niet duidelijk of Wannes zal kunnen spelen. Axel (Detruck) is  voor minstens een paar weken out. Er 

zou een verrekking zijn vastgesteld van de ligamenten in de knie. Morgan (Lefebvre) is ziek; ik hoop 

dat hij alsnog donderdag kan trainen. Kuessi kan ook niet trainen, want zijn zoontje ligt in het zie-

kenhuis.  Edouard (Gheeraert) zal op training proberen; we moeten afwachten of dat rugletsel hem 

nog parten speelt”. En ook Lucas Pacco en Alister Bafcop zijn nog altijd buiten strijd. Het wordt  

weer puzzelen voor de geteisterde KFC-trainer. (PSP) 
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Inschrijven kan eenvoudig 

via de website van VTS 

(Vlaamse Trainersschool) 
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De sportieve commis-

sie van KFC met o.a. 

de jonge(re) bestuurs-

leden Kristof Lobeau 

en Wouter Folens, 

trakteerde vorige 

week donderdag  na 

de training van de A-

ploeg met hambur-

gers. Ook de Studax-

magen werden mee 

gevuld.  

Niets beter dan een 

Rodenbach met een 

hamburger…  (foto 

David Beerlandt) 

HAMBURGERS EN RODENBACH 
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We hoorden het wel eens in een of andere wed-

strijd, als een toeschouwer een fase anders be-

oordeeld heeft dan de scheids. Wie het dan bij 

het rechte eind heeft, daar hebben we het ra-

den naar en zo blijft het ook, zo lang er geen 

VAR aanwezig is. En dan nog…  

De voetbalbond van zijn kant werkt hard aan de 

waardering van “de man in het zwart” – of is het 

nu oranje, geel, groen of roze... Het is een pu-

bliek geheim dat de bond steeds meer kampt 

met een tekort aan scheidsrechters. De laatste 

paar jaar gebeurde het al vaker dat een match 

van Jong KFC  geen scheidsrechter kreeg aange-

duid. En dat zal niet verbeteren. Ook de instroom 

van nieuwe, jonge scheidsrechters gaat moeilijk. 

Er zijn vele starters, maar het aantal dat snel 

weer afhaakt is enorm. Jonge kerels van 15-16 

jaar die de huid worden vol gescholden en bijge-

volg de handdoek werpen, zijn - helaas -  geen 

uitzondering.  

Vanaf dit seizoen scherpte de bond dus de sanc-

ties aan. Wie op de bank zit en verbaal uit de 

bocht gaat, doet dit voortaan niet meer onge-

straft. Bankzitters kunnen vanaf dit seizoen ook 

geel of rood krijgen als ze hun ongenoegen blij-

ven spuien. Jammer genoeg zijn er ook al bij KFC 

een paar “slachtoffers” gevallen.  Bij uitsluiting 

volgt een vergelijkbare procedure als bij ge-

schorste spelers. Uitsluiting voor 1 of meerdere 

matchen en zelfs een geldboete.  

Dit jaar betaalde KFC al ruim 200 € aan boetes, 

alleen al voor protest van staf of publiek, zelfs tot 

bij de U17. 

Ook de “supporters” (?) houden zich voortaan 

beter gedeisd, want ook voor hen kan de club 

een boete krijgen. Vroeger mocht een toeschou-

wer “zeggen wat hij wou, want hij stond achter 

de afsluiting”, klonk het toen een beetje simplis-

tisch maar met een beetje gezond verstand, voel 

je aan dat die stelling langs alle kanten wringt.  

Halen dat geroep en die verwijten iets uit? Aller-

minst!! Je krijgt er in ieder geval de sympathie 

van de scheids noch zijn assistenten mee. Een 

ander naar gevolg is dat vooral bij jeugdmatchen 

de (jonge) spelers het gedrag van de supporters 

gaan kopiëren. Ze beginnen bijgevolg dan ook 

maar te mekkeren op de scheids, verliezen de 

focus op de wedstrijd of erger nog, ze beginnen 

(grove) overtredingen te maken.  

U begrijpt het al, beste lezer, een namiddagje 

scheidrechters uitschelden heeft geen enkele zin 

en werkt contraproductief. Weet dat scheids-

rechters soms snel moeten beslissen op fases die 

allesbehalve duidelijk zijn of waarvoor er enige 

interpretatie nodig is. In de meeste gevallen 

staan ze er ook alleen voor.  

Of mocht je ondanks alles er toch van overtuigd 

zijn dat je zelf meer talent hebt voor de job. Hou 

je eigen bril  op en schrijf je in voor een opleiding 

tot scheids. De bond verwacht je… (KL) 

“Hier arbiter, m’n bril!” 
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Stad Poperinge is óók een sponsor  
KFC Poperinge is zijn vele sponsors natuurlijk 

heel dankbaar, want dankzij hen is het mogelijk 

om onze club te runnen.  Maar als we eerlijk 

zijn, dan moeten we toegeven dat de “stad 

Poperinge” - dat wil zeggen “alle belastingbeta-

lers”, dus ook u en ik -  óók een sponsor is.  

Al vloeit een zeer groot deel van de verkregen 

subsidies terug naar de gemeenschap, toch is de 

indirecte sponsoring van de stad Poperinge ver-

uit de belangrijkste. Daarmee bedoelen we het 

verschil tussen de gevraagde huur en het effec-

tief kostenplaatje van investering aankoop gron-

den, aanleg terreinen, bouw kleedkamers, on-

derhoud grasvelden,   het reinigen van de kleed-

kamers, het verbruik   van elektriciteit en water. 

Ieder jaar wordt een werkingssubsidie verdeeld 

onder de diverse sportclubs.  Ieder erkende 

sportclub gaande van de biljartclub, schuttersver-

eniging... tot de grotere volley-, basket- en voet-

balclubs ontvangen een deel van een totale pot 

van 18.000 €. Verschillende parameters zorgen 

ervoor dat deze middelen zo eerlijk mogelijk ver-

deeld worden. Voor heel KFC ontving de club op 

5 december 2018 een storting van 4.431 € als 

werkingstoelage. 

 

Stad Poperinge betaalt ook een jeugdsportsubsi-

die aan die clubs die effectief aan jeugdwerking 

doen. De verdeling gebeurt enerzijds kwantitatief 

(40% volgens het aantal leden en volgens de be-

taalde huur) en anderzijds kwalitatief (60% waar-

bij rekening wordt gehouden met het niveau van 

de trainers).  De totale jeugdsportsubsidie voor 

alle sportclubs bedraagt 32.500 €. KFC Poperinge 

kreeg daarvan 8.330 € 

 

Ook wordt er ieder jaar 16.800 € betaald als 

“impulssubsidie”.  Dit is een subsidie waarbij de 

opleiding van trainers, scheidsrechters, bestuurs-

leden wordt betaald.  Clubs met een eigen Jeugd-

sportcoördinator ontvangen ook een deel van de-

ze pot. Voor KFC betekent dat 3.411 €. 

 

Bij promotie van een ploeg wordt een promotie-

toelage aan deze ploeg toegekend.  Dit is een be-

drag van ongeveer 750 €. Maar voor KFC was dat 

slechts 375 € vermits er 2 teams in competitie 

met stijgen/dalen spelen... 

 

KFC Poperinge mag ook ieder jaar genieten van 

de logistieke steun bij het organiseren van het 

jaarlijks ESR-tornooi. 

 

Anderzijds betaalt KFC ook huurgeld voor de ac-

commodaties op het Don Boscosportterrein. 

Jaarlijks bedraagt dat 12.000 €. KFC betaalt ook 

Onroerende Voorheffing (de zgn. “grondlasten” 

van 2.000 € per jaar. Daarvan gaat 3/4 naar de 

stad Poperinge. 

 

Met andere woorden: het geld van de gemeen-

schap gaat (grotendeels) terug naar de gemeen-

schap... 

Niettemin dankt het bestuur van KFC Poperinge 

het stadsbestuur van Poperinge en bij uitbreiding 

de hele Poperingse bevolking  voor de steun.  

 

Wie meer wil weten over de financiering van KFC 

kan op onze website terecht. KFC heeft als ENIGE 

voetbalvereniging, sinds minstens 5 jaar, op zijn 

website een menu “FINANCIERING”.  Daar wor-

den de “Kosten” en de “inkomsten” (zonder be-

dragen) opgesomd.  Dat is uniek op ons niveau  

(PV/CM) 
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 NOTEER IN DE AGENDA 
 

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

WINTER IN POPERINGE  - KERSTMARKT  

(Grote Markt, Poperinge)  

 

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 

Napoleon XIV. Org. KFC-Studax.  

VVK 10 €; ADD 12 €. (zaal Palace) 

 

Vrijdag 6 maart 2020 

Vanaf 19:30 u. 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 

 

Zondag 8 maart 2020 

Vanaf 12:00 u. 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 

 

Maandag 9 maart 2020 

Vanaf 19:00 u. 

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)  

TOPSCORERS 
 

1ste PROVINCIALE 

7: Kevin Chateau 

2: Friso Mando 

1: Alister Bafcop, Ward Maer-

ten, Jasper Notredame 

 

4de PROVINCIALE D 

2: Thibaut Lobeau, Frédéric 

Cuvelier, Thijs Bruneel 

1: Rinus Baes, Emiel 

Nouwynck  

 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

3: Ward Maerten 

2: Kuessi Segbefia 

1: Alister Bafcop, Kevin 

Chateau, Axel Deturck, Friso 

Mando 

 

4de PROVINCIALE D 

4: Frédéric Cuvelier 

2: Fries Rosseel 

1: Frederik Deruytter 

 

 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

2: Ward Maerten, Kenneth 

Garreyn, Friso Mando. 

1: Olivier Sohier, Kevin 

Chateau, Kenneth Garreyn, 

Morgan Lefebvre, Axel Deturck, 

Wannes Lelong. 

 

JONG KFC:  

2: Thibault Lobeau, Emiel 

Nouwynck, Frederik Deruytter 

1: Jens Coene, Frédéric Cuve-

lier, Dylan Denis, Thijs Bruneel. 
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• Door de blessure van Jens Ledoux vorige week speelde “studaxer” Robin Lemoyne mee met de 

KFC-Beloften. Ondanks de 4-1 nederlaag speelde Robin een prima partij. Robin was enkele jaren 

terug nog tweede keeper bij KFC, maar door werkomstandigheden kon hij niet meer trainen; daar-

om speelt hij nu bij Studax. Wel leuk dat hij de Beloften uit de nood wilde helpen. Merci Robin. 

• De volgende thuiswedstrijden van KFC (A-ploeg) gaan wel degelijk door telkens om 15 u. Even was 

daar verwarring rond, vermits er 14:30 u. stond op de officiële website van de voetbalbond. Dat 

kwam omdat het uur nog niet was aangepast na de goedkeuring van de veldverlichting. Dus àlle 

thuismatchen van de A-ploeg om 15 u.!! 

• Ondertussen loopt de KFC-stickeractie op volle toeren verder. Vorige week al werden de eerste 

“complete boeken” gesignaleerd bij de jeugdspelers. Wie zijn boek nog niet compleet heeft kan 

nog altijd bij AD Delhaize terecht. De actie loopt nog tot 27 november. Op 24/11 is er een ruilbeurs 

voorzien. 

• De buren van TSC Proven hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de West-Vlaamse voet-

balbeker. Daarin komen de Provenaars op 22 december uit tegen K.EG Gistel (3de prov.). Daarmee 

ontloopt Proven de sterke(re) tegenstanders en hebben ze dus een kans op de halve finales. Ande-

re wedstrijden in de kwartfinales zijn SC Blankenberge tegen WS Houthulst, RC Waregem tegen E. 

Zedelgem en SK Zwevezele B  tegen WS Lauwe. 

• Vanaf 21 januari 2020  wordt bij KFC Poperinge een trainerscursus “Instructeur B” georganiseerd. 

Het gaat over 71 lesuren (telkens op dinsdagavond), verdeeld over  4 modules. Inschrijven kan 

vanaf nu op https://www.voetbalvlaanderen.be/trainer/basisopleidingen/veldvoetbal/instructeur-

b. Lesgever is Kristof Mortier. (zie ook pagina’s 6 en 7 in dit clubblad) 

• Voor de “Memorial Day” van tweede kerstdag, 26 december, zijn er nu al 38 ploegen ingeschre-

ven. De Memorial Day is een zaalvoetbaltornooi voor jeugdteams dat georganiseerd wordt ter na-

gedachtenis van de overleden jonge KFC-spelers Kurt Vulsteke en Simon Dequeker.  

• Nu het winter wordt en de velden natter liggen, wordt aan de jeugdtrainers, - spelers en -délégués  

gevraagd extra zorg te besteden aan de netheid van de kleedkamers. Let er op dat de spelers zo 

veel als mogelijk hun modderige schoenen buiten afkuisen aan de aangebrachte vaste borstels na-

bij de kleedkamers. Er is buiten ook lopend water voorzien om de schoenen proper(der) te maken. 

Iedereen heeft graag een nette(re) kleedkamer !! 

• Voor de U15 komen er nieuwe wedstrijduitrustingen: vier sponsors (Wesley Lamerant, Geert Rou-

seu, Hsphere, RD Engineering BVBA en In Ferro) sloegen de handen in mekaar en schenken shirts, 

broekjes en regenjasjes aan de U15-spelers.  

FC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 6 - 10-11-2019 
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DE U11-C-SPELERS HEBBEN MET  

DORIAN LANOYE EEN NIEUWE TRAINER 

 

 

 

• De provinciale U9 zullen na Nieuwjaar op een hoger niveau spelen: ze gaan van niveau 2 naar ni-

veau 3. Dat betekent sterkere tegenstanders voor de U9 die nu wekelijks met al te grote cijfers 

wonnen. Leren verliezen wordt de boodschap. Anderzijds zakken de Gewestelijke U15 en de pro-

vinciale U12 met één niveau.  

• Tijdens het voorbije weekend werd het gezin van Daimy Delva (doelman bij de GU15) zwaar ge-

troffen. De wagen, met daarin Daimy, zijn ouders en broer, werd zwaar aangereden in Westouter 

door een wagen die uit het niets van uit een zijweg de grote weg opdraaide. De Franse chauffeur 

bekommerde zich niet over de slachtoffers, pleegde vluchtmisdrijf, maar gaf zichzelf later wel 

aan. De gezinsleden geraakten alle vier gewond. Vooral de mama van de jonge keeper liep zware 

verwondingen op. We wensen iedereen veel moed en een spoedig herstel. 

• De oudere spelers van U21 tot en met A-ploeg kregen een sessie over gezonde voeding. Alle 

beetjes of moeten we zeggen “kruimeltjes”, helpen. 

• Bij Jong KFC  revalideert Jens Coene nog steeds van een polsbreuk, opgelopen in de match tegen  

Dadizele.  Jonas Rosseel kreeg last van pijnlijke steken in knie tijdens de match tegen Ledegem en 

 moest de match staken. Afwachten of hij fit raakt. 

• In januari 2020 zouden er opfris- en schilderwerken gebeuren in de KFC-kantine.  

• Het zit nieuwkomer Lucas Pacco niet mee: de speler geraakte in de eerste oefenmatch van het 

seizoen zwaar geblesseerd aan de ribben, na een fors duel in de oefenpartij tegen KVK Westhoek. 

Bleek dat hij een viertal ribben had gebroken, waarvan eentje niet goed was hersteld. Nu dat eu-

vel stilaan opgelost leek en Lucas zich klaarstoomde op training en bij de Beloften, geraakte hij nu 

geblesseerd aan de hiel, waardoor hij vorige week weer aan de kant moest blijven. Volhouden 

Lucas, het tij zal keren...  

• Ook Alister Bafcop moet nog langs de kant blijven. Volgens de dokters is hij zeker niet inzetbaar 

vóór januari 2020.  

• Wat hebben onze tegenstanders toch met ons veld? Een paar weken geleden klaagde een Ware-

gemspeler onterecht over de toestand van het veld, maar dat zal allicht uit frustratie geweest zijn 

om het 4-0 verlies. Maar ook deze week is Blankenberge al aan het kankeren over de staat van 

het veld. Speler Mathias Feys noemde het een “snertveld”, terwijl hij het nog niet eens heeft ge-

zien of gevoeld. Volgens trainer Lucker is er niets aan de hand met het E-terrein van KFC Poperin-

ge. Of is Blankenberge nu al excuses aan het zoeken? (PSP/KL) 

 

(Vervolg van blz. 8) 
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN 

Z O N D A G  2 4  N O V E M B E R  

JONG KFC - SK VLAMERTINGE B (14 u.) 

KFC POPERINGE A - SK VLAMERTINGE (15 u.) 

50 jaar geleden beleefde KFC hoogtepunt in 111-jarig bestaan: 

Kampioen én Bekerwinnaar (deel 2) 
(vervolg van clubblad nr.  5 dd. 27-10-2019) 

De meest tumultrijke wedstrijd was ongetwijfeld de wedstrijd aan huis tegen Daring Blankenberge. 
Deze wedstrijd werd betwist op 21 december 1969. De scheidsrechter was geblokkeerd in Ieper en 
keerde onverrichterzake huiswaarts. Daar waar de wedstrijd in principe moest aanvangen om 14.30 
uur kon dit pas om 15.13 uur en dit met een gelegenheidsscheidsrechter, ter beschikking gesteld 
door Daring Blankenberge. De wedstrijd eindigde in het halfdonker op een 4-4 gelijkspel. Door het 
geharrewar dat ontstond na de wedstrijd diende de afgevaardigde Valère Debreus zijn ontslag in als 
bestuurslid. Een klacht werd ingediend tegen Daring Blankenberge, maar het PC aanvaardde de 
klacht niet en de uitslag werd behouden. Ook het hoger beroep werd als onbeduidend en ongegrond 
verworpen. De laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld tegen SV Nieuwpoort (nvdr. met 
stamnummer 151 !). Club won de wedstrijd met 4 – 2.  Aangezien KFC reeds zeker was van de titel 
werd een indrukwekkende bloemenhulde gebracht aan alle spelers, maar in het bijzonder aan Gery 
Derycke, kapitein van de ploeg, die zijn 300ste wedstrijd voor Club speelde. 
Opmerkelijk was dat ook Studax Poperinge en de kadetten kampioen werden in hun reeks en de mi-
niemen op een 2de plaats eindigden. Tijdens de kampioenenviering werd hulde gebracht aan André 
Gelein en Albert Priem. Beiden waren 25 jaar bestuurslid en kregen de Zilveren Medaille in de Kroon-
orde opgespeld. In de optocht voorafgegaan de Speelschaar van het Sint Stanislascollege vonden we 

naast de fanionspelers ook de kleine Sutherland 
in zijn “voiture”.  Het kampioensfeest vond plaats 
in het Hotel Palace in de Ieperstraat op 3 mei 
1970. Er waren 137 ingeschrevenen en er werd 
zoals het Poperingse verenigingen past gevierd 
tot in de late uurtjes …     (wordt vervolgd) 

 
 Gery Derycke werd in 1970 gehuldigd o.w.v. 

zijn 300ste wedstrijd gespeeld voor KFC Pope-

ringe. 
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KFC-STICKERRUILBEURS  

OP ZONDAG 24 NOVEMBER 
Nog ruim 3 weken heb je de tijd (tot 27 november) om KFC-stickers te verzame-

len tijdens de succesvolle fotostickeractie in samenwerking met AD Delhaize 

Poperinge. De eerste spelertjes met een compleet volgeplakt album hebben 

zich inmiddels al gemeld.  

Het is uiteraard frustrerend als je net dat ene stickertje niet te pakken krijgt. En 

om al die honderden verschillende plaatjes toch allemaal verzameld te krijgen 

heeft KFC Poperinge de ideale oplossing met een ruilbeurs!  

Op zondag 24 november,  ter gelegenheid van de dubbele derby tegen SK Vla-

mertinge, organiseert KFC Poperinge een ruilbeurs voor de KFC-Stickeractie.  

U kan vanaf 13 u. tot 19 u. in de KFC-kantine terecht. Geïnteresseerden kunnen 

alle plaatjes die ze teveel hebben, ruilen voor plaatjes die ze nog missen.  En u 

kan tegelijk ook genieten van twee voetbalwedstrijden: om 14 u. speelt Jong 

KFC tegen SK Vlamertinge B en om 15 u. speelt het A-team van KFC tegen SK 

Vlamertinge A. Zorg dat je erbij bent!! (PSP) 

De KFC-stickeractie in samenwerking met 

AD Delhaize Poperinge draait op volle toe-

ren. Soms leuk om te horen hoe de jongste 

- en niet alléén de jongste... -  KFC’ers be-

zig zijn met het fotoboek. De actie in Del-

haize loopt nog tot 27 november. 

Iedere KFC’er kan met zijn eigen unieke co-

de ook een mok, poster en/of sleutelhan-

ger kopen met zijn eigen foto. Als u be-

stelt, dan verdient KFC zelf er ook nog een 

kleinigheidje aan... Doen, dus... 

DOOR JOUW BESTELLING HELP JE KFC POPERINGE 
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WEEKEND 8-9-10 NOVEMBER 
ZATERDAG 9/11 

 

Thuis 

09:30 PROV U9(1) - Zwevegem Sp.  

09:30 PROV U9(2) -Zwevegem Sp.  

09:30 PROV U10 - VV Tielt  

09:30 PROV U11 - SV Roeselare  

09:30 GEW U17 - VKW Vleteren  

14:30 PROV U17 - VVC Beernem 

 

Uit 

09:00 JV Lo-Reninge - GEW U11      

09:00 Eendr. Wervik - GEW U9(2)      

09:00 SK Elverdinge - GEW U7(3)      

09:15 FC Westouter - GEW U10(2)      

09:30 EVC Beselare - GEW U10(1)      

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

09:30 RC Waregem - PROV U8(1)      

09:30 RC Waregem - PROV U8(2)      

10:00 WS Adinkerke - Gew U11 (2)      

10:00 SK Reningelst B - GEW U7(1)      

10:30 Sassp. Boezinge - GEW U9(1)      

12:30 VV Oostduinkerke A - GEW U12    

13:45 FC Westouter - GEW U13      

14:30 FC Eendr. Hooglede - KFC Beloften  

15:00 SK Vlamertinge - GEW U15 

 

ZONDAG 10/11 

 

Thuis 

09:30 PROV U12 - Knokke FC  

09:30 PROV U13 - VC Wingene  

09:30 PROV U15 - VC Wingene  

14:00 Jong KFC - SK Elverdinge  

15:00 KFC Poperinge - SC Blankenberge 

 

 

 

WEEKEND 15-16-17 NOVEMBER 
VRIJDAG 15/11 

 

Thuis 

20:00 KFC Beloften - SK Westrozebeke B 

 

ZATERDAG 16/11 

 

Thuis 

09:30 GEW U8(1) - SK Reningelst B  

09:30 GEW U9(1) - TSC Proven  

09:30 GEW U9(2) - Jespo Comines-Warneton  

09:30 PROV U8(1) - SC Wielsbeke  

09:30 PROV U8(2) - SC Wielsbeke  

09:30 GEW U10(1) - SC Zonnebeke  

09:30 GEW U10(2) - TSC Proven  

09:30 PROV U10  - SV Bredene A  

10:45 GEW U7(1) - Sp. Dikkebus  

10:45 GEW U7(2) - SC Zonnebeke  

14:30 GEW U12 - RC De Panne  

14:30 PROV U21 - SC Blankenberge 

 

Uit 

09:15 VV Alveringem - GEW U17      

09:30 VVC Beernem - PROV U11      

10:30 SCT Menen - PROV U9(1)      

10:30 SCT Menen - PROV U9(2)      

14:30 SC Blankenberge - PROV U17 

 

ZONDAG 17/11 
 

Thuis 

09:15 Studax Res. - VK Langemark-Poelkapelle  

09:15 Studax Z  - FCE Kuurne  

09:30 PROV U12 - SV Zulte-Waregem 
 

Uit 

09:30 SK Steenbrugge - PROV U13      

10:00 VVC Beernem - PROV U15      

14:30 FC Westouter - Jong KFC      

14:30 VV Oostduinkerke -  KFC Poperinge  
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1ste PROVINCIALE 
KALENDER 9-10 NOVEMBER 
09/11 18:00 Wervik - Waregem         ...-...  

09/11 19:00 RC Lauwe - Oostkamp       ...-...  

09/11 19:30 Wevelgem - Anzegem        ...-...  

10/11 14:30 Zedelgem - Oostduinkerke    ...-...  

10/11 14:30 Wielsbeke  - WS Lauwe      ...-...  

10/11 14:30 Dadizele - Vlamertinge       ...-...  

10/11 15:00 Varsenare - Boezinge       ...-... 

10/11 14:30 KFC Poperinge-SC Blankenberge...-...  

RANGSCHIKKING 
1. OOSTKAMP   10  7  0  3  25/9   24  

2. Waregem     10  6  1  3  20/12  21 

3. Wervik      10  6  2  2  21/12  20 

4. Anzegem     10  5  1  4  17/11  19 

5. Zedelgem    10  5  3  2  19/16  17 

6. Dadizele     10  4  2  4  13/11  16 

7. WS Lauwe    10  4  3  3  18/11  15 

8. RC Lauwe    10  4  3  3  14/14  15 

9. Blankenberge  10  3  4  3  19/20  12 

10.  Oostduinkerke  10  3  5  2  16/18  11 

11.  Wielsbeke     10  2  3  5  10/14  11 

12.  Boezinge    10  3  6  1  11/18  10 

13.  Vlamertinge    10  3  7  0  11/21  9 

14.  KFC Poperinge  10  2  5  3  12/15  9 

15.  Wevelgem    10  1  4  5  13/16  8 

16.  Varsenare    10  0  9  1  5/26   1 

KALENDER 16-17 NOVEMBER 
16/11 19:00 Blankenberge - Wevelgem    ...-...  

17/11 14:30 Oostduinkerke - KFC Poperinge  ...-...  

17/11 14:30 Anzegem  - Wervik        ...-...  

17/11 14:30 Vlamertinge  - Zedelgem     ...-...  

17/11 14:30 WS Lauwe - Varsenare      ...-...  

17/11 15:00 RC Waregem - Wielsbeke      ...-...  

17/11 15:00 Boezinge - RC Lauwe       ...-...  

17/11 15:00 Oostkamp - Dadizele       ...-... 

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 9-10 NOVEMBER 
09/11 18:00 Winkel Sp.  - Westouter  ...-...  

09/11 19:00 Zillebeke - Vlamertinge   ...-...  

10/11 14:00 Jong KFC - SK Elverdinge  ...-...  

10/11 14:30 Reningelst - Moorsele   ...-...  

10/11 14:30 Voormezele - Dadizele   ...-...  

10/11 14:30 Houthem - Ledegem   ...-...  

10/11 15:00 Hollebeke - Vleteren  ...-... 

 

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.    10  7  1  2  33/8  23 

2. Dadizele     10  7  2  1  34/18 22 

3. Voormezele  8   5  2  1  15/11 16 

4. Elverdinge   9   5  3  1  23/13 16 

5. Kruiseke    10  5  4  1  19/19 16 

6. Vleteren    10  5  5  0  22/31 15 

7. Zillebeke    10  4  3  3  26/18 15 

8. Westouter   9   3  1  5  21/15 14 

9. Moorsele    9   3  3  3  17/20 12 

10. Ledegem    9   2  4  3  13/24 9 

11. Reningelst   9   2  5  2  9/14  8 

12. Hollebeke   9   1  3  5  9/16  8 

13. Vlamertinge   9   1  4  4  18/26 7 

14. Houthem   8   1  5  2  9/22  5 

15. Jong KFC    9   1  7  1  9/22  4 

 

KALENDER 16-17 NOVEMBER 
17/11 13:45 Vlamertinge  - Winkel Sp.   ...-...  

17/11 14:30 Vleteren - Voormezele  ...-...  

17/11 14:30 Westouter - Jong KFC  ...-...  

17/11 15:00 Kruiseke - Zillebeke  ...-...  

17/11 15:00 Elverdinge - Houthem  ...-...  

17/11 15:00 Moorsele  - Hollebeke  ...-...  

17/11 15:00 Ledegem  - Reningelst  ...-...  
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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.) 1 / 2 12 Jong KFC - VK Dadizele B (zat. 19 u.) 1 / 3 

20 WS Lauwe - KFC Poperinge   2 / 0 20 VKW Vleteren - Jong KFC  3 / 1 

27 KFC Poperinge - RC Waregem   4 / 0 27 Jong KFC  - SV Moorsele B  0 / 0 

NOVEMBER 2019      NOVEMBER 2019 

03 SV Anzegem - KFC Poperinge   2 / 0 03 Ol. Ledegem B - Jong KFC  5 / 4 

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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