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ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

1ste provinciale (15 u.) 

KFC POPERINGE - EXC. ZEDELGEM 
 

4de provinciale D (14 u.) 

JONG KFC - WINKEL SPORT 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

EXCELSIOR ZEDELGEM en WINKEL SPORT  

KERSTCADEAU? 
KFC POPERINGE - EXC. ZEDELGEM (15 u.) 

Het is de tijd van geschenkjes, maar Zedelgem komt niet om 

cadeaus uit te delen, vrezen we. KFC zal het dus zélf moeten 

doen om de supporters een geweldig kerstgeschenk te geven. 

Een derde opeenvolgende overwinning om het kalenderjaar 

2019 af te sluiten ware fantastisch. 

Is dat realistisch? Als je met een gehalveerde ploeg Oostkamp 

kan uittellen op verplaatsing en ook Dadizele kansloos wan-

delen stuurt, dan moet winnen tegen Zedelgem ook mogelijk 

zijn. Al is er naast de 6 gekwetsten nu ook nog een geschors-

te. En die is er misschien net té veel aan. Of niet...? (PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Patrick Ou-

vrein, bijgestaan door grensrechters Sven Latruwe en Carl De-

graeve 

 

JONG KFC -  WINKEL SP. (14 u.) 
 

Jong KFC duikt de winterstop in met een thuismatch tegen 

leider Winkel Sport. Bij de Season Kick Off had trainer Geert 

Six getipt op een B-ploeg voor de titel en voorlopig krijgt hij 

gelijk. De jonge versie van de ploeg uit 1ste amateur houdt bij 

momenten lelijk huis in 4e Prov. D. Het verloor nog maar 1 

keer, heeft de beste aanval en de beste verdediging. Daar kan 

je mee thuiskomen, en zelfs op verplaatsing gaan. Sint-Eloois-

Winkel was de evenknie in de jeugdreeksen waar Poperinge 

in speelde maar kon z’n jongens uit ’96, ‘97, ’98 aan boord 

houden en dat lijkt nu te lukken. Jong KFC was sterk verjongd 

dit seizoen en nu het blessures regent bij de A- én B-ploeg 

moet de sportieve staf komen met nóg jonger. De jongste 

twee wedstrijden leidde dat tot zwaar verlies. Afwachten of 

de koe een haas vangt misschien? Je weet maar nooit zo net 

voor de winterstop. (KL)  

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Kris Mulleman 
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Beste clubsympathisanten 

 

Binnenkort mogen we opnieuw aan de feest-

dis plaatsnemen om het oude jaar af te slui-

ten en het nieuwe jaar te vieren! Bij deze 

wensen we jullie allen een gelukkig en vooral 

gezond 2020 toe! 

 

Niettegenstaande een aantal sportieve tegen-

slagen, sluiten we 2019 af met een positief 

gevoel. KFC Poperinge kon met zijn A-team de 

vorige competitie afsluiten op een negende 

plaats met 40 punten en kon dus voor het 

derde seizoen op rij de competitie starten in  

1ste Provinciale. De B-ploeg behaalde een 8ste 

plaats met 32 punten.  

 

In de huidige competitie kruipt KFC-A met 

twee overwinningen op rij tegen kopploegen 

(Oostkamp en Dadizele) langzaam maar zeker 

uit de degradatiezone. Hopelijk is hiermee de 

weg van de redding ingeslagen en kunnen we 

begin 2020 een vervolg breien aan deze toch 

opmerkelijke resultaten.  

 

KFC werd de laatste tijd niet gespaard van ge-

kwetsten en hoopt 2020 in te zetten met 

100% fitte spelers. 

 

We sluiten 2019 af met de kerstactie van de 

jeugd. Tevens wordt van 13 december tot en 

met 5 januari een chalet uitgebaat op de 

Kerstmarkt waar we jullie van harte uitnodi-

gen om met een drankje en een hapje het ou-

de jaar waardig af te sluiten en waar jullie 

het nieuwe jaar met goede moed kunnen in-

zetten.  

Noteer alvast volgende data in jullie agen-

da’s! 

• Steakfestijn op vrijdag 6 maart, zondag 8 

maart en maandag 9 maart 

• United-Fuif op  zaterdag 14 maart  in 

Jeugdhuis De Kouter 

• 14de editie van Poperinge Trophy 

(Eurosportring) met Hemelvaart 2020 ( 22 

en 23 mei) 

• Summer Garden Party op zaterdag 20 juni. 

 

Zoals jullie kunnen merken zitten de KFC-

besturen niet stil en wordt alles in het werk 

gesteld om KFC verder te laten groeien en 

bloeien! 

 

Nogmaals prettige eindejaarsfeesten 

en een super 2020 toegewenst! 
 

Namens het Bestuur 

Filip Coutigny 

Voorzitter KFC Poperinge vzw  

Nieuwjaarsbrief van de voorzitter 
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Bram Lucker: “Ik wil eens arrogantie 

van bepaalde ploegen afstraffen” 
Na de toch wel verrassende overwinning in 

Oostkamp klonk het in de bestuurskamer dat 

KFC toch nog graag één van de twee resterende 

thuismatchen van 2019 wou winnen. En dat ge-

beurde vorige zondag al: 3-0 tegen Dadizele. 

Wat er op zondag 15 december tegen Excelsior 

Zedelgem ook gebeurt, de heenronde is vrij po-

sitief geëindigd. “En toch”, vindt trainer Bram 

Lucker na de oververdiende overwinning tegen 

Dadizele, “kregen we met die 16 op 45 véél te 

weinig loon naar werk. We hadden  minstens 6 à 

7 punten méér moeten hebben en dan stonden 

we pobleemloos in de linkerkolom”. En als de 

wensen van de trainer door het bestuur kunnen 

ingewilligd worden, dan wil Bram ervoor zorgen 

dat - in de toekomst - de arrogantie van bepaal-

de ploegen tegenover KFC afgestraft wordt” 

GEEN EXCUUS 

16 op 45 is inderdaad “een buis” om het in 

schooltermen te zeggen, maar trainer Bram Luc-

ker somt een reeks wedstrijden op waarin KFC 

inderdaad méér verdiende: zoals thuis tegen RC 

Lauwe, Wevelgem en Blankenberge of zoals uit 

op Wervik en Oostduinkerke om het dan nog niet 

over de gemiste penalty tegen Vlamertinge te 

hebben... 

Maar als het een verontschuldiging mag zijn: al 

van bij het competitiebegin mankeerden er één 

of meerdere pionnen, afgelopen zondag zelfs zes. 

Bram Lucker gaat toch niet helemaal akkoord: 

“Het was een gehalveerde ploeg: op papier! De 

jongens die op het veld stonden waren - op twee 

spelers na -  dezelfde als diegenen die hier al 

twee jaar of meer voetballen. Een excuus voor 

die mindere prestaties zijn al die geblesseerden 

dus niet”. Bij zoverre dat Bram Lucker na het pijn-

lijke verlies tegen Vlamertinge zijn eigen positie 

ter discussie stelde. “Alles zat tegen”, legt de trai-

ner uit, “en door al die omstandigheden was het 

niet onlogisch dat ik mezelf ter discussie stelde. 

Trouwens”, glimlacht hij, “jezelf relativeren, dat is 

ook een kwaliteit, hé”.      

 (vervolg zie blz. 6) 

Bram Lucker: Waarom zou ik er geen vierde jaar 

bij doen? Franky Dury is al 25 jaar bij SV Zulste-

Waregem.... (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 5 Bram Lucker) 

Die vraag over de positie van de trainer kwam bij 

de spelersgroep hard aan; ze schrokken er toch 

van dat hun trainer even zelf niet wist hoe het 

verder moest. “De spelers hebben daar goed op 

gereageerd”, vindt Bram . “Ze zijn bij zichzelf te 

rade gegaan, ze zijn voor de spiegel gaan staan 

en dat heeft hen uiteindelijk wakker geschud. Het 

heeft de groep een boost gegeven met een 6 op 

6 en straks hopelijk een 9 op 9 als gevolg”. 

ZEDELGEM 

En dan kan in de terugronde misschien wél nog 

gehaald worden wat vooropgesteld werd bij het 

seizoenbegin: een plaats in de linkerkolom. Al 

moet KFC nog bij alle rechtstreekse degradatie-

concurrenten op bezoek, op Varsenare na. “Dat 

maakt niet uit”, weerlegt Bram onze opmerking. 

“Als je op Oostkamp kan winnen, kan je overal 

winnen. Ik hoop alleen dat we de sfeer die er nu 

is nog een periode kunnen aanhouden. Ik denk 

niet dat we een terugval zullen kennen. We trai-

nen goed en we trainen verstandig. En mentaal 

zijn we weerbaarder geworden. Daarom hoop ik 

toch dat we ’19 met 19 punten kunnen afsluiten. 

Al zal dat niet makkelijk zijn. Zedelgem is een niet 

te onderschatten team dat niet toevallig op de 

zesde plaats staat. Het is een ploeg, een beetje 

zoals wij: zonder vedetten, maar met harde wer-

kers en spelers die toch in staat zijn om ook bo-

venaan de rangschikking wel eens een tik uit te 

delen. 

COACHEN 

Wat opviel zondag tegen Dadizele was dat de 

nieuwe kapitein (Olivier Sohier) voortdurend aan 

het coachen was om het nieuwe spelsysteem 

mee te helpen sturen van op het veld. “Het klopt 

dat we ons hebben aangepast”, zegt Bram Lucker. 

“De hoge pressie die wij speelden, leverde niet 

direct resultaat op. Ook door de omstandigheden 

en het type spelers dat we beschikbaar hadden, 

moesten we iets anders proberen. We hebben 

dat met de hele groep besproken en we zijn ook 

overeengekomen dat we, bij een nieuwe neder-

laag niet weer het systeem gaan veranderen.  

We hebben geen flankaanvallers en met de spe-

lers die we nu beschikbaar hebben, lijkt het hui-

dige systeem ons het beste. Ik sta er als trainer 

op dat de spelers meedenken over hoe en wat. 

Ze moeten snappen waar het over gaat. Dat is 

een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. 

Oké, Oli doet dat nu goed, maar eigenlijk zouden 

ze alle elf mekaar moeten coachen”.  

TOEKOMST 

Tot slot hadden we het met Bram Lucker ook nog 

even over zijn toekomst. Ligt die al dan niet bij 

KFC? Aanleiding voor die vraag was een artikel in 

Het Nieuwsblad van enkele dagen voordien waar-

in Bram stelde dat hij al drie seizoen met dezelfde 

problemen wordt geconfronteerd bij KFC: een 

kleine kern en geen spelers voor bepaalde posi-

ties. 

“Dat moet inderdaad aangepakt worden”, vindt 

de trainer, “anders kan je als ploeg geen stappen 

vooruit zetten. We willen groeien. Ik heb mijn 

wensen aan het bestuur kenbaar gemaakt: ik zou 

graag de beperkte kern van nu behouden met 

daar nog een viertal spelers bij, waarvan min-

stens twee dominante voetballers die een elftal 

kunnen sturen. Als dat mogelijk zou zijn, dan blijf 

ik, want ik ben hier graag. Of drie jaar niet vol-

doende is? Dat wordt wel eens gezegd, maar ik 

vind van niet, zolang als het klikt en dat is nog al-

tijd het geval. Trouwens, Franky Dury is al 25 jaar 

bij SV Zulte-Waregem”, lacht Bram. 

“Wat ik met KFC Poperinge eens zou willen, is de 

arrogantie van bepaalde ploegen tegenover KFC 

Poperinge afstraffen, een beetje zoals we vorige 

zondag hebben gedaan...” (PSP) 
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Net als vorig jaar neemt KFC Poperinge ook dit jaar deel aan 

“Winter in Poperinge!”, de traditionele kerstmarkt op de 

Poperingse Grote Markt. Winter in Poperinge loopt tussen 

vrijdag 13 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.  

Er is uiteraard de overdekte schaatspiste van 336 m2 (slechts 

6 €, schaatsen inbegrepen). Je kan ook met de hele familie 

genieten van een ritje op de nostalgische rupsbaan uit 1921 

(voor 2 ritjes betaal je slechts 3,5 €). Of je kan genieten van 

concerten allerhande vanaf de Winterkiosk, middenin het ge-

zellige kerstdorp. Optredens zijn er tijdens de weekendna-

middagen en -avonden. 

Tegelijk loopt bij de Poperingse handelaars in de stad een 

Eindejaaractie waarmee je o.m. een reischeque van 1.000 € 

kan winnen. En er is uiteraard de KFC-stand waar je kan ge-

nieten van een streekbiertje, cavaatje, picon, KFC-koffietje,…  

en proeven van de heerlijke KFC-partysnacks en de smaak-

volle KFC-croque-monsieurs. 

 

 

 

Uitzonderlijke aanbieding voor uw eindejaarsfeesten 

GROOTMOEDERS LUKKEN  (750 gr.)              7,00 € 

KERSTSTRONKEN        (1,5 l. roomijs- 12 pers.)  7,00 € 

CHOCOLADETRUFFELS    (600 gr.)              9,50 € 
 

TE BESTELLEN BIJ ALLE KFC-JEUGDSPELERS  
(die er nog een prijs mee kunnen winnen ook) 

Wij leveren aan huis op ZATERDAG (VOORMIDDAG) 21 DECEMBER 2019 

DANK U EN PRETTIGE FEESTDAGEN !! 
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Net zoals de vorige twee edities kunt u ook dit jaar weer vanaf 13 december 2019 tot en met 5 janua-

ri 2020 op de Kerstmarkt terecht bij het standje van KFC Poperinge. 

U kunt er weer genieten van een streekbiertje, cavaatje, picon, KFC-koffietje,…  en proeven van de 

heerlijke partysnacks en de smaakvolle croque-monsieurs. 

 

En net zoals in de twee voorbije jaren komt ook de Kerstman op bezoek. De spelers krijgen van de 

enige, echte Kerstman hun traditionele zakje snoep, maar ook KFC geeft een cadeautje, nl. een ticket 

voor de schaatspiste !!!!!   

Voor de U15 en U17, die niet willen schaatsen, voorzien we weer 2 drankbonnetjes.  

De Kerstman zal op volgende dagen aanwezig zijn : 

 
 

De Kerstman hoopt jullie terug massaal te ontvangen en het jeugdbestuur zal, samen met de mede-

werkers, ervoor zorgen dat jullie niet uitdrogen of verhongeren...  ☺ ☺ ☺    

Vr 27 en za 28 december 2019 Van 19.00 tot 21.00 u - alle jeugdploegen 

Vr 03 en za 04 januari 2020 Van 19.00 tot 21.00 u - alle jeugdploegen 

Inschrijven voor 15 december Via link website KFC 

Via mail :  Albert.De.Byser@telenet.be 

KFC – KERSTMAN  OP DE KERSTMARKT      

NEEM DEEL AAN DE CHRISTMASRUN 

EN STEUN “ KOM OP TEGEN KANKER” 
Bij deze wil KFC Poperinge de spelers warm maken om deel te nemen aan de ChristmasRun op zon-

dag 22 december. De Christmas Run is een initiatief van “De Poperingse Kom Op–Trappers”, een 

groep Poperingse fietsers (Mathieu Maes, Bart Coutigny, Luc Van Asch, Dirk Lambrecht en Wim  Du-

melie) die met volle goesting voor de negende keer voor de 1000 km willen gaan.  

Net zoals vorig jaar willen ze zich engageren om met 2 teams deel te nemen. Om de 11.000 euro 

startgeld bijeen te zamelen, organiseren ze op zondag 22 december 2019 de 5e editie van de Clare-

bout Christmasrun.  Loop mee en steun het wetenschappelijk kankeronderzoek! De opbrengst van de 

loopwedstrijd gaat integraal naar de actie. Wie minder sportief is kan uiteraard ook de deelnemers 

komen aanmoedigen op de Grote Markt te Poperinge. Om 18:15 u. start een wedstrijdje over 4 km 

en om 19 u. start de 8 km-wedstrijd. 

Inschrijven kan nu al via de website http://www.christmasrun-poperinge.be/. Deelnemen kost 8,50 € 

bij voorinschrijving of 11 € op de dag zelf.  
 

Indien je deelneemt, doe dit dan in KFC-uitrusting !!!! 
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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). 
 

Zondag 9 februari 2020 

HAMMETJESFESTIJN  VOLLEYBAL BEAPHAR 

Org. Beaphar Volleybal. (zalen College, Deken 

Debolaan).  
 

 

 

 

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, zondag 8 en maandag 9 maart 2020 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 
 

Zaterdag 14 maart 2020 

UNITED-FUIF “OLYMPIC” 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)  
 

Zaterdag 20 juni 2020 

2de SUMMER GARDEN  

(vanaf 18 u. in en rond KFC-kantine) 

TOPSCORERS 
1ste PROVINCIALE 

7: Kevin Chateau 

3: Friso Mando 

2: Jasper Notredame, Jasper 

Maerten 

1: Alister Bafcop, Ward Maer-

ten, Kuessi Segbefia 

 

4de PROVINCIALE D 

3: Thibaut Lobeau, Thijs Bruneel 

2: Frédéric Cuvelier 

1: Rinus Baes, Emiel 

Nouwynck, Timo Lahaye, Dy-

lan Denys 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

3: Ward Maerten 

2: Kuessi Segbefia, Jasper Not-

redame 

1: Alister Bafcop, Kevin 

Chateau, Axel Deturck, Friso 

Mando, Lowic Paridaen, Jasper 

Maerten, Kenneth Garreyn 

 

4de PROVINCIALE D 

4: Frédéric Cuvelier 

3: Fries Rosseel 

1: Frederik Deruytter, Thijs 

Bruneel 

 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

2: Kenneth Garreyn, Wannes 

Lelong 

1: Olivier Sohier, Kevin 

Chateau, Morgan Lefebvre, Axel 

Deturck. 

 

JONG KFC:  

2: Emiel Nouwynck, Frederik 

Deruytter 

1: Jens Coene, Frédéric Cuve-

lier, Dylan Denis, Thijs Bruneel, 

Korneel Doise. 

NOTEER IN DE AGENDA 
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• Het was een deugddoende overwinning vorige zondag tegen VK Dadizele dat er nauwelijks aan te 

pas kwam. Jammer dat Ward Maerten twee keer geel kreeg, terwijl bezoeker Dejonghe (het 

“nummer 28”) tot grote ergernis van de KFC-supporters ongestoord KFC-spelers in de grond mocht 

boren. Dat de bezoekers in de slotfase van de match ook nog een speler met twee gele kaarten 

verloren, verzachtte enigszins de pijn. 

• Doelman Jens Ledoux was in de eerste helft tegen Dadizele werkloos, maar in de tweede helft be-

hoedde hij KFC met twee knappe reddingen van een tegentreffer. Jens werd wel twee keer zwaar 

aangepakt door de bezoekers. Eén keer bleef hij zelfs een tijdlang liggen, maar de magische spuit-

bussen van kiné Ben Vanhoucke brachten Jens weer op de been. Gelukkig maar, want er zat geen 

doelman meer op de bank. In geval van nood zou Kevin Chateau de keeperhandschoenen hebben 

aangetrokken. Naar verluidt is de Franse spits ook nog een lenige gelegenheidsdoelman. 

• Door de blessure van Jelle Houwen stond Jens Ledoux dus in het doel bij de A-ploeg. Thomas Ver-

straete, trainer van de KFC-Beloften, moest dus op zoek naar een andere doelman. Door examens 

kon er, jammer genoeg, niet doorgeschoven worden vanuit de jeugd. Zaterdagmorgen vond Tho-

mas dan een oplossing:  Bruno Verstraete, broer van de trainer, was bereid om te keepen. Bruno 

was tot enkele jaren terug zelf nog veldspeler bij KFC, maar ervaring als keeper had hij niet. On-

danks een 2-0 verlies keepte Bruno een heel goede wedstrijd zonder fouten te maken. De aanleg 

om te keepen kreeg Bruno waarschijnlijk mee van vader Paul, bestuurslid en ex-doelman bij KFC... 

• Bij Jong KFC traint Jens Coene al gezwind mee na zijn polsbreuk, maar een terugkeer vóór de win-

terstop is nog net te vroeg. Jonas Rosseel is hersteld. Nog steeds geblesseerd : Xander Deruyck, 

Thibaut Leroy, Thijs Bruneel en Arthur Rosseel. Ook trainer Six kan er zondag niet bij zijn. Hij wordt 

voor de gelegenheid eenmalig vervangen door Thomas Verstraete. 

• De “Helm van Boutten” is binnen en heeft al leuke fotootjes, replieken, opmerkingen en grapjes 

opgeleverd op Facebook. En er staan er ons waarschijnlijk nog wel leuke, memorabele  sfeerbeel-

den te wachten. David Beerlandt, zet je schrap! 

• Alister Bafcop is aan de beterhand. Dinsdag liep hij voluit op het trimpad en hij ondervindt geen 

pijn meer. Eerst even opwarmen en dan gas geven met een toertje aan 15km/u. Hij heeft er dus 

nog altijd zin in. 

• Naast de zes geblesseerden (zie pagina 12), moet er zondag ook een zevende man noodgedwon-

gen langs de kant blijven: Ward Maerten kreeg vorige zondag 2 keer geel en moet dus in de tribu-

ne plaatsnemen naast de geblesseerden. 

• En tegenwoordig gaat het zó: als je voor nieuwjaar geen gesprekken begint met de spelers met het 

oog op het volgende seizoen, kom je te laat. De sportieve cel van KFC is dus ook al gestart met de 

voorbereidingen op het seizoen 2020-2021. We brengen u op de hoogte zodra er nieuws is.  

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 
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VIJF OP EEN RIJ 

Het gekwetstenlijstje van KFC 

Poperinge is lang: vorige zondag 

zaten vijf van de zes geblesseer-

den netjes op een rij de presta-

ties van hun ploeggenoten te 

volgen. Van links naar rechts 

herkennen we doelman Jelle 

Houwen, Lucas Pacco, Lowic Pa-

ridaen, Axel Deturck en 

Edouard Gheeraert. Lucas Pacco 

hernam de trainingen deze 

week. Jelle Houwen twijfelde 

nog of hij al dan niet zou trai-

nen omdat té vroeg herbegin-

nen hem vorig jaar twee maan-

den blessureleed kostte. De KFC

-keeper heeft geen last meer 

van een licht knieletsel, maar 

hoedt zich toch een beetje. De 

andere drie hernemen pas de 

trainingen in januari en zullen 

dus pas speelklaar zijn na enke-

le weken trainen.  Alister Bafcop 

(die ontbrak op het ogenblik dat 

deze foto werd genomen, maar 

wel degelijk aanwezig was op 

de wedstrijd) heeft - na zijn 

spierscheuring in de rechterdij - 

de looptrainingen al hernomen. 

Voorlopig lukt dat zonder pijn. 

Bafcop staat al 11 wedstrijden 

noodgedwongen langs de zijlijn 

en popelt om er weer bij te zijn. 

Hij oefent ook al met de bal, 

maar heeft zich nog niet ge-

waagd aan schoten op doel... 

(foto PSP) 
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50 jaar geleden beleefde KFC hoogtepunt in 111-jarig bestaan: 

Kampioen én Bekerwinnaar (deel 5) 
(vervolg van “Jaarverslag, voorgelezen tijdens de 

Algemene Vergadering van 10 september 1970) 

 

TRANSFERTEN 

Tijdens de voorbije transfertperiode werden nog-

maals geen bijzondere aankopen gedaan en be-

perkten de voornaamste activiteiten zich tot het 

definitief aanwerven van speler Hubert Lebbe en 

de uitwisseling van spelers met FC Blue Star 

Poperinge. Lebbe Hubert bekwam zijn definitieve 

overgang van VV White Star Ieper en De Kersgie-

ter Paul verliet onze rangen voor deze ploeg voor 

één jaar met optie voor latere aanwerving. 

Creus Gery werd voor één seizoen afgestaan aan 

FC Marke en Vercruysse Jan, thans woonachtig te 

Koksijde, werd definitief afgestaan aan SV Veur-

ne. 

Van SK Poperinge kregen wij ten definitieven titel 

Guido Samain en voor één seizoen scholier Marc 

Derynck, terwijl Marc Vandoolaeghe en Ostyn 

Frans onze rangen verlieten eveneens voor één 

seizoen naar SK Poperinge.  

Dejonghe Guido werd door SK Geluwe definitief 

aan ons afgestaan om de studaxrangen te ver-

sterken, terwijl onze jeugdige speler Cappoen 

Guy, thans wonende te Geluwe, voor één jaar 

aan deze club werd afgestaan. 

Desmedt Norbert en Sanders Noël bekwamen 

voor één jaar hun overgang van FC Blue Star voor 

onze club in uitwisseling voor één seizoen van 

spelers Maes Marc, Schelpe Christiaan, Lermyte 

Marc en Oreel Martin. 

Dumelie Willy bekwam voor Union Abele zijn de-

finitieve overgang samen met Lanoye Joris en Hu-

go. 

Maes Antoon en Dewulf Martin zullen nogmaals 

voor één jaar de kleuren van Union Abele verde-

digen. 

Voor SK Grimbergen kreeg speler Dewachter 

Yvan zijn overgang voor één seizoen. 

Bij de aanvang van de trainingen kwam een 

vreemde speler zijn diensten aanbieden, name-

lijk Beck Christian, wonende te Haezebrouck en 

ex-prof van Union Dunkerque. Na een test werd 

hij dan ook onmiddellijk aangeworven. 

De oefeningen van alle ploegen staan dit seizoen 

onder de leiding van één enkel trainer, de heer 

Verlinde Reginald. Hij wordt dus ook lid van het 

driemanschap dat de selectie zal uitmaken 

(Priem, Theite en Verlinde) 

 

SIDON DEVOS 

Bij het vernoemen van deze nieuwe trainer kun-

nen wij niet anders dan even terugblikken op de 

prestaties van zijn voorganger, ons huidig be-

stuurslid Sidon Devos. 

Na het seizoen 65/66, bij het vertrek van speler-

trainer Armand De Groote, nam Sidon de taak op 

zich onze ploegen te trainen met de beperkte 

middelen waarover wij toen beschikten, om ons 

behoud in tweede provinciaal te verzekeren en 

nadien onze overgang naar eerste provinciaal te 

bewerken. 

U valt de eer te beurt, Sidon, dat U gedurende 

uw eerste trainingsjaar de zoekgeraakte vriend-

schap tussen de spelers kon herstellen en het 

zwalpend ploegje in de veilige haven kon lood-

sen.  

 

(vervolg zie blz 14) 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 

DE U11-C-SPELERS HEBBEN MET  

DORIAN LANOYE EEN NIEUWE TRAINER 

(vervolg van blz. 13) 

Hoe dikwijls dat seizoen keek U de zondagavond 

met een benepen hart de uitslagen na van de 

onmiddellijke tegenstrevers ? De vrees voor de-

gradatie naar derde was voor U ook een nacht-

merrie geworden. Eind goed, alles goed en U 

hield de ploeg in tweede met een 11de plaats en 

21 punten. Na de magere jaren kwamen de 

vette. Ons spelerspotentieel groeide onder uw 

kundige leiding en het seizoen 67/68 werd een 

vijfde plaats behaald met 29 punten, het jaar na-

dien een vierde met 29 punten en verleden sei-

zoen de bekroning , kampioen en naar 1ste Pro-

vinciaal terug. 

Ja, het is de tweede maal dat U terug opklimt 

naar 1ste Provinciaal nu als trainer, maar voor-

dien als speler. De eerste keer moest U 13 sei-

zoenen wachten (van 1948/49 tot 1961/62), nu 

slechts vier seizoenen (van 1966/67 tot 1969/70) 

Sidon, aanvaard onze oprechte gevoelens van 

dank voor het geleverde werk en voor de inspan-

ningen die U zich getrooste, uw oprechtheid en 

uw vriendschap tegenover spelers en bestuur, 

alsook onze beste wensen voor uw verdere loop-

baan.Als blijk van waardering en dank, mag ik de 

geachte vergadering om een warm applaus aan 

het adres van onze Sidon Devos verzoeken. 

 

BESTUUR 

Tot onze spijt moesten wij het ontslag van de be-

stuursleden de hh. Butaye Willy en De Leeuw 

Hubert toestaan. Met vreugde kunnen wij echter 

als nieuwe bestuursleden vermelden, de hh.  Ba-

ron Joseph, Devos Sidon, Soenen Jan, De Rynck 

Marc, Ryckewaert Pierre en De Gruyter Henri. 

 

Aan de samenstelling van de verschillende comi-

teiten, vastgesteld tijdens de Algemene Statutai-

re vergadering van 6 november 1969, dienen vol-

gende wijzigingen aangebracht :  

Het feestcomiteit werd als volgt gewijzigd : Voor-

zitter :  Boudry Paul – Secretaris : De Bruyne Jean

-Marie – Leden : Baron Joseph, Lietaert Jean, 

Soenen Jan, Sterckx Gaston, Vanden Broele An-

dré en Verroye Norbert. Bij het jeugdcomiteit 

toevoegen De Gruyter Henri. 

Het in gereedheid brengenvan de truien iedere 

zaterdag : Verroye Norbert, Lietaert Jean en On-

raedt Gilbert. 

 

(wordt vervolgd) 

Sidon Devos (vader en grootvader van resp. 

Jan en Arne Devos, van “De Peperstraat” hui-

dige sponsors van KFC), bracht KFC Poperinge 

twee keer naar 1ste provinciale: één keer als 

speler, één keer als trainer. (foto archief) 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 

HAAL JE EIGEN STICKERS OP 
De KFC/Delhaize-stickeractie zit er op. Het was andermaal een groot succes, maar er zijn 

nog stickertjes “op overschot”. Alle restanten worden momenteel gesorteerd per naam. 

Misschien zijn er ook nog restanten van je eigen stickers, dan kan je die ophalen op  

zondag 15 december vanaf 13:30 u. in de KFC-kantine.  

En mocht je nog stickers tekort hebben voor jouw boek, dan kun je misschien alsnog rui-

len... 

 

Er zijn ook nog een aantal mensen die hun bestelde mok, poster of sleutelhanger nog 

niet hebben opgehaald. Die merchandise-artikelen zijn op eenvoudige aanvraag te ver-

krijgen in de KFC-kantine. 

De wedstrijdballen tegen VK Dadizele en SK Zillebeke werden geschonken door Café De Kikker (Watou) 
en De Peperstraat. Op de foto van l naar r: Olivier Sohier (Kapitein A-ploeg), Voorzitter Filip Coutigny, 
Arne Devos (De Peperstraat), Rik Bonduelle (Café De Kikker), Jan Devos (De Peperstraat) en  Thibaut 
Lobeau (Kapitein B-ploeg) . Foto David Beerlandt. 

DA N K  U  W E L ! !  



 16 

  

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 

WEEKEND 13-14-15 DECEMBER 
 

VRIJDAG 13/12 

Thuis 

20:00  FC Beloften - SC Oostrozebeke 

 

ZATERDAG 14/12 

Thuis 

09:30  PROV U10 - VVC Beernem  

14:30  PROV U17 - SV Roeselare 

 

ZONDAG 15/12 

Thuis 

09:30  PROV U15  - FC Meulebeke  

14:00  Jong KFC - Winkel Sp. B 

15:00  KFC Poperinge - Exc. Zedelgem 

 

 

W I  N T E R S T O P  
VANAF 16 DECEMBER 2019 

 
 

DE COMPETITIE HERNEEMT  

TIJDENS HET WEEKEND VAN  

3-4-5 JANUARI 2020 
• * * * *  

 
 

 
 

 14 u.: Jong KFC - SK Reningelst 

15 u.: KFC Poperinge A - E. Wervik 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 

1ste PROVINCIALE 
KALENDER 14-15 DECEMBER 
14/12 18:00 Wervik - Oostkamp        ...-...  

15/12 14:30 Wielsbeke - Vlamertinge     ...-...  

15/12 14:30 WS Lauwe - Anzegem        ...-...  

15/12 15:00 KFC Poperinge  - Exc. Zedelgem  ...-...  

15/12 15:00 Waregem  - RC Lauwe       ...-...  

15/12 15:00 Varsenare - Oostduinkerke     ...-...  

15/12 15:00 Boezinge - Blenkenberge     ...-...  

15/12 15:00 Wevelgem - Dadizele       ...-.. 

RANGSCHIKKING 
1. Oostkamp    15  9  1  5  32/18  32 

2. Waregem     15  9  2  4  30/18  31 

3. Wervik      15  8  4  3  31/20  27 

4. WS Lauwe    15  7  4  4  30/19  25 

5. Dadizele      15  7  4  4  22/18  25 

6. Exc. Zedelgem  15  7  6  2  26/25  23 

7. Blankenberge  15  6  5  4  30/25  22 

8. Oostduinkerke  15  6  6  3  29/26  21 

9.  RC Lauwe    15  5  5  5  20/21  20 

10.  KFC Poperinge 15  4  7  4  18/19  16 

11.  Wielsbeke     15  3  5  7  18/24  16 

12.  Vlamertinge   15  5  10 0  17/32  15 

13.  Boezinge    15  3  10 2  15/28  11 

14.  Wevelgem    15  2  8  5  22/33  11 

15.  Varsenare    15  1  13 1  11/41  4 

 

KALENDER 21-22 DECEMBER 
22/12 14:30 Dadizele - Wervik       ...-...  

 

 

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 14-15 DECEMBER 
14/12 19:00 Dadizele  - Elverdinge     ...-...  

15/12 14:00 Jong KFC - Winkel Sp.     ...-...  

15/12 14:30 Houthem - Zillebeke      ...-...  

15/12 14:30 Vleteren - Ledegem      ...-...  

15/12 14:30 Voormezele - Westouter   ...-...  

15/12 14:30 Reningelst - Kruiseke     ...-...  

15/12 15:00 Hollebeke - Vlamertinge   ...-... 

 

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.  14  10 1  3  44/12  33 

2. Elverdinge   14  9  4  1  37/18  28 

3. Dadizele     14  8  4  2  42/30  26 

4. Kruiseke    14  8  4  2  32/22  26 

5. Westouter   14  6  2  6  34/25  24 

6. Vleteren    14  7  5  2  34/40  23 

7. Voormezele  13  7  5  1  25/21  22 

8. Moorsele    14  6  4  4  34/28  22 

9. Zillebeke    14  6  5  3  40/26  21 

10.  Ledegem    14  5  6  3  18/31  13 

11.  Hollebeke   14  2  6  6  17/26  12 

12.  Houthem   13  2  9  2  14/41  8 

13.  Vlamertinge   14  1  8  5  23/39  8 

14. Jong KFC    14  1  11 2  13/43  5 
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KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 9 - 15-12-2019 

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.) 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  1 / 2 10 Jong KFC - SK Elverdinge  0 / 4 

17 VV Oostduinkerke - KFC Poperinge  1 / 1 17 FC Westouter - Jong KFC  5 / 2 

24 KFC Poperinge - SK Vlamertinge   0 / 1 24 Jong KFC - SK Vlamertinge B  1 / 1 

DECEMBER 2019      DECEMBER 2019 

01 SV Oostkamp - KFC Poperinge   0 / 1 01 Sp. Kruiseke - Jong KFC   5 / 0 

08 KFC Poperinge - VK Dadizele   3 / 0 08 Jong KFC - SK Zillebeke   1 / 5 
 

 

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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