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ZONDAG 19  JANUARI 2020 

1ste provinciale (15 u.) 

KFC POPERINGE - EENDR. WERVIK 
 

4de provinciale D (14 u.) 

JONG KFC - SK RENINGELST 
 

 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 3/nr. 10 - 19-01-2020 



 2 

  



 3 

  

Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

EENDRACHT WERVIK en SK RENINGELST  

 

“GOE BEZIG”, MAAR... 
 

KFC POPERINGE - EENDR. WERVIK (15 u.) 
Het A-team is na een sterke decembermaand 2019 ook goed 

begonnen aan 2020: totale buit 13 op 15. Niet slecht, maar 

we zijn er nog niet. De kans dat er ook dit seizoen één of 

meer West-Vlaamse teams uit derde amateurs naar beneden 

tuimelen is reëel. Dus beter nog zoveel mogelijk punten 

sprokkelen in een zo kort mogelijke tijd. Om te beginnen te-

gen E. Wervik.  We verloren de heenwedstrijd onverdiend 

met  3-0 terwijl we daar een uur lang de betere ploeg waren. 

Sportieve revanche dus en vooral wat meer zekerheid over 

de toekomst...(PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Philippe De 

Vlaminck, bijgestaan door grensrechters Indy Gebruers  en 

Benny Vanacker. 

 

 

JONG KFC -  SK RENINGELST (14 u.) 
 

Altijd leuk als er een derby gepland staat en niet tegenstaan-

de veel wedstrijden in 4e provinciale die titel kunnen dragen, 

is de komst van SK Reningelst de uitgesproken derby. 

Jong KFC ging er in de heenronde 2-0 verliezen, maar speelde 

meer dan verdienstelijk en stootte op een goal van... Glen 

Saeremans (niet onbekend bij KFC) en Niels Lelong (“broer 

van”).  

Reningelst stuntte vorig weekend door leider Winkel Sport in 

te blikken. Bij Jong KFC zit Johnny De Gruyter voor het eerst 

als coach op de bank, tegelijk z’n debuut bij een eerste ploeg.  

 (KL)  

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Floris Vande-

velde 
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Bijna helemaal klaar voor 2020 
2020 is bijna 20 dagen ver en KFC Poperinge is 

bijna klaar om er (alweer) een leuk kalenderjaar 

van te maken. Al moeten we ook niet te vroeg 

“hoera” roepen, want het behoud in 1ste provin-

ciale is nog altijd niet zeker. Maar in de veron-

derstelling dat dit hopelijk wel goed komt, blikt  

KFC alvooruit naar het volgende seizoen ‘20-’21. 

 

Voorzitter Filip Coutigny en zijn bestuursploeg 

hebben niet stilgezeten in de winterstop. Er was 

de Kerstmarkt tijdens Winter in Poperinge, al 

werd 95% van het werk daarvoor verricht door 

het KFC-Jeugdbestuur (daarover meer op een an-

dere plaats in dit clubblad). Het hoofdbestuur 

was bezig met praktische zaken, zoals het schil-

deren van de kantine en voorbereidingen op al-

lerhande feestelijkheden, maar ook en vooral 

met onderhandelingen met spelers.  

Via Facebook konden we jullie al een en ander 

meedelen zoals de aanwerving van Marijn 

Bentein.  

(vervolg zie blz. 5) 

Voorzitter Filip Coutigny  kijkt met de glimlach vooruit naar het seizoen 20-21 (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 4)  

Deze 28-jarige (°10 april 1991) verdediger komt 

volgend seizoen over van SK Oostnieuwkerke 

(3de amateurs). Marijn Bentein (roepnaam 

“Marre”) is bij SKO één van de dragende spelers, 

maar kiest nu toch voor de ploeg in eigen stad, 

want Marijn woont in Poperinge. “Al een paar 

keer was KFC vragende partij, maar pas nu stem-

de Marijn toe”, zegt de voorzitter. Bentein begon 

zijn carrière bij KVK Ieper, verhuisde toen naar 

Blue Star Poperinge waarmee hij in de toenmali-

ge 4de klasse speelde en maakte ook de fusie van 

KBS met Ieper mee. Hij voetbalde vervolgens bij 

KVK Westhoek, SV De Ruiter, Sassport Boezinge 

en nu de laatste drie seizoenen bij SK Oostnieuw-

kerke.  

Daarnaast werden nog twee nieuwkomers vast-

gelegd voor volgend seizoen. Ze komen van FC 

Roeselare. Het gaat om de bijna 22-jarige (°

29/01/1998) rechtsback Bram Hélin en om de 22-

jarige Torbjorn Deckmyn (23/10/1997), flankaan-

valler. 

 

GEEN VERTREKKERS? 

Opvallend is wel dat er wéér niemand lijkt te zul-

len vertrekken bij KFC Poperinge. “Dat wijst er op 

dat het hier plezant is, zeker?”, lacht Filip Coutig-

ny. “Na vorig seizoen gingen alleen Vital Van 

Keirsbilck en later Tjardo Techel weg. Nu lijkt het 

er op alsof alleen Kenneth Garreyn zal stoppen. 

En Kenneth is helaas niet meer te overtuigen om 

er nóg een seizoentje bij te doen”. Voor de rest 

wellicht allemaal blijvers, al moeten er nog enke-

le jongens hun handtekening zetten. “Dat zal al-

licht in de eerstvolgende weken gebeuren,” zegt 

de voorzitter, “maar de studenten moeten eerst 

aan hun examens denken en pas daarna aan 

voetbal”. 

“We zijn nog bezig met een aantal andere spe-

lers, maar veel meer kan ik daar nu nog niet over 

zeggen; ik weet alleen dat wij ons strikt zullen 

houden aan het vooropgestelde aantal spelers, 

maar vooral aan het budget dat ietsje hoger is 

dan vorig seizoen”. 

 

REVANCHE 

De voorzitter en het bestuur waren uiteraard bij-

zonder tevreden met de winst vorige zaterdag op 

het veld van Wevelgem. “Nu nog Wervik klop-

pen”, lacht de voorzitter die ons nog eens herin-

nert aan het onverdiende verlies in de heenron-

de: “We waren een uur lang de betere ploeg, 

maar gingen wel met 3-0 de boot in”, weet de 

voorzitter nog. “Wervik ligt erop”, zegt de voor-

zitter lachend. “Het is een voetballende ploeg en 

dat ligt ons”. De voorzitter zegt het niet met zo-

veel woorden, maar denkt en hoopt allicht ook 

dat Kevin Chateau bevrijd zal voetballen en voor-

al tegen Wrvik zal ontploffen. De Franse spits 

werd immers door Wervik benaderd met het oog 

op volgend seizoen. Kevin twijfelde of hij al dan 

niet op het (veel) hogere aanbod zou ingaan. 

Maar Chateau bleef Poperinge trouw. “Kevin zal 

zijn carrière bij KFC beëindigen”, lachte vader 

Chateau vorige zaterdag in Wevelgem nog. 

“Als we tegen Wervik kunnen winnen, een puntje 

kunnen meegraaien uit Wielsbeke en tenslotte 

Varsenare kloppen, dan zijn we zo goed als ge-

red”, meent de voorzitter. 

 

TRAINER 

Maar... Het is nog niet bekend of trainer Bram 

Lucker wel zal blijven. “Bram heeft zijn aanbeve-

lingen bekend gemaakt en we proberen die zo 

goed mogelijk in te vullen”, zegt de voorzitter die 

er op rekent dat Lucker straks zijn vierde seizoen 

bij KFC zal ingaan. Trainer Lucker zelf blijft nog 

even op de vlakte. Te volgen... (PSP) 
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KFC Poperinge versus Barça 
Een doodgewone rit van de notenleerles naar huis, een doodgewoon gesprek tussen vader en zoon 

(8) over voetbal. 

Papa: “Zaterdag tegen Roeselare. Leuke match. Zie je het zitten?” 

Mats: “ Ba ja, ne match als ne anderen zeker?” 

Papa: “Wel geen makkelijke ploeg, hé?” 

Mats: “Pff, als we verliezen is dat toch niet erg?” 

Papa: “Nee, bovendien, bij KFC vind je het toch leuk hé? Topclub.” 

Mats: “Ja..., moa ja.” 

Papa: “Wat bedoel je, zou je liever ergens anders spelen?” 

Mats: “Misschien wel” 

Papa: “Aja, waar dan wel? Westhoek? Kortrijk? Club Brugge? Real Madrid?” 

Mats: “Nee, Barcelona!! Maar papa, ‘k ga toch niet mogen van jou.” 

Papa: “Euh????” 

Mats: “Dus ga ik maar bij KFC blijven.” 

Papa:  (mond vol tanden) 

Aja, papa zal misschien ooit zijn droom realiteit zien worden. Zijn eigen zoon in een eerste ploeg zien 

spelen. Is het nu Barcelona of is het nu een ploeg in 4e provinciale, maakt me weinig uit. Maar bij 

voorkeur bij KFC Poperinge, de ploeg van ‘t stad van ‘t goede leven. Wat kan er nu zaliger zijn om je 

eigen zoon op een zondag te zien voetballen en tijdens zijn douche zelf de 3e helft beleven. 

Afspraak over pakweg 15 jaar op het veld van KFC? En sorry Westhoek, enz... ‘t is KFC of... Barca   

(GVL) 

COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN - COLUMN  - COLUMN - COLUMN - COLUMN  

 

 

 

 

Mats (omcirkeld) mocht 

alvast proeven van de 

sfeer op een echt voetbal-

veld. Hij kon mee opdra-

ven met de spelers van 

Dortmund voor aanvang 

van de  CL-match van Club 

Brugge tegen Dortmund 
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ZES VERKLARINGEN VOOR UITSTEKENDE KERSTMARKT  

Weet u hoe de hulpjes van de 

kerstman heten? De Kerstman 

heeft 9 rendieren. Ze heten 

Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 

Comet, Cupid, Donder, Blitzen 

en natuurlijk Rudolph. Rudolph 

is toch wel de bekendste. Hij is 

te herkennen aan zijn helderro-

de neus. 

Maar bij KFC Poperinge heten 

de hulpjes echter Bart, Sven en 

Kristof. Terwijl de kerstman van 

op zijn troon toekeek, hebben 

Bart Battheu, Sven Polley en 

Kristof Plessiet er alweer een 

uitstekende editie van de kerst-

markt van gemaakt. 

 

“Het was een topeditie”, glun-

dert coördinator Bart Battheu 

en hij somt zes redenen op 

waarom dat zo was.  

“Het was ten eerste relatief 

mooi weer; ten tweede was er 

de ideale ligging van de feestda-

gen tegenover de weekends, 

ten derde was er de nieuwe en 

verbeterde inrichting van de 

kerstmarkt waar er - ten vierde -  

trouwens een fel verbeterd mu-

zikaal aanbod was”.  

 

(vervolg zie blz. 8) 

Bart Battheu (midden) met links Sven Polley en rechts Kristof Plessiet: zij zorgden voor een onvergete-

lijke editie 2019-2020 van de Kerstmarkt. Deze harde werkers maken alle drie deel uit van het KFC-

Jeugdbestuur en konden voor de kerstmarkt ook rekenen op de hulp van hun echtgenotes. (foto PSP) 
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(vervolg van blz. 7)  

“Ten vijfde was er onze trouwe 

aanhang die massaal is opgeko-

men en ten zesde is er de goe-

de verstandhouding tussen 

Sven, Kristof, mezelf én... onze 

echtgenotes. Dat is zéér belang-

rijk, want de kerstmarkt organi-

seren is één ding, het standje 

uitbaten is een ander. Dankzij 

onze vrouwen -  die trouwens 

graag meehelpen - loopt dat al-

lemaal vlot. Ook niet te verge-

ten uiteraard de vele vrijwil-

ligers die er hebben gestaan. 

Maar Sven en Kristof zijn erg 

belangrijk op het logistieke vlak. 

Ze zorgen voor aan- en afvoer 

van drank, eten en materiaal en 

ze doen dat perfect én snel. 

“Er is ook een goede verstand-

houdingen met de andere ver-

enigingen”, ervaarde Bart. “Als 

de ene of de andere al eens iets 

te kort heeft, dan springen de 

andere verenigingen bij en hel-

pen waar het kan. Ook qua te-

ruggeven van glazen en ander 

materiaal is er geen enkel pro-

bleem”.  

 

GROTE SPONSOR 

Het vergt heel wat werk om dat 

allemaal te organiseren, maar 

was het ook de moeite waard 

om ruim 4 weken, dag na dag in 

de feestperiode paraat te 

staan? 

“Laat ons zeggen dat het bedrag 

dat die inspanningen opgele-

verd hebben méér is dan wat 

een grote sponsor geeft”, blijft 

Bart op de vlakte. Dus ja, de in-

spanningen zijn zeker de moeite 

waard”. 

 

KFC Poperinge is dus van plan 

ermee door te gaan en het 

dankt daarom uitdrukkelijk or-

ganisator Bart Battheu, zijn 

twee rechterhanden Sven Polley 

en Kristof Plessiet, hun echtge-

notes, de vele vrijwilligers die 

mee ingestaan hebben voor de 

uitbating van de KFC-Chalet, 

maar vooral ook onze trouwe 

bezoekers, supporters, spelers 

en sympathisanten. (PSP) 

De kerstman in een romanti-

sche bui... (Foto DVDM) 

KFC kreeg van Studax traditiegetrouw een cheque als kerstca-

deau. Op de foto zien we naast de (bleke) Kerstman een Studax- 

en jeugddelegatie. (foto PSP) 
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CHEQUE VAN 550 EURO VOOR G-KRAKS VAN KFC POPERINGE 
Vrijdagavond 17 januari overhandigt (of overhandigde, afhankelijk van het tijdstip waarop je dit club-

blad leest) de trainer van de A-ploeg, Bram Lucker een cheque van maar liefst 550 € aan de G-Kraks 

van KFC Poperinge.  

Bram liep in september de Alpro-Leiemarathon voor twee goede doelen: Ketfootplus van KVC Winge-

ne en de G-Kraks van KFC Poperinge. Deze twee clubs laten kinderen en jongeren met een beperking 

van voetbal genieten. Bram Lucker was danig onder de indruk van het werk van G-Kraks-trainer  

Wesley Ares en van de “puurheid” waarmee de G-Kraks voetballen, dat hij besloot de werking finan-

cieel te ondersteunen. Zowel KVC Wingene als KFC Poperinge kregen een cheque van 550 euro. In 

ons volgende clubblad komen we daar uitgebreider op terug. 

 

VOORWEDSTRIJD GU12 KFC POPERINGE - E. WERVIK 
Zondagmiddag 19 januari om 15 u. spelen de eerste elftallen van KFC Poperinge en Eendracht Wervik 

tegen mekaar. We raden u aan om wat vroeger naar het Don Bosco-stadion te komen, want er is om 

13:20 u. een voorwedstrijd van de GU12 van beide clubs “ter opwarming”. 
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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 maart 2020 (vanaf 19:30 u.) 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 
 

Zondag 8 maart 2020 (vanaf 12 u.) 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 

(+ gratis matchen KFC Poperinge - SV Anzegem 

 en Jong KFC - Ol. Ledegem B) 
 

Maandag 9 maart 2020 (vanaf 19 u.) 

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 

9: Kevin Chateau 

4: Friso Mando 

2: Jasper Notredame, Jasper 

Maerten 

1: Alister Bafcop, Ward Maer-

ten, Kuessi Segbefia, Olivier 

Sohier, Kenneth Garreyn, Frédé-

ric Cuvelier 

 

4de PROVINCIALE D 

3: Thibaut Lobeau, Thijs Bruneel 

2: Frédéric Cuvelier 

1: Rinus Baes, Emiel 

Nouwynck, Timo Lahaye, Dy-

lan Denys, Jorim Louchaert,  

Glen Hoflack, Enrich Reihard 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

3: Ward Maerten, Kuessi Seg-

befia 

2: Jasper Notredame, Kevin 

Chateau, Jasper Maerten 

1: Alister Bafcop, Axel Deturck, 

Friso Mando, Lowic Paridaen,  

Kenneth Garreyn, Jelle Houwen 

 

4de PROVINCIALE D 

4: Frédéric Cuvelier 

3: Fries Rosseel 

1: Frederik Deruytter, Thijs 

Bruneel 

 

 

 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

3: Wannes Lelong (geschorst 

tegen E. Wervik) 

2: Kenneth Garreyn, Quinten 

Fiey, Jasper Maerten, Morgan 

Lefebvre 

1: Olivier Sohier, Kevin 

Chateau, Axel Deturck, Friso 

Mando 

 

JONG KFC:  

2: Emiel Nouwynck, Frederik 

Deruytter 

1: Jens Coene, Frédéric Cuve-

lier, Dylan Denis, Thijs Bruneel, 

Korneel Doise, Ferre Depoorter, 

Milan Vandenberghe 

NOTEER IN DE AGENDA 
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• We hebben geprobeerd, maar Kenneth Garreyn is niet meer te overtuigen om er nog een seizoen 

aan te breien bij  KFC Poperinge. Kenneth en Jasmien hebben nu twee leuke dochtertjes en met 

een drukke job met onregelmatige uren er nog bij, primeert het gezin. Jammer voor KFC, maar we 

respecteren uiteraard de keuze. 

• Chapeau voor Caithlin Rutten: deze jonge trainster van de U7 vierde op vrijdag 10 januari haar 

18de verjaardag. Maar in plaats van deze speciale verjaardag te vieren met vrienden en vriendin-

nen, verkoos Caitlin om een handje toe te steken achter de toog tijdens het 12de KFC-

Vrijwilligersfeest. Merci Caithlin. Namens de hele KFC-familie een heel gelukkige verjaardag! 

• Luca-Leon Lucker is bij KFC al even bekend als zijn papa, trainer Bram. Luca-Leon mist bijna geen 

wedstrijden en in de zomermaanden kan je hem soms zelfs zien meetrainen met  de A-spelers.  

Tijdens de matchen is er altijd wel iemand die zich om het leuke en voetbalgekke jongetje 

ontfermt. Meestal zit hij in de tribune naast Hilde, maar op Wevelgem verkoos hij het gezelschap 

van de geblesseerde Kuessi Segbefia die zich als grote broer ontfermde over de kleine Lucker. 

• Kuessi heeft deze week overigens zijn verblijf bij KFC Poperinge verlengd. De kwieke middenvelder 

zat wel in de selectie voor de match op Wevelgem, maar hij blesseerde zich op de donderdagtrai-

ning, zodat Alister Bafcop alsnog vroeger dan verwacht zijn wederoptreden kon maken. 

• Axel Deturck en Edouard Gheeraert zijn nog steeds geblesseerd. Gheeraert had kort na Nieuwjaar 

wel de training hervat, maar de blessure speelde weer op. Bijkomende rust dus. 

• Intussen bouwt Niels Boutten verder aan de conditie nadat hij een jaar aan de kant stond tenge-

volge van een zwaar werkongeval. Volgers van de Beloften zeiden ons dat Niels nog wel eens dé 

verrassing van het seizoen zou kunnen worden. Hij scoorde zowaar een kopbalgoal voor de Be-

loften. 

• Echt winter is het (nog) niet, maar heel aangenaam trainen is het voor de jeugdploegen in deze 

donkere, natte dagen ook niet. Vandaar dat er tot eind februari ook af en toe indoortrainingen zijn 

voorzien. 

• Op 22 en 23 mei 2020 is KFC aan het 14de Internationaal Euro-Sportring-tornooi toe. Tot nog toe 

zijn er 34 buitenlandse ploegen ingeschreven naast elf regionale clubs. 

• De “Memorial Day” , het indoortornooi ter nagedachtenis van de veel te vroeg gestorven KFC-

spelers Kurt Vulsteke en Simon Dequeker was op tweede kerstdag een succes. Er waren 45 ploe-

gen en de organisatie verliep vlekkeloos. Een pluim voor tornooiorganisator en -leider Fabien De 

Byser en team. 

• Bestuurslid David Beerlandt begint aan een trainerscursus. Het gaat om het niveau C. “Niet direct 

trainerambities”, zegt David. “Ik wil gewoon weten wat het inhoudt. Later zien we dan wel”. (PSP) 

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 10 - 19-01-2020 
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Nieuwe trainer(s) bij Jong KFC 
Een jaar of vijf geleden liet de 
voetbalbond toe dat ploegen 
naast een A-elftal met een B-
elftal in competitie mochten 
treden. Jeugdcoördinator Tom 
Vandenbussche moest het maar 
één keer lezen om dit aan het 
bestuur voor te leggen. En zo 
geschiedde: KFC Poperinge zou 
bij de eerste clubs zijn die mee-
stapten in dit verhaal. Bedoe-
ling: jeugd laten rijpen op men-
taal en fysiek vlak zodat ze ver-
volgens zich beter zouden kun-
nen integreren in de A-ploeg.  

De jongens moesten “venten” 
worden en waar kan je dat be-

ter leren dan in vierde provinci-
ale. Niet dat daar oorlog wordt 
gevoerd, maar het gaat er toch 
een stukje harder aan toe dan 
pakweg 2e of 1e provinciale. 
Valabele spelers waren er ge-
noeg: Frédéric Cuvelier en Jo-
nas Rosseel -de enige overge-
bleven van het eerste jaar- en 
vele andere gaven het beste 
van zichzelf en konden uiteinde-
lijk een plaatsje versieren in de 
middenmoot van de A-reeks. 
De groep bleef intact en samen 
met trainer Tom gingen ze het 
tweede jaar in. Nu met trainin-
gen in Gent. Geen enkele ploeg 
doet dit KFC na. Ook nu weer 
belandde de ploeg in de mid-
denmoot.  
 
Tom zette wel een stap opzij om 
zich volledig op TVJO te kunnen 
gooien, ook een fulltime vrije-
tijdbesteding. Philippe Cailliau 
nam voor een jaar over en zette 
de trend verder. Voor het eerst 
verlieten weer spelers de club 
maar dat was nog geen pro-
bleem. Het was een natuurlijke 
evolutie én er stond nieuw ge-
weld klaar. Traditiegetrouw 
koos de club voor een oude be-
kende om de trainer te vervan-
gen. Geert Six ook al enkele ja-
ren actief bij de KFC-jeugd nam 
het sportieve roer over bij de B-
ploeg. De eerste seizoenshelft 
verliep ietwat moeizaam maar 
er waren ook lichtpunten. Toen 

in januari een groot deel van de 
spelers in examens zat, gingen 
ze eerst voor de bijl in Rekkem, 
maar daarna kwam een on-
waarschijnlijke reeks successen. 
Enkel kampioen Brielen kon de 
jongens verslaan. Maar er werd 
gedacht aan de toekomst en er 
werd nagedacht over een 
leeftijdsgrens (25 jaar) om de 
instroom van jonge gasten niet 
te belemmeren. Maar nog voor 
de maatregel werd voorgesteld, 
hadden al enkele spelers voor 
zichzelf al uitgemaakt om te 
vertrekken. De meesten wilden 
proeven van het echte werk, 
spelen met echte druk, spelen 
met ervaren spelers, kortom de 
uitdaging zoeken. En eigenlijk 
kon je sommigen geen ongelijk 
geven. Maar uiteindelijk een 
tiental spelers zien vertrekken 
deed ons toch even slikken. 
Geert gaf zichzelf tot tijd tot no-
vember om sportief de even-
knie te worden van de meeste 
tegenstanders en dat plan lukte 
ook. We speelden meer dan de-
gelijke matchen en brachten ti-
telfavorieten in verlegenheid. 
Anderzijds vielen er weinig pun-
ten te rapen. 5 stuks en een 
laatste plaats met nieuwjaar 
dat heeft dan toch onrecht-
streeks z’n sporen nagelaten. 
Beetje bij beetje brokkelde de 
motivatie af en kwamen onver-
wachte problemen de kop op-
steken.  

Glen Saeremans nu nog bij SK 

Reningelst, volgend seizoen 

trainer van Jong KFC . Hij 

treedt daarmee in het spoor 

van vader Jean-Marie die ook 

al KFC-trainer was (foto DB) 
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DA N K  U  W E L  ! ! !  

Voor de wedstrijden van de A-ploeg tegen Excelsior Zedelgem en van de B-ploeg tegen Winkel Sport 
B kon KFC Poperinge rekenen op de wedstrijdballen die geschonken werden door Zakenkantoor 
Quartus, Immobiliën Era Domus Poperinge en Fotografie David Beerlandt. Op de foto v.l.n.r.: Olivier 
Sohier (kapitein A-ploeg), voorzitter Filip Coutigny, David Beerlandt, Jan Pyck en Jan Bille (Quartus) en 
Thibaut Lobeau (kapitein B-ploeg). Foto (DB/PSP)  

(vervolg van blz. 12) 

De sportieve cel ondernam ac-

tie. Er kwam een spelersverga-

dering en de harten werden 

gelucht. De sportieve staf 

kwam samen om de feedback 

ter harte te nemen en Geert 

was de eerste met goeie inten-

ties voor het nieuwe jaar maar 

anderen factoren deden hem 

toch nog van gedacht verande-

ren. In het belang van de club 

en de groep, liet hij weten. Tom 

sprong weer even in de bres 

maar z’n come-back zou 

(begrijpelijk) éénmalig zijn.  

Voor volgend seizoen heeft 

Glen Saeremans snel te kennen 

gegeven dat hij de job wel zag 

zitten. Z’n actieve voetbalcarri-

ère zit in de herfst en een trai-

nersdiploma heeft hij al op zak. 

Glen doet z’n seizoen als speler 

dus uit bij de buren van Renin-

gelst maar volgend seizoen 

neemt hij Jong KFC onder z’n 

hoede.  

Blijft nog over : een coach voor 

de rest van het seizoen en die 

lopen niet dik. Diegene die dit 

unieke project steunen maar 

tegelijk ook moeten leven met 

permanente wisselende be-

zetting van de spelers. En toch 

werd die gevonden! Johnny De 

Gruyter neemt naast z’n beide 

jeugdploegen de B-ploeg op de 

wedstrijddagen onder z’n hoe-

de. Johnny is vaste supporter 

van de ploeg, gewaardeerd 

trainer en KFC-man in hart en 

nieren. Welkom Johnny! (KL) 

Johny De Gruyter neemt tijdelijk 

de taak van trainer van Jong 

KFC op zich. (foto David Beer-

landt) 
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DE U11-C-SPELERS HEBBEN MET  

DORIAN LANOYE EEN NIEUWE TRAINER 

Op zaterdag 4 januari namen de U8 en de U9 

deel aan het provinciaal tornooi WM Soccer 

Tournament op de terreinen van KVK Westhoek.  

Dit “Tournament” bestaat uit 7 provinciale tor-

nooien waaraan telkens 16 ploegen deelnemen.  

De beste 2 per tornooi mogen door naar de nati-

onale finale op Paasmaandag (13 april) in Sint-

Niklaas.  Wie daar als winnaar uit de bus komt, 

mag deelnemen aan een internationaal tornooi 

in Keulen waar heel wat Europese toppers van 

de partij zullen zijn.  Best een uitdaging dus. 

In de voormiddag mochten de Poperingse U9 

starten.  In een poule met Harelbeke, Varsenare 

en Torhout leek dit alvast geen simpele op-

dracht.  De U9 speelden echter de pannen van 

het dak en met een doelpuntensaldo van +21 

wonnen ze overtuigend hun poule.  Een finale 

tegen Racing Waregem stond op het program-

ma.  Dit werd een echte thriller met een eind-

stand van 4-4.  KFC verloor helaas met penalties, 

maar dankzij het schitterend doelpuntensaldo 

mogen ze als verliezend finalist alsnog door naar 

de nationale finale. 

Na de middag kwamen de U8 in actie. Met West-

hoek 2, Harelbeke en Houthulst was ook hier de 

tegenstand niet te onderschatten.  De U8 volgde 

echter het voorbeeld van de U9 en won hun 

poule met ruime marge.  Ook voor hen volgde 

dus een finale, nl. tegen Torhout.  De tegenstand 

in de finale was hier onbestaande met een 15-1 

winst en een plaats in de nationale finale als ge-

volg.Proficiat aan onze U8 en U9 spelertjes.  Het 

wordt ongetwijfeld een mooie ervaring in Sint-

Niklaas en wie weet mag er zelfs gedroomd wor-

den van een internationale ervaring…. (GVLB) 

KFC-U8 ÉN U9 plaatsen zich voor nationaal WM Soccer Tournament 

De U9 konden zich als beste derde plaatsen 

voor de finaleronde. 

De U8 wonnen de finale met 15-1 
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De AED: de “reset” van het hart  
Er zijn zo van die toestellen die je liever niet ge-

bruikt maar als je ze nodig hebt, ben je blij dat ze 

er zijn. De AED is er zo een. Volgens Wikipedia is 

het “een Automatische Externe Defibrillator 

(AED) of hartstarter. Dat is een draagbaar appa-

raat dat het hartritme weer kan herstellen bij 

een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van 

een elektrische schok.  

 

Wat doet een AED? 

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet 

helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers 

worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waar-

door ze niet meer samentrekken. Dit heet ventri-

kelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart 

te resetten en weer normaal te laten kloppen. 

Dit resetten noemen we defibrilleren. 

Je vindt de toestellen tegenwoordig op meer en 

meer openbare plaatsen en zelfs een aantal be-

drijven zien er al het nut van in. De aandachtige 

toeschouwer heeft waarschijnlijk ook al exem-

plaar zien hangen aan de ingang van de cafetaria 

van de sporthal. In de omgeving van sportinfra-

structuur is het overigens regelmatig te vinden. 

Jammer genoeg kampt nu en dan een (jonge) 

sporter onwetend met hartproblemen of duiken 

die plots op. De reden of een signaal is er vaak 

niet. Het enige wat dus kan helpen is reanimatie.  

 

Hoe ga je best te werk?  

Je verwittigt de hulpdiensten met een exacte 

omschrijving van de locatie en de toestand van 

man/vrouw in kwestie. Is die bij bewustzijn, 

ademt die nog?  Intussen, in de veronderstelling 

dat de luchtwegen vrij zijn, buig je het hoofd 

naar achter. Je beademt de patiënt als hij dat niet 

meer zelfstandig doet en wisselt af met hartmas-

sage. Hoe sneller je eraan begint, hoe beter. Elke 

seconde telt. Intussen snelt iemand best naar de 

AED en brengt die mee (het openen van het kast-

je verwittigt niét automatisch de hulpdiensten). 

Als de persoon nog niet weer bij bewustzijn is, 

kun je de AED gebruiken. Het volstaat om de ge-

sproken instructies te volgen. In die minuten kan 

het best zijn dat de hulpdiensten al aankomen. 

Zorg ervoor dat eventueel iemand een “badge” 

haalde in de kantine om de poort te openen. Zo 

kan de mug/ambulance dichter rijden. En dan 

maar hopen dat het goed komt... (KL) 

De AED voor de Poperingse sportzone hangt 

aan de buitenmuur van sporthal 1 vlakbij de in-

gang van de cafetaria van de Sporthal. (foto KL) 
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50 jaar geleden beleefde KFC hoogtepunt in 111-jarig bestaan: 

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

Algemene Vergadering van 10 september 1970) 

 

SUPPORTERSCLUBS 

De drie supportersclubs verleenden hun steun bij 

het inrichten van het kerstfeestje door ons jeugd-

comiteit en van de supportersclub Rood-Geel 

ontvingen wij als jaarlijkse bijdrage de som van 

3.000 Fr. 

Onze vervoercommissie kreeg het voor mekaar, 

met de medewerking van het bestuur en spelers 

en een minimum aan kosten, voor het vervoer 

der verschillende ploegen in te staan en het mag 

gezegd dat er met deze werkwijze tenminste 

60.000 Fr besparingen werd gedaan. 

 

JEUGDCOMITEIT 

Ons Jeugdcomiteit heeft nogmaals een zeer ac-

tief seizoen achter de rug. Door het inrichten van 

een jeugdbal, de verkoop van steunkaarten en de 

lotjes aan de ingang van het terrein mogen zij 

zich de eer opeisen het seizoen 69/70 te hebben 

afgesloten zonder maar één frank aan de moe-

derclub te hebben gekost. Ook hun voornaamste 

taak, spelers aanwerven, hebben zij niet uit het 

oog verloren.  

Eventjes werden 26 nieuwe spelers aangewor-

ven. Werkelijk een proficiat waard. 

 

VOORUITZICHTEN 

De vooruitzichten voor het seizoen 70/71, wel wij 

durven hopen op een ereplaats. Na de goede oe-

fenwedstrijden tegen Toekomst Menen en CS Ie-

per ligt deze zeker in ons bereik en misschien wie 

weet ????? 

Wat de Beker van West-Vlaanderen betreft, wij 

kunnen hier ook mededelen dat wij zaterdag ll 

voor de achtste finale op 11 november 1970 uit-

geloot werden als eerste aan huis optredende te-

gen WS Houthulst. Voor de kwartfinale, indien 

wij voornoemde wedstrijd winnen, dienen wij uit 

te komen tegen de winnaar van de wedstrijd  

SK Vlamertinge – R Dottignies Sport. Er bestaat 

hier dus ook kans dat wij terug de beker winnen. 

 

WAT ANDEREN KUNNEN,... 

Laten wij, Beste Bestuursleden, eendrachtig en 

sportief samenwerken, de kritiek, ’t zij over om 

het even welk onderwerp dat de belangen van 

onze club en bestuur schaadt, vermijden. Wij zijn 

vrienden, laten wij onze problemen als vrienden 

oplossen tijdens de vergaderingen, zo handelend 

zullen vele misverstanden vermeden worden. 

Wij danken allen die ons hun medewerking ver-

leenden, de leden der verschillende comiteiten, 

de spelers , de trainers, terreinverzorger, onze le-

den, de mensen van het Rood Kruis, de nering-

doeners der Stad. 

 

Laten wij samen trachten een vooraanstaande rol 

te spelen in eerste provinciale afdeling. Wat an-

dere ploegen kunnen dat kunnen wij ook, bevor-

dering ligt toch maar een reeks hoger .... 

 

Aan U, Beste Bestuursleden en spelers, de daad 

bij het woord te voegen, onze Poperingse Hoppe-

stad ter ere en onze Voetbalclub ten bate.... 

 

(uit het rijke archief van KFC Poperinge) 
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WEEKEND 17-18-19 JANUARI 
 

ZATERDAG 18/01 

THUIS 

09:30  PROV U8(1) - SC Zonnebeke 

09:30  PROV U8(2) - SC Zonnebeke 

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

09:30  GEW U10(2) - FC Westouter 

09:30  GEW U11 - Sp. Keiem 

09:30  GEW U11 (2) - Sp. Dikkebus 

09:30  PROV U11 - Knokke FC 

10:45  GEW U7(1) - FC Houthem 

10:45  GEW U7(2) - FC Houthem 

10:45  GEW U7(3) - SV Diksmuide 

14:30  GEW U12 - Sp. Dikkebus 

14:30  GEW U13 - Sp. Dikkebus 

14:30  GEW U15 - SK Vlamertinge 

UIT 

09:00  KVK Westhoek - GEW U8(2) 

09:15  TSC Proven - GEW U17 

09:30  SK Eernegem - PROV U10 

10:00  SK Nieuwkerke - GEW U8(1) 

14:00  FC Meulebeke - PROV U17 

17:00  SV Moorsele - KFC Beloften 

 

ZONDAG 19/1 

THUIS 

14:00  Jong KFC - SK Reningelst B 

15:00  KFC Poperinge A - Eendr. Wervik 

UIT 

09:15  K. Sint-Eloois-Winkel Sp. - Studax Z 

09:15  VKW Vleteren - Studax Reserven 

09:30  K. SK Steenbrugge - PROV U12 

09:30  K. SK Steenbrugge - PROV U13 

09:30  K. SK Steenbrugge - PROV U15  

10:30  VK Avelgem - PROV U9(1) 

10:30  VK Avelgem - PROV U9(2) 

 

 

WEEKEND 24-25-26 JANUARI 
 

VRIJDAG 24/01 

THUIS 

20:00  KFC Beloften - SK Vlamertinge 

 

ZATERDAG 25/1 

THUIS 

09:30  PROV U8(1) - SV Zulte-Waregem 

09:30  PROV U8(2) - SV Zulte-Waregem 

09:30  GEW U10(1) - SV Moorsele 

09:30  GEW U10(2) - VKW Vleteren 

09:30  GEW U11 - VV Alveringem 

09:30  GEW U11 (2) - VK Langemark-Poelkapelle 

10:45  GEW U7(1) - WS Houthulst 

10:45  GEW U7(2) - Ol. Ledegem 

10:45  GEW U7(3) - SV Veurne B 

14:30  GEW U12 - VK Langemark-Poelkapelle 

14:30  GEW U13 - VKW Vleteren 

14:30  GEW U15 - VKW Vleteren 

UIT 

09:00  Dosko Sint-Kruis - PROV U10 

09:00  Dosko Sint-Kruis - PROV U11 

09:15  SK Zillebeke - GEW U8(2) 

10:15  SK Vlamertinge - GEW U8(1) 

10:30  RC Waregem - PROV U9(1) 

10:30  RC Waregem - PROV U9(2) 

15:00  SV Roeselare - PROV U17 

 

ZONDAG 26/1 

THUIS 

09:15  Studax Reserven - SK Reningelst B 

09:15  Studax Z - K. RC Bissegem 

UIT 

09:30  SV Roeselare - PROV U13 

10:00  VVC Beernem - PROV U12 

14:30  SC Wielsbeke - KFC Poperinge A 

15:00  RW Hollebeke - Jong KFC  
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1ste PROVINCIALE 
KALENDER 18-19 JANUARI 
18/01 19:00 Blankenberge - Anzegem     ...-...  

18/01 20:00 Oostkamp - Boezinge      ...-...  

19/01 14:30 RC Lauwe - Wevelgem      ...-...  

19/01 14:30 Dadizele  - Varsenare      ...-...  

19/01 14:30 Oostduinkerke - Waregem    ...-...  

19/01 14:30 Vlamertinge - WS Lauwe    ...-...  

19/01 15:00 Zedelgem - Wielsbeke      ..-... 

19/01 15:00 KFC POPERINGE - E. WERVIK ...-...  

RANGSCHIKKING 
1.  OOSTKAMP  18  12 2  4  42/18  40 

2.  Waregem    18  10 3  5  34/23  35 

3.  Anzegem     18  9  3  6  34/22  33 

4.  WS Lauwe    18  8  4  6  33/21  30 

5.  Blankenberge  18  8  5  5  36/27  29 

6.  E. Wervik   18  8  5  5  34/26  29 

7.  Dadizele     18  8  5  5  27/25  29 

8.  Oostduinkerke  18  7  7  4  35/31  25 

9.  Zedelgem    18  7  7  4  29/29  25 

10.  RC Lauwe    18  6  6  6  25/26  24 

11.  KFC Poperinge 18  6  7  5  23/21  23 

12.  Wielsbeke    18  5  6  7  26/26  22 

13.  Vlamertinge   18  5  12 1  22/41  16 

14.  Wevelgem    18  3  9  6  26/38  15 

15.  Boezinge    18  3  11 4  19/34  13 

16.  Varsenare    18  2  15 1  17/54  7 

KALENDER 25-26 JANUARI 
25/01 18:00 Wervik - Wevelgem       ...-...  

25/01 19:00 Blankenberge - RC Lauwe    ...-...  

26/01 14:30 WS Lauwe - Oostkamp     ...-...  

26/01 14:30 Anzegem  - Oostduinkerke   ...-...  

26/01 14:30 WIELSBEKE - KFC POPERINGE  ...-...  

26/01 15:00 Boezinge - Dadizele       ...-...  

26/01 15:00 Varsenare - Zedelgem      ...-...  

26/01 15:00 Waregem - Vlamertinge     ...-...  

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 18-19 JANUARI 
18/01 18:00 Winkel Sp.  - Hollebeke    ...-...  

18/01 19:00 Zillebeke - Voormezele    ...-...  

19/01 13:45 Vlamertinge  - Vleteren    ...-...  

19/01 14:00 JONG KFC - SK RENINGELST ...-...  

19/01 14:30 Westouter - Moorsele     ...-...  

19/01 15:00 Elverdinge - Ledegem      ...-...  

19/01 15:00 Kruiseke - Dadizele       ...-...  

 

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.   17  12  2  3  54/15  39 

2. Kruiseke    17  11  5  1  35/26  34 

3. Vleteren    17  10  5  2  38/41  32 

4. Voormezele  17  10  6  1  35/24  31 

5. Zillebeke    17  9   5  3  49/27  30 

6. Elverdinge   17  9   5  3  39/21  30 

7. Dadizele     17  9   5  3  47/33  30 

8. Westouter   17  7   4  6  37/30  27 

9. Moorsele    16  7   4  5  36/29  26 

10.  Ledegem    16  5   8  3  19/34  18 

11.  SK Reningelst 17  4   9  4  20/28  16 

12.  Hollebeke   17  3   8  6  20/32  15 

13.  Houthem   17  3   11 3  21/52  12 

14.  Vlamertinge  17  1   11 5  26/50  8 

15.  JONG KFC   16  1   13 2  17/51  5 

 

KALENDER 25-26 JANUARI 
25/01 19:00 Dadizele  - Zillebeke      ...-...  

26/01 14:30 Voormezele - Winkel Sp.    ...-...  

26/01 14:30 Vleteren - Kruiseke      ...-...  

26/01 14:30 Reningelst - Houthem     ...-...  

26/01 15:00 Moorsele  - Vlamertinge   ...-...  

26/01 15:00 Ledegem  - Westouter     ...-...  

26/01 15:00 RW HOLLEBEKE - JONG KFC  ...-...  
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