
KFC POPERINGE IN VERWEER  

TEGEN GEDWONGEN DEGRADATIE 
Volgens de voetbalbond moet KFC Poperinge 

als bijkomende daler naar 2de provinciale zak-

ken, terwijl het zich “sportief” had weten te 

handhaven in 1ste provinciale. KFC gaat tegen 

die beslissing in het verweer en vindt de be-

slissing van de voetbalbond onlogisch en zelfs 

oneerlijk. 

 

Het is bekend: door de coronacrisis legden de 

KBVB en Voetbal Vlaanderen de jeugd- en 

amateurcompetities volledig stil. De rangschik-

kingen van 12 maart 2020 zijn ook de eind-

rangschikkingen. Dat betekent dat KFC Pope-

ringe als vierde laatste eindigt. 

 

Normaliter zijn er in 1ste provinciale 2 dalers. 

Als we de eindrangschikking erbij nemen, dan 

zijn dat FC Varsenare (laatste) en SK Vlamertin-

ge (voorlaatste). Mààr: per West-Vlaamse da-

ler in de derde amateurklasse, is er in 1ste pro-

vinciale West-Vlaanderen een bijkomende da-

ler. Gezien SK Oostnieuwkerke zich niet heeft 

kunnen redden (voorlaatste in 3de amateurs 

waar er elk jaar 3 ploegen degraderen), zakt 

Oostnieuwkerke naar 1ste provinciale. En daar 

is FCSV Wevelgem City het slachtoffer van. 

 

Er is echter nóg een “maar”: KVC Wingene, dat 

in 3de amateurs op een veilige elfde plaats ein-

digde, vroeg géén licentie aan om ook volgend 

jaar in dezelfde reeks (3de amateurs dus) te 

kunnen voetballen. (SK Oostnieuwkerke deed 

dat ook niet, maar omdat het sportief toch 

zakt, speelt dat nu geen rol).  

Wingene vroeg dus geen licentie aan omdat 

het geen centen meer heeft. En dat staat voor 

de voetbalbond gelijk met het “niet krijgen” 

van een licentie wat dan weer gelijkstaat met... 

degradatie. In dit geval wordt Wingene naar de 

laatste plaats verwezen, waardoor Melsele - 

dat eigenlijk moest zakken - het behoud in 3de 

amateurs verzekerd ziet.  

Maar het negatieve gevolg daarvan is dat er in 

1ste provinciale West-Vlaanderen nóg een bij-

komende daler moet zijn, KFC Poperinge dus. 

Er zouden dus 4 ploegen uit eerste naar twee-

de provinciale degraderen en dat heeft uiter-

aard ook gevolgen voor de ploegen van 2de en 

3de provinciale.... 

Maar waarom is KFC Poperinge dan zo boos? 

Wel, dat leggen we u uit in de onderstaande 

brief die naar de voetbalbond werd gestuurd: 

 

Geachte heren 

 

Betr.: “eventuele” degradatie KFC Poperinge uit 

1ste provinciale W.-Vl. 

 

"We zullen hier en daar bij een club op een 

teentje trappen, maar we hebben dit in alle ob-

jectiviteit en met de allerbeste bedoelingen be-

slist, zonder een club voor te trekken of te be-

nadelen. Ik hoop dat we hier snel en goed uit-

komen, maar vooral dat het met de gezond-

heid in ons land de goeie richting uitgaat”, zo 

stelt Benny Mazur, de secretaris-generaal van 

Voetbal Vlaanderen in een interview met Spor-

za, naar aanleiding van de stopzetting van de 

competities  

(vervolg zie blz. 2 



Wij, als KFC Poperinge (stamnr. 150), staan in 

eerste instantie volledig achter de maatregelen 

die Voetbal Vlaanderen en de KBVB hebben ge-

nomen i.v.m. de Coronaproblematiek. De fysieke 

gezondheid is inderdaad het allerbelangrijkste. 

 

Maar u trapt inderdaad ook op onze tenen. En 

hard. Er moet van overheids- en bondswege im-

mers ook aandacht zijn voor de financiële ge-

zondheid van de clubs. Benny Mazur merkt bij 

Sporza ook op dat veel clubs door het gebrek 

aan inkomsten op droog zaad zitten, terwijl ze 

wel nog altijd met hun gebruikelijke kosten 

(spelerslonen...) zitten. 

  

Welnu, bij KFC Poperinge hebben wij daar een 

andere mening over: als je die inkomstender-

ving - die ook wij hebben - nu niét kunt over-

bruggen, dan ben je als clubleider tekort ge-

schoten, werden de financiële middelen niet 

goed begroot en werden de financiële mogelijk-

heden niet goed ingeschat. 

 

En laat dàt nu net het struikelsteen zijn waar-

over wij ons druk en boos maken: KFC Poperin-

ge zou moeten degraderen omdat een andere 

club, in casu KVC Wingene, zich financieel té ver 

gewaagd heeft en nu niet meer in staat is om 

de competitie volgend seizoen normaal verder 

te zetten. Ze hebben evenwel niet de moed om 

de club te ontbinden, maar laten zich degrade-

ren door geen licentie voor volgend seizoen aan 

te vragen.  

Door die weinig sportieve actie van Wingene 

worden ook een hele trein andere clubs ge-

troffen van 1ste tot en met 3de provinciale, om 

te beginnen KFC Poperinge dat uit 1ste provinci-

ale West-Vlaanderen zou moeten verdwijnen. 

Mocht Wingene degraderen omdat het zich 

sportief niet kon handhaven, dan was dat maar 

zo en hadden wij er ons bij neergelegd.  

Maar we gaan niet akkoord als we moeten de-

graderen omdat een club eerst de centen door 

deuren en vensters gooit en daarna zegt: “sorry 

jongens, het wordt voor ons te duur...”. 

Het is zo onlogisch en zelfs oneerlijk dat een fi-

nancieel gezonde club de plaats moet ruimen en 

tegelijk vervangen wordt door een extra stijger 

uit 2de provinciale, die er misschien ook niet 

naar uitkijkt. 

 

Toegegeven, de corona-crisis zorgt voor uitzon-

derlijke omstandigheden, maar dan moet er ook 

oog zijn voor uitzonderlijke oplossingen. We zijn 

dus zo vrij te vragen uw beslissing te herzien en 

ons onze plaats in 1ste provinciale niét af te 

pakken. 

Het is immers óók de taak van Voetbal Vlaande-

ren en de KBVB om ervoor te zorgen dat het 

voetbal en de clubs financieel gezond blijven. 

Dat zal niet gaan door “onschuldige slacht-

offers” te maken, maar wel door doortastend 

op te treden tegen misbruiken en KVC Wingene 

meteen naar 4de provinciale te verwijzen of 

zelfs te schrappen. 

Wij verdienen uw steun en goedkeuring in 

plaats van een bestraffing voor de fout van een 

ander. 

Dit jaar zijn wij bij de slachtoffers. Wie en hoe-

veel volgend jaar? 

 

KFC Poperinge hoopt nu dat de bond en Voet-

bal Vlaanderen oor en oog heeft voor deze on-

rechtvaardigheid. Meer zelfs: als het van KFC 

Poperinge afhangt, dan mag de voetbalbond 

zelfs voor 1ste provinciale licenties invoeren... 

Eens zien hoeveel clubs dàn zullen afhaken... 

(PSP) 


