
VADER EN DRIE ZONEN DE RUYCK 

ALLEMAAL TRAINER BIJ KFC POPERINGE  

Een niet-alledaags feit bij KFC Poperinge: 

vader Nico De Ruyck (45) en zijn zonen 

Axel (bijna 21), Xander (net 19) en Bram 

(15) zijn allemaal trainer bij KFC Poperinge. 

Xander en Bram zijn ook nog speler. Wordt 

er ten huize De Ruyck over iets anders dan 

voetbal gepraat? “Als het echt niet anders 

kan”, lacht Axel. 

 

NICO 

De voetbalmicrobe hebben de zonen van 

hun pa geërfd: Nico (afkomstig uit Wevel-

gem) voetbalde achtereenvolgens voor We-

velgem, Otegem en Lauwe. “Maar op 23-

jarige leeftijd zat mijn spelerscarrière er al 

op na een zware knieblessure” vertelt Nico. 

Actief met voetbal bezig zijn had toen even 

geen plaats meer in het leven van Nico. 

Tot de oudste zoon Axel op de KFC-

voetbalschool (U6) begon onder leiding van 

toenmalig trainer Frans De Gruyter. 

“Natuurlijk kwam ik af en toe kijken”, ver-

haalt Nico, “maar ik stapte pas zelf weer in 

het vak toen Axel een jaar later bij de U7 

voetbalde en die plots zonder trainer zaten.  

Ik nam ‘tijdelijk’ over”, lacht Nico, “om de 
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club uit de nood te helpen... Maar 14 jaar 

later sta ik nog altijd op het veld, zij het de-

ze keer voor de U10, samen met zoon Xan-

der.  

Natuurlijk “jeune kik mien”, anders zou ik 

het niet doen”, beantwoordt Nico mijn reto-

rische vraag. 

 

AXEL 

Axel bleef onafgebroken voetballen van de 

U6 tot aan de U21, in het eerste vermaledij-

de coronaseizoen dat na een vijftal matchen 

werd afgebroken. Sindsdien is Axel als spe-

ler gestopt, maar heeft hij zich verdiept in 

het trainersvak.  

“Terwijl ik nog speler was, ben ik wel al een 

paar keer mee geweest als ‘assistent’ van 

mijn pa die toen de jongsten trainde. Ik 

vond het leuk en volgde trainerscursussen”. 

Ondertussen heeft Axel al een Uefa B-

diploma op zak en resten er nog twee stap-

pen hoger te zetten: Uefa A en Uefa Pro. 

“Ja, ik zou dat graag nog volgen”, bekent 

Axel, “maar eerst mijn studie industrieel in-

genieur chemie afmaken. Ik heb nog twee 

jaar te gaan. Die hogere Uefa-diploma’s ha-

len kan dan eventueel ook nog. Nu is dat 

moeilijker te combineren, ook al omdat ik 

reeds twee KFC-ploegen train, nl. de U21 en 

T2 bij Jong KFC naast Glen Saeremans. Ook 

de kostprijs van die Uefa-cursussen houdt 

me een beetje tegen: 2700 € per cursus is 

niet echt een democratische prijs... Maar 

we zien wel”.  

Intussen is Axel ook ‘invaller’ voor de U17. 

De hoofdtrainer van die leeftijdscategorie is 

voor zijn werk een paar weken in het bui-

tenland en Axel vangt tijdelijk diens afwe-

zigheid op, samen met Johnny de Gruyter. 

 

XANDER 

En dan is er Xander. Net als broer Axel be-

gon ook Xander bij de U6, toen bij Nele en 

Athina. Xander speelt nog altijd bij Jong 

KFC; hij is er zelfs kapitein van de ploeg die 

in 4de provinciale D uitkomt. “Vanaf mijn 

14de ging ik al mee met mijn pa om te hel-

pen bij zijn trainingen”, zegt Xander. “En 

toen ze bij de U6 iemand te kort hadden, 

ben ik ingesprongen. Xander is nu trainer 

van de U10 en is iemand waar KFC op kan 

rekenen als er gaten vallen, zoals nu bij de 

U6, tot er een hoofdcoach is gevonden 

Vermits Xander zelf nog speelt en met Jong 

KFC ook zelf nog trainingen volgt, komt het 

er op neer dat hij zowat elke avond op een 

of ander KFC-veld te zien is. Net als zijn va-

der heeft hij een trainersdiploma, “ Getuig-

schrift B”. En ook hier verhinderen de stu-

dies - voorlopig - verdere trainersopleidin-

gen. “Maar eerst mijn studies als leerkracht 

basisonderwijs afmaken”, zegt Xander die 

nu zijn tweede jaar aanvat. 

 

BRAM 

En last nut not least is er de 15-jarige Bram. 

Net als zijn oudere broers debuteerde hij bij 

de U6 van KFC. Bram werd echter opge-

merkt door KV Kortrijk en van bij de U8 

speelde hij voor “De Kerels”. 

Maar de jeugd van KV Kortrijk had een te 

kort aan keepers. De jeugdwerking organi-

seerde een soort wedstrijd met allerhande 

proeven en testen onder de voetballertjes 

om te zien wie de beste keeper was. En u 

raadt het al: Bram kwam er als winnaar uit. 

“Van dan af was ik doelman”, vertelt Bram.  

De verplaatsingen naar Kortrijk zoveel keer 

per week waren echter niet evident en van 

bij de U10 kwam hij iets dichter bij huis  



spelen, bij KVK Westhoek. Ook daar speelde 

hij als keeper. 

En dit seizoen kwam ik op vraag van KFC he-

lemaal thuis en keerde ik terug naar hier”, 

zegt Bram die nu doelman is bij de U17. Hij 

keepte zelfs al een (goede) match bij de 

U21.  

En om het verhaal compleet te maken: 

Bram werd ook trainer bij de allerkleinsten 

(U6). 

 

HUMOR 

Voetbal is de rode draad in het dagelijkse 

leven van de familie De Ruyck die ook 

schitterende humor in huis heeft.  

“Je zou ze thuis soms eens bezig moeten ho-

ren”, vertelt Nico. “Mekaar op een leuke 

manier jennen en plagen is dagelijkse kost”. 

Zoals tijdens ons gesprek, toen Xander ver-

telde dat hij aan zijn tweede jaar leerkracht 

basisonderwijs begint: “Ah! Is dat dan leren 

tellen tot 1.000?” plaagt Axel, waarop Xan-

der cool antwoordt: “Nee, tot 100: ik zit nog 

maar in ’t tweede jaar, hé”. 

 

Wordt er over iets anders dan voetbal ge-

praat? 

Axel: “Alleen als het echt moet” (lacht). 

Maar we moéten ook veel praten over voet-

bal, want het is niet altijd evident om alles 

georganiseerd te krijgen wanneer iedereen 

soms op dezelfde, maar ook op diverse tijd-

stippen naar KFC moet om te trainen of om 

wedstrijden te spelen. Bovendien ben ik wel 

een voetbalfreak: er is geen match op tv die 

ik niet zie”. 

 

Xander, jij hebt jouw broer als hulptrainer: 

geeft dat problemen? 

Xander: “Het was een beetje vreemd in het 

begin, maar het went”. 

Is hij strenger voor jou dan voor de ande-

ren? 

Xander: (terwijl Axel heftig hoofdschuddend 

ontkent). Ja, hoor. En in de groep valt het 

nog mee. Maar de commentaren die ik ach-

teraf - eens we thuis zijn - te horen krijg, die 

zijn niet altijd mals. 

Axel: (lacht) “Ik zeg wat ik moet zeggen van 

T1 Glen Saeremans, hé” 

 

Bram, ben jij van plan trainerscursussen te 

volgen? 

Bram: “Zeker weten. Ik vind training geven 

aan kindjes leuk, maar ik wil later toch ook 

wat opschuiven naar hogere leeftijdscatego-

rieën. Ik volg een opleiding hout in het VTI. 

Dus dat zal nog haalbaar zijn om dat met de 

trainerscursussen te combineren. En ik zou 

ook graag een cursus keepertrainer volgen. 

Als er voetbal op tv is, dan kijk ik toch meer 

dan de anderen naar de keepers”. 

 

En jullie, Nico en Xander, willen jullie nog ho-

gerop? 

Nico: “Ik heb een getuigschrift B. Ik werk 

graag met de onderbouw en middenbouw 

(tot U13) en ik heb geen hogere ambities 

meer”.  

Xander: “Ik wil nog wel dat Uefa B-diploma 

halen, al voel ik me prima nu in de midden-

bouw. 

Axel: “Ik zou op langere termijn toch graag 

trainer worden van een eerste ploeg. Het 

zou mooi zijn mocht dat ooit bij KFC kun-

nen, maar daar zijn we nog ver van af”. 

(PSP) 


