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ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
4de Provinciale D (19:00 u.)

JONG KFC - FC HOUTHEM
ZONDAG 19 DECEMBER 2021
2de Provinciale B (15:00 u.)

KFC POPERINGE - SK GELUWE
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WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het
bestuur, spelers en supporters van
FC HOUTHEM en SK GELUWE

WINNEN EN DAN RUST...
JONG KFC - FC HOUTHEM (18/12 - 19 u.)
Verder in dit clubblad laat Jong KFC-trainer Glen Saeremans zijn licht schijnen op wat geweest is en wat nog
moet komen voor zijn ploeg. Glen gelooft - terecht - in
zijn jonge jongens en hoopt op een mooie tweede ronde.
Te beginnen met zaterdagavond? Opletten evenwel voor
overschatting, want een paar weken geleden ging Jong
KFC toch kopje onder tegen toenmalige hekkensluiter
Vlamertinge. Nu staat FC Houtem op die plaats. Jong KFC
is echter niet van plan zich een tweede keer te laten verschalken door de rode lantaarn... Winnen en dan een
verdiende winterstop! (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Paul Mbubi Kibuanda.

KFC POPERINGE - SK GELUWE
We hebben nog een eitje te pellen met SK Geluwe
waar we in de openingswedstrijd van het seizoen totaal onverdiend met 2-1 de boot ingingen. Een betere
motivatie is er niet nodig, dacht ik. Al mogen we nu
ook niet denken dat dit zomaar zal lukken. Geluwe
bood in zijn laatste wedstrijd tegen SV Wevelgem
méér weerstand dan verwacht en de leider had het
knap lastig om de volle buit te pakken. Geluwe speelde goed gegroepeerd en georganiseerd en Wevelgem
vond moeilijk openingen. Het lukte weliswaar voor de
leider, maar met véél moeite. KFC is gewaarschuwd...
Winnen en dan een verdiende winterstop ?(PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Vedran
Geeraerd, bijgestaan door de grensrechters Geert Vanthomme en Helmut De Stoop
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SUPPORTERS VOLG A.U.B.
DE CORONARICHTLIJNEN...!!!
KFC volgt de instructies van het overlegcomité en van Voetbal Vlaanderen.
Dat houdt in :
•
Dat de toeschouwers welkom zijn om outdoor te supporteren mits dragen van
een mondmasker én op vertoon van het covid-safe ticket. (regel voor outdoorevenementen met >100 bezoekers)
•
Dat toegang verleend wordt tot de kantine voor zover je zittend je drank verbruikt. Dat houdt in dat we maar zoveel mensen gaan toelaten zolang er stoelen
zijn. We hebben 135 stoelen. Zich verplaatsen in de kantine kàn maar mèt
mondmasker.

WINTERSTOP

VANAF 20 DECEMBER 2021
DE COMPETITIE HERNEEMT
TIJDENS HET WEEKEND VAN
14-15-16 JANUARI 2022
*****

Eerste thuiswedstrijden van 2022:

ZONDAG 23 JANUARI
JONG KFC - SV MOORSELE (14 u.)
KFC POPERINGE - DEERLIJK SP. (15 u.)

Glen Saeremans: “Jong KFC kan
nog altijd mooi seizoen maken”
“Na een coronaseizoen dat onmogelijk
als “een seizoen” omschreven kon worden, startte de voorbereiding wat vroeger dan normaal”, begint T1 Glen Saeremans. “In de eerste weken bleek dit geen
luxe, want spelers sukkelden met banale
zaken als een balcontrole en goed inspelen. Dag per dag kwam hier betering in
en tegen de eerste 'echte' wedstrijd was
de groep er klaar voor. Over het volledige
seizoen had deze wedstrijd een ongewenst grote impact: het uitvallen van
Jasper Notredame bleek in matchen tegen bepaalde ploegen een niet te onderschatten verlies. Naar het einde van de
heenronde toe, bleek trouwens het continu foutief afstoppen van de opbouw, al
te vaak zonder (scheidsrechterlijke) consequenties, steeds meer een tactiek van
de tegenstander”, evalueert de trainer.
DOELHOUT MET OVERUREN
“Voor de rest verliep de heenronde zoals
het nogal vaak loopt bij een jeugdige - de
oudste speler op het blad over 15 wedstrijden was van het ‘bouwjaar’ 1998 ploeg: met hoogtes en laagtes”.
“Er waren wel mooie overwinningen in
onder andere Reningelst en Westouter,
maar die werden afgewisseld met onnodige nederlagen tegen bijvoorbeeld Vlamertinge”, aldus nog Glen Saeremans die
er meteen aan toevoegt dat er nogal wat
punten bleven liggen door pech. “Het
doelhout bij de tegenstander draaide
overuren in 2021”, lacht hij. “In het allergrootste deel - zelfs bij aantal nederlagen

- werd er wel mooi en positief voetbal
gebracht. De partij tegen de autoritaire
leider is een referentiewedstrijd van wat
deze groep kan brengen”, refereert hij
naar de uitstekende wedstrijd, maar verloren, tegen leider Ledegem
“Dat er ervaring ontbreekt is een evidentie, maar dit werd vaak teniet gedaan
door de voetballende oplossing te zoeken met een goede mentaliteit. In de
heenronde werden er maar liefst 26 spelers opgesteld, maar dit kwam het
groepsgevoel op en naast het plein alleen maar ten goede”.
MOOIE TOEKOMST
Vooruitblikkend naar wat komen zal
meent Saeremans dat de voetballende
lijn moet doorgezet worden. “Maar het
verschil tussen de hoogtes en laagtes
moet duidelijk kleiner worden: indien er
een constante in de prestaties gebracht
kan worden, met hopelijk wat minder
pech in de afwerking, behoort een mooi
seizoeneinde absoluut nog tot de mogelijkheden”, is de T1 overtuigd.
“Daarnaast is het uiteraard de bedoeling
om zoveel mogelijk spelers, in navolging
van Corneel Ballyn, klaar te stomen om
de volgende stap te zetten. Een aantal
spelers (onder meer Arthur Rosseel, Jelle
De Poortere en Xander De Ruyck) krijgen
beetje per beetje hun kans en met jongens van 2003 en 2004 die wekelijks minuten maken, zullen er in de toekomst
ongetwijfeld nog volgen”, besluit de trainer hoopvol.

“BOOSTERPRIKKEN”
VOOR VOETBALTERREIN

De firma Lovanhop die instaat voor het onderhoud van diverse voetbalterreinen in
vele steden en gemeenten, heeft de laatste weken door de vele regen veel werk gehad met o.m. de velden in Poperinge. Zaakvoerder van Lovanhop, Domien Lobeau,
postte donderdag deze foto: “Delen we zondag een laatste prik uit voor de winterstop? Of zijn het allemaal “boosterprikken”? Laat het ons houden op de boosterprikken. De prik vóór de winterstop moet toegediend worden door de KFC-spelers...
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10 HECHTINGEN - Gert Decorte viel na een uur in tegen Nieuwkerke, maar
moest een kwartier later zwaar geraakt aan het hoofd, van het veld. Hij liep een
gapende hoofdwonde op aan de wenkbrauw. Die moest met 10 hechtingen worden hersteld.
KRAMP - Kort nadat Gert Decorte werd gekwetst, moest ook de jarige Corneel
Ballyn minutenlang verzorging krijgen. Bij het trekken van zijn zoveelste spurtje,
kreeg hij een kramp in de hamstrings en de gewone remedies hielpen niet meteen. De kine’s konden Corneel wel weer op de been krijgen, maar hij werd veiligheidshalve toch vervangen. Hij was fit genoeg om na de match een bak bier
uit de kantine te halen om in de kleedkamer te klinken op zijn 19de verjaardag!
KINE - Kine Ben Vanhoucke kreeg zondag assistentie van stagiair Romee De Cat.
Deze derdejaars kinestudente werd gevraagd om in te vallen wanneer vaste kine
Ben door omstandigheden niet kan mee gaan met de ploeg. Romee kreeg die
dag wel meteen veel werk. “Het is niet altijd zo, hoor”, moedigde Ben haar aan.
Of ze straks aan het lijstje van de KFC-staf mag toegevoegd worden is nog niet
duidelijk. Ze wou er eerst eens goed over nadenken.
NIEUW SEIZOEN - Intussen is de Sportieve Cel van KFC druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De besprekingen met de huidige spelerskern
zijn bezig en lopen vlot: een aantal spelers verlengden al hun overeenkomst.
Wat nieuwe spelers betreft is er nog geen nieuws dat nu al voor publicatie vatbaar is...
KERN VAN 16 - Alister Bafcop stond aanvankelijk in de kern voor SK Nieuwkerke,
maar viel er na de opwarming uit. Op de donderdagtraining was gebleken dat
Olivier Sohier en Ibe Duflou niet helemaal fit waren en de opwarming van de
match zouden afwachten om te beslissen. Gezien beide spelers toen wél fit bleken, viel Alister uit de boot. Bafcop had in de beloftenwedstrijd van de vrijdag
een goed wederoptreden gemaakt. Met een goal en een assist in een dik uur
wedstrijd had hij een aandeel in de 2-1 overwinning.
VOORZITTER ROLT - Het hoofdterrein van KFC heeft het vorig weekend hard te
verduren gekregen na de alweer vele regen van de voorgaande dagen: vrijdag
speelden de Beloften en zaterdag Jong KFC. Het veld lag er zondagmorgen dan
ook belabberd bij en dan moest het A-team nog spelen op zondag. Dus heeft
voorzitter Lobeau himself zondagmorgen het veld “gerold”. Wat een voorzitter
lijden kan...
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U21: DERDE - De U21 behaalden een 3e plaats in hun reeks. Knappe prestatie
gezien er iedere week moeilijkheden waren qua spelersaantallen. Hierdoor waren ze vaak met 11 of 12 (al dan niet) fitte spelers waarvan veel spelers al de
vrijdagavond speelden en/of eerstejaars U17 die daar steeds goed meespeelden. Prachtig voorbeeld van een topmentaliteit en karakter van de spelers!
U17: TWEEDE - Voor de laatste wedstrijd op Meulebeke stonden bij de U21
maar liefst tien (!) U17- spelers die ervaring opdeden bij de U21. Die U17-ploeg
zelf behaalde in de eigen competitie een mooie 2de plaats, met allemaal eerstejaars. Proficiat!

T1 Dave Van Moerkercke: “Als we over 7
weken nog op plaats 5 staan, doen we mee”
De heenronde zit er op en KFC (A-ploeg)
sluit die af op de vijfde plaats. Mooi,
maar het had nog mooier gekund. De
matchen op Geluwe en vooral thuis tegen Avelgem en Moorsele hadden méér
moeten opbrengen: tel die 9 punten daar
bij en we staan los tweede.
TOP 5 VERWACHT
“Maar zo werkt het natuurlijk niet”, zegt
T1 Dave Van Moerkercke. “We staan op
de plaats die ik verwacht had: in de top
5. Je hoopt altijd op méér, natuurlijk en
het had inderdaad gekund, maar er zat
geen constante in ons spel; nu eens goed
tot zeer goed, dan weer wat minder.
EINDELIJK RUST
“Jammer dat we nog maar drie clean
sheets hebben (Deerlijk, Emelgem en
Dottenijs) en dat we onvoldoende de
kansen benutten. Het is zoals een huis
zonder voordeur en zonder achterdeur
en dan tocht het hé”, legt de T1 met

beeldspraak uit.
“Maar ik ben tevreden dat de winterstop
er aan komt. Sinds 13 juli zijn we - door
veel blessures - bezig met dezelfde groep,
beperkt in aantal Die jongens hebben
constant alles gespeeld. Ik wil ze daarvoor ook een dikke pluim geven”.
TOEKOMSTMUZIEK
“Op papier hebben we een brede kern,
met echter een aantal jonge jongens die
nog progressie moeten maken. Let wel:
er zijn er een aantal goed bezig, zoals we
nog tegen Nieuwkerke hebben gezien. En
op dat vlak zit er toekomstmuziek in. De
stop zal ook welkom zijn voor de mentale
rust en ik hoop dat we vanaf januari hetzelfde, hopelijk nog beter, voetbal kunnen brengen. En als we half februari
staan waar we nu staan, dan zeg ik je: we
doen mee voor de periodetitel... Dromen
mag. Toch?” (PSP)

Eindelijk is het weer zover ! ! De KFC-Kerstman kan na de Corona-perikelen weer in actie
treden, weliswaar volgens de geldende regels.
Aangezien de overdekte Kerstmarkt een light-versie zal zijn met maximum 200 personen,
en we willen vermijden dat jullie nodeloos afzakken wegens overtal, moesten we uitkijken naar een alternatief. Dat bestaat eruit dat alle jeugdspelers hun ticket voor de
schaatspiste en een zak snoep zullen ontvangen in de kantine van KFC op zaterdag 18
december. Dit valt samen met de afhaling van de bestellingen van de Kerstactie KFC.
Zaterdag 18 december

Inschrijven voor 15 december
Te vermelden

Van 9.00 tot 16.00 u voor alle jeugdploegen U6
tem U17 en G-kids
Via link website KFC of via mail :
albert.de.byser@telenet.be
NAAM SPELER + PLOEG

We nodigen gelijk iedereen uit om de overdekte Kerstmarkt te bezoeken en net zoals de
vorige edities ga je opnieuw een streekbiertje, een cava, picon, Chouffe-koffie, warme
chocomelk met of zonder Amaretto… kunnen degusteren en zullen we de kleine hongertjes stillen met partysnacks / mini-loempia’s terwijl de kinderen aan het schaatsen zijn.
Voor het eerst zal de Kerstmarkt volledig overdekt zijn zodat regen geen spelbreker kan
zijn!! Er zullen 9 verenigingen zijn die beurtelings het beste van zichzelf geven om jullie
opnieuw massaal te ontvangen (met Covid-pas + mondmasker + zitplaatsen).

KFC is aanwezig op zon. 19/12 van 18 - 23 u. ; ma 27/12 van 18 - 22 u.
vrij. 07/01/22 van 14 - 23 u. en op zon. 09/01 van 14 - 18 u.

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 9 - 19-12-21

TRAKTEERT LEDEN VAN
KFC-SUPPORTERSCLUB
De KBC-bank Poperinge trakteert zondagnamiddag 19 december aan de leden van
de supportersclub van KFC Poperinge. Sponsor KBC zal alle leden van de supportersclub - op vertoon van de lidkaart - 2 jetons geven (met logo van KBC op). Let wel: de
jetons zijn alleen geldig voor, tijdens en na de thuismatch tegen SK Geluwe. Een
mooie stimulans vanuit KBC Poperinge voor zowel de supportersclub als voor KFC.
De supportersclub werd opgericht op initiatief van Bram Meeuw en Arne Devos, samen met de steun van sponsors De Peperstraat, Lovanhop en KBC.
De supportersclub wil niet alleen vocale en morele steun geven aan de diverse ploegen, maar helpt ook mee aan de organisatie van evenementen binnen KFC.

2de PROVINCIALE B

4de PROVINCIALE D

KALENDER 18-19 DECEMBER

KALENDER 18-19 DECEMBER

Zaterdag 18/12
18:00 Zwevegem - Deerlijk
19:00 Wevelgem - Avelgem
19:00 Dottenijs - Nieuwkerke
Zondag 19/12
14:30 Beveren-Leie - Vlamertinge
14:30 Westrozebeke - Otegem
14:30 Moen - Staden
15:00 KFC POPERINGE - SK GELUWE
15:00 Moorsele - Emelg.-Kachtem

Zaterdag 18/12
18:30 Boezinge - Marke
19:00 Zillebeke - Hollebeke
19:00 JONG KFC - FC HOUTHEM
19:30 Passendale - Westouter
Zondag 19/12
14:30 Rekkem - Ledegem
14:30 Brielen - Moorsele
15:00 Elverdinge - Vlamertinge
15:00 Reningelst - Voormezele

RANGSCHIKKING
1. WEVELGEM
15
2. Deerlijk
15
3. Moorsele
15
4. Moen
15
5. KFC Poperinge 15
6. Zwevegem
15
7. Avelgem
15
8. Vlamertinge
15
9. Beveren-Leie
15
10.Westrozebeke 15
11.Nieuwkerke
15
12.Dottenijs
15
13. SK Geluwe
15
14.Staden
15
15.Otegem
15
16.Emelg.-Kachtem 15

13 1
10 3
10 4
10 4
9 5
7 3
7 6
6 4
6 6
6 8
4 7
4 9
4 10
3 8
3 10
0 14

1
2
1
1
1
5
2
5
3
1
4
2
1
4
2
1

58/14
38/20
35/24
33/26
28/22
30/15
27/27
25/26
37/28
2 2/32
20/26
26/33
20/33
21/33
22/43
11/51

RANGSCHIKKING
40
32
31
31
28
26
23
23
21
19
16
14
13
13
11
1

KALENDER 15-16 JANUARI ‘22
Zaterdag 15/01/2022
18:00 Otegem - Moorsele
19:00 Emelg.-Kachtem - Zwevegem
19:00 KVK AVELGEM - KFC POPERINGE
Zondag 16/01/202216
14:30 Staden - Beveren-Leie
14:30 Deerlijk - Wevelgem
14:30 Nieuwkerke - Moen
14:30 Geluwe - Dottenijs
15:00 Vlamertinge - Westrozebeke

1. LEDEGEM 15
2. Moorsele 15
3. Voormezele 15
4. Marke
15
5. Brielen
15
6. Boezinge
15
7. Zillebeke
15
8. Rekkem
15
9. Jong KFC 15
10.Westouter 15
11.Reningelst 15
12.Passendale 15
13.Elverdinge 15
14.Hollebeke 15
15.Vlamertinge 15
16.FC Houthem 15

13
10
10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
3
2
2
1

1
2
2
3
5
6
4
6
9
7
6
8
8
11
11
12

1
3
3
3
1
1
4
2
0
3
5
3
4
2
2
3

43/10
59/19
37/15
26/18
31/27
34/25
33/24
29/37
21/30
25/27
26/31
38/37
16/23
21/40
14/47
16/59

40
33
33
30
28
25
25
23
18
18
17
15
13
8
8
6

KALENDER 15-16 JANUARI ‘22
Zaterdag 15/01/2022
18:45 Vlamertinge - Boezinge
19:00 Moorsele - Reningelst
Zondag 16/01/202216
14:30 Westouter - Elverdinge
15:00 GS VOORMEZELE - JONG KFC
15:00 Marke B - Zillebeke
15:00 Hollebeke - Brielen
15:00 Houthem - Rekkem
15:00 Ledegem - Passendale
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TOPSCORERS

ASSISTS

GELE KAARTEN

A-TEAM:
10: Vusu Nyoni
5: Jordan Ihou
2: Joren Colpaert, Sulaiman Shabi, Ward Maerten
1: Jasper Maerten, Marijn Bentein, Ibe Duflou

A-TEAM:
5: Vusu Nyoni
4: Edouard Gheeraert,
Olivier Sohier
1: Jordan Ihou, Sulaiman
Shabi, Ward Maerten, Joren Colpaert

A-TEAM:
2: Ibe Duflou, Olivier
Sohier, Ward Maerten,
Marijn Bentein, Joren
Colpaert
1: Jasper Maerten,
Edouard Gheeraert, Jelle
De Poortere
JONG KFC:
3: Maxime Loontjens
(geschorst)
2: Thibaut Lobeau
1: Vic Robbesyn, Raf Vanhoucke, Ward Ruzeré, Timo Lahaye, Rune Depoorter, Marten Vandaele, Jelle De Poortere, Bastiaan
Dejaegher, Matthias Verheye, Milan Vandenberghe

JONG KFC:
7: Thibaut Leroy
2: Rinus Baes, Laurens Ravestyn
1: Corneel Ballyn, Jasper
Notredame, Enrich Reinhard, Thibaut Lobeau,
Bastiaan Dejaegher, Korneel Doise, Dylan Denys,
Matthias Verheye

NOTEER IN DE AGENDA
Vrijdag 17 december ‘21 t.e.m. zondag 9 januari ‘22
KERSTMARKT POPERINGE: Grote Markt Poperinge
Zaterdag 8 januari 2022
18 u.: OEFENMATCH: KFC Poperinge A - AS Steenvoorde
Zaterdag 26 februari 2022:
UNITED-FUIF (i.s.m. damesvolleybalclub Beaphar Poperinge): zaal De Kouter
4 tot 7 maart 2022:
KFC-STEAKFESTIJN: KFC-kantine
Zaterdag 7 mei 2022
9:00 u. tot 18 u.: “MEMORIAL DAY” Kurt Vulsteke & Simon Dequeker (outdoor)
Zaterdag 25 juni 2022
18:00: KFC “SUMMER GARDEN” - (in en rond KFC-Clubhuis)
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN
ZATERDAG 8 JANUARI ‘22 (18 u.)
KFC POPERINGE - AS STEENVOORDE
(oefenmatch)

ZONDAG 23 JANUARI
JONG KFC - SV MOORSELE (14 u.)
KFC POPERINGE - DEERLIJK SP. (15 u.)

“Betrokken bij KFC:
dat voelt goed!”
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be

