
Het is geen geheim dat KFC Poperinge 

weer zo snel mogelijk naar de hoogste 

provinciale reeks wil. De club heeft 

voor volgend seizoen alvast drie nieu-

we spelers aangetrokken. De eerste die 

we aan u voorstellen is de 20-jarige 

Tristan Deconinck (°12/08/2001). Hij is 

een centrale verdediger en komt over 

van KVK Westhoek (beloften).  

 

Tristan is een derdejaars student indu-

strieel ingenieur, met richting milieu en 

hij studeert dat in Kortrijk. De student - 

woonachtig in Geluwe - heeft net de ja-

nuari-examens achter de rug en hoopt 

(en denkt) dat hij voor alles geslaagd zal 

zijn. Maar we zouden het over voetbal 

hebben. 

Waarom kiest een jonge talentvolle spe-

ler voor een club uit 2de provinciale?  

“Dat is goed overwogen”, repliceert Tris-

tan. “Ten eerste is Poperinge een ambiti-

euze club die weer naar 1ste provinciale 

wil en het is een club waar jonge spelers 

kansen krijgen. Ik ken Ibe Duflou en Jo-

ren Colpaert, die ook van bij KVK West-

hoek komen. En ook trainer Dave Van 

Moerkercke ken ik van bij Westhoek. Bo-

vendien hoorde ik over Poperinge alleen 

maar goeie dingen”, lacht hij.  

Tristan begon zijn voetballoopbaan bij 

KSK Geluwe (reeksgenoot) op zijn 5de le-

vensjaar. Daar werd hij door KV Kortrijk 

weggeplukt.  

Hij speelde voor “De Kerels” van bij de 

U8 tot de U16 om vervolgens naar West-

hoek te gaan. .../... 

 

 

TRISTAN DECONINCK WIL MET  

KFC POPERINGE HOGEROP 

Tristan Deconinck komt over van KVK West-

hoek naar KFC Poperinge (foto Bart Vanden-

broucke) 



.../... 

Tristan speelde in december ll. welis-

waar één helft met het eerste elftal van 

Westhoek tegen Merelbeke, maar dat 

hield hem niet tegen om voor KFC te kie-

zen. 

 

LIEFST CENTRAAL 

Hij is een centrale verdediger die ook op 

de backplaats uit de voeten kan. “Maar 

toch liefst centraal”, geeft hij aan.  

“Mijn kwaliteiten? Ik kan aardig uitvoet-

ballen en ik heb een goeie tackle. En als 

het nodig is, heb ik ook een goede nood-

rem. Zonder brutaliteiten evenwel. Ik 

heb van heel dit seizoen nog maar één 

gele kaart gepakt. En ik kreeg in mijn he-

le carrière nog nooit rood...”  

 

SOMS MOEILIJK 

Tristan heeft de ambitie om zo hoog mo-

gelijk te spelen, maar blijft daarbij realis-

tisch. “Ik moet nog leren voetballen in 

een ‘volwassen’ ploeg”, geeft hij toe. 

“Het was bij Westhoek wel leuk, maar 

als je zo tussen de 1ste ploeg en de Be-

loften hangt, is het soms moeilijk. Je 

traint mee met het eerste elftal, maar 

spelen doe je tussen en tegen gasten 

van 16-17 jaar... . Op een bepaald mo-

ment moet je een knoop doorhakken en 

dat heb ik nu gedaan. Ik kijk een beetje 

naar het parcours van Joren Colpaert bij 

Poperinge; in zijn eerste seizoen was het 

bij momenten niet gemakkelijk en 

zweefde hij heen en weer tussen be-

loften en eerste ploeg, maar hij heeft 

doorgebeten en is nu toch een vaste 

speler voor de kern van KFC. 

Tristan had nog diverse andere aanbie-

dingen op zak, maar wil daarover verder 

niet veel kwijt. “Dit speelt nu geen rol 

meer: ik speel volgend seizoen voor 

Poperinge en ik kan niet wachten om er 

aan te beginnen”, zegt hij. 

 

RECORD 

Nog een leuk weetje om af te sluiten: 

Tristan Deconinck vestigde op 7 april 

2013 met 950 baltoetsen een nieuw Bel-

gisch record jongleren. Hij deed dat tij-

dens de rust van de match tussen KV 

Kortrijk en AA Gent. Tegen alle verwach-

tingen in – Tristan was toen 11 jaar en 

op Facebook gokten de meeste suppor-

ters op 200 à 300 balcontacten – lukte 

het hem de bal maar liefst 950 keer 

hoog te houden. En het kon nog meer 

geweest zijn, als de scheidsrechter hem 

niet van het veld had gestuurd omdat de 

tweede helft moest beginnen. Maar hij 

werd door KV Kortrijk getroost. De A-

kern van toenmalige KVK-trainer Hein 

Vanhaezebrouck zette Tristan in de bloe-

metjes en hij kreeg een KVK-shirt met 

het rugnummer “950”. 

 

Welkom bij KFC Poperinge, Tristan!  


