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VRIJDAG 4 MAART 2022 - 20:00 u. 
Bijzondere Reserven B 

K F C - B E LO F T E N  -  S K  W E S T R O Z E B E K E  
 

ZATERDAG 5 MAART 2022 - 18:30 u. 
4de Provinciale D  

J O N G  K F C  -  F C  PA S S E N DA L E  
 

ZONDAG 6 MAART 2022 - 15:00 u. 
2de Provinciale B  

K F C  P O P E R I N G E  -  K F C  M O E N  

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 11 - 06-03-22 
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 11 - 06-03-22 

WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het  

bestuur, spelers en supporters van  

KFC MOEN en FC PASSENDALE 

WEER OP GOEDE WEG 
JONG KFC - FC PASSENDALE 

Zaterdagavond (18:30 u.) speelt Jong KFC eindelijk nog 

eens thuis. Tegenstander is FC Passendale dat twee 

plaatsjes dieper geklasseerd staat. Als Jong KFC de goede 

lijn van de voorbije twee weken doortrekt, dan zit een 

driepunter er dik in. Vorige week kon Jong KFC een 

schijnbaar  onhaalbare situatie nog keren. Het zette een  

3-0 achterstand nog om naar een 4-4 eindstand. “Vooral 

de manier waarop stemde mij tevreden”, zegt T1 Glen 

Saeremans. “We bleven voetballen en aandringen dat 

dat leverde uiteindelijk een dik verdiend punt op. We zijn 

weer op de goede weg”. 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Kristof 

Declercq. 

 

KFC POPERINGE - KFC MOEN 
 Ook de A-ploeg is weer op de goede weg: na de 0 op 6 

waarmee KFC het jaar 2022 opende, volgde een 9 op 9.  

Goed nieuws in het vooruitzicht van dit duel om de 

(gedeelde?) tweede plaats in 2de prov. B. Op Moen ging 

KFC met 1-2 winnen na een bikkelharde partij waarvan 

Jasper Maerten het grootste slachtoffer was en is. Jasper 

is nog altijd out voor de rest van het seizoen. Moen kon  

na een 0 op 6 (weliswaar tegen Zwevegem en Wevelgem, 

waar KFC niet beter deed) vorige zondag met 0-1 gaan 

winnen op Nieuwkerke. En dat laatste is ook niet aan ie-

dereen gegeven. Het belooft dus een spannend duel te 

worden, waarvoor KFC echter geen beroep kan doen op 

Edouard (Eddy) Gheeraert. Anderzijds is “the captain” 

Olivier Sohier terug na een gele schorsing. (PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Philippe De 

Vlaminck, bijgestaan door grensrechters Patrik Soutaer 

en Rachide Meddourr . 
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• Ook KFC heeft geleden onder de storm. De reclamepanelen tussen de zittribune 
en de kantine waaiden omver, van het opberghok werd het dak weggeblazen en 
de brokstukken ervan maakten gaten in de dakbedekking van de kantine. Een 
dakwerker herstelde de gaten zodat het steakfestijn in droge omstandigheden 
kan doorgaan. De medewerkers van de sportdienst ruimden in snel tempo de 
schade op, ondanks dat er rond de velden ook nog netten waren omgewaaid. 

• De fuif United was eerst gepland voor 26 februari, daarna werd door de covid-
maatregelen alles weer afgelast, om dan na de versoepelingen de fuif weer te 
laten doorgaan op de originele datum. En hoe? Er waren afgelopen zaterdag 
meer dan 600 aanwezigen die niet konden weerstaan aan de “knaldrang”. Er wa-
ren 5 DJ-sets waar DJ Snes van MNM misschien wel de opvallendste was. Ook 
Phil Kinezi maakte indruk. Philippe Vandebruwaene (zoon van ex-voorzitter 
Yves) was vroeger een vaste waarde op vele fuiven maar hij haalde nu z’n pla-
tenbak weer van onder het stof. Of was die bak ook al vervangen door een USB-
stick? 

• De United fuif werd omgedoopt tot “Re-United” om te benadrukken dat we 
weer herenigd werden met Beaphar Damesvolley. Intussen is de vroegere kern 
van de organisatie ook vervangen door jongere spelers en speelsters. United 
was al toe aan de 5e editie en in die jaren veranderen de spelers nu eenmaal, op 
en naast het veld. Een grote “dank u wel” aan de volleymeisjes en hun bestuur. 

• Jens Coene stond zaterdag ook weer aan de aftrap en hij bedankte met een enig 
mooi schot, recht in de winkelhaak. Het deed zichtbaar deugd. 

• “Steakmeester” sinds jaar-en-dag Jacques Carpentier gaf de fakkel door aan 
Team Steak. Een beperkte groep die het steakfestijn in korte tijd in elkaar stak 
ook de last minute versoepelingen in het corona-beleid. Jullie schreven even 
massaal in als de vorige jaren. We zijn blij om jullie allen terug te zien! Dank aan 
Jacques voor z’n jarenlange inzet. 

• Bij Jong KFC moet trainer Saeremans zaterdag de diensten missen van Achile 
Quinten, Christopher Mayala en Glen Hoflack. Jammer zegt, de T1 want ze wa-
ren net goed bezig. Ook Rinus Baes is er niet bij wegens een kwetsuur aan de 
hand. Anderzijds heeft Enrich Reinhard de trainingen hervat. 

• Jong KFC heeft zich weer herpakt na een paar mindere prestaties. Op Voormeze-
le was trainer Saeremans vooral tevreden over de manier waarop Jong KFC een 
3-0 en een 4-3 achterstand ophaalde tot 4-4. 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 11 - 06-03-22 
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• Volgende thuiswedstrijd tegen Westrozebeke op zondag 20 maart vieren we Ge-
orges Sutherland die op 21 december 100 jaar geworden is. Deze eeuweling 
speelde bij KFC eind de jaren dertig en nog een paar jaar na de Tweede Wereld-
oorlog. Nadien was hij nog verschillende jaren actief bij Blue Star Poperinge aan 
het Zwijnland waar hij woonachtig was. Om dit evenement extra in de verf te 
zetten werden alle spelers van de eerste ploeg van de periode 1968-1974 uitge-
nodigd. Voor KFC betekende deze periode een hoogtepunt in haar bestaan.     
Georges’ zoon Alex maakte deel uit van deze lichting talentrijke en voornamelijk 
spelers van Poperingse bodem.  Voor en tijdens de wedstrijd zullen een aantal 
foto’s getoond worden van zowel Georges als van de Gouden Generatie. 

• Op donderdag 31 maart viert de Stedelijke Sportraad van Poperinge haar 50-
jarig bestaan. En dat wordt een drukke dag voor KFC-bestuurslid Paul Verstraete, 
die voorzitter is van de Stedelijke Sportraad. Die viering moest overigens al in 
2020 zijn doorgegaan, maar u weet ongetwijfeld waarom dat evenement twee 
jaar moest uitgesteld worden... De viering gebeurt met een Academische Zitting 
in het JC De Kouter om 19:45 u. met een aantal toespraken en met een uiteen-
zetting door voormalig topveldrijder Sven Nys “Herontdek jezelf”.  

• Op zaterdag 30 april is er de “Vlaanderen Friendly Cup” in het Franse Steenvoor-
de. Vorig jaar kwam Steenvoorde naar Poperinge voor de eerste “Franco Belge”, 
nu gaat KFC Poperinge op bezoek naar de Franse buren. De jeugdploegen van 
beide clubs én de Studaxers geven er mekaar partij. Later nog meer details. 

• Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er weer het KFC-
voetbalpaaskamp. Organisator Thomas Verstraete zit nagenoeg aan 100 inschrij-
ven.  

• Weer onprettig nieuws voor Wannes Lelong die net terug was van een lange en 
slepende kwetsuur. In de match op Avelgem werd Wannes zwaar geraakt aan de 
enkel. Wannes Lelong stond net zoals tegen Wevelgem, sinds z’n blessure weer 
aan de aftrap in Avelgem. Hij verving de geschorste Sohier. Veel plezier beleefde 
hij er niet aan want hij bezeerde zich na 20 minuten ernstig aan de voet. De an-
dere voet ditmaal, maar daarom niet minder pijnlijk. Nu blijkt dat de ligamenten 
van de voet zijn gescheurd. Er zou geen breuk zijn vastgesteld, maar de juiste di-
agnose kon nog niet gesteld worden omdat de zwelling nog te groot is. Jammer, 
jammer, jammer... Veel sterkte, Wannes! 
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Na het terugschroeven van de coronamaatregelen, kunnen de “normale” voetbal-

clubactiviteiten  weer stilaan hernemen, zoals bijvoorbeeld onze Paasactie.  

Die actie is voor de club heel belangrijk, want er was nog altijd géén volwaardige 

kerstmarkt, en er is nog geen nieuw ESR-tornooi in zicht. Maar de toekomst oogt 

toch stilaan beter. 

 

Met Pasen in zicht is het misschien goed om een aantal lekkernijen in huis te halen 

en straks uw bezoekers te verwennen met een zoetigheidje... 
 

Bijvoorbeeld deze: 
 

 Truffels (melkchocolade, 600 gr.)................................................................. 9,50 € 

 Paaseitjes (mengeling melk-crème-praliné, 750 gr.)................................... 7,50 € 

 IJstaart “Sensation de Fruit” .......................................................................7,50 € 
   (vanille-framboos-sorbet-passievrucht, 1 liter)         

 IJstaart “Sensation de chocolat”...................................................................7,50 € 
   (hartje van fondant, melkchocolade en caramel, 1 liter) 

 Carré confituur (800 gr.).............................................................................. 6,00 € 

 Frangipanne (840 gr.) ..................................................................................6,00 € 

 

U kan bestellen tot 4 april zowel ONLINE https://jeugdkfcpoperinge.be/paasactie 

als per FORMULIER te verkrijgen bij de jeugdspelers en - bestuursleden of in de KFC-

kantine. 

Uw bestellingen kunnen doorlopend afgehaald worden op zaterdag 9 april tussen 9 

en 16 u. in de KFC-kantine 

- JEUGD 
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ZONDER VRIJWILLIGERS  

GEEN VOETBAL(CLUB) 
Van 28 februari tot 7 maart is het “De Week van de Vrijwilliger”. Elke dag opnieuw 

staan vele duizenden mensen in Vlaanderen klaar om vrijwilligerswerk allerhande te 

leveren. Ook in de sportclubs.  

Voetbalvrijwilligers geven zich volledig voor hun favoriete club. De ene staat in voor 

het wassen van de truitjes na de wedstrijd, de ander voor het draaiende houden van 

de kantine, voor toogbediening, voor onderhoud van het materiaal en gebouwen, 

voor de organisatie van diverse evenementen, enz... Sommigen hebben inderdaad 

wat meer tijd dan anderen maar één ding is zeker: allemaal doen ze dit met heel 

veel passie en liefde! 

Toch vinden een aantal vrijwilligers dat ook de spelers en trainers van alle niveaus 

eens een tandje zouden mogen bij steken of een handje komen helpen bij grote or-

ganisaties. Het is tenslotte allemaal om aan spelers toe te laten hun hobby te beoe-

fenen in de beste mogelijke omstandigheden. 

KFC Poperinge kan rekenen op véél vrijwilligers, maar er moeten er nog bij om de 

werking van de club op eenzelfde niveau te houden. De nieuwkomers kunnen het 

verschil maken. 
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JONG KFC SNELT TE HULP  

Na de match in en tegen Rekkem (0-1 winst), zat een supporter vast in het modderi-

ge gras. Gewapend met lange studs was het een koud kunstje voor de spelers om de 

onfortuinlijke “chauffeuse” een zetje te geven.... 

KUISENDE BESTUURSLEDEN  
De “opkuis” van een fuif 

is werk voor mannen. 

Enkele bestuursleden 

van KFC offerden zicgh 

zonbdag in de vroege 

morgen op om de 

“restanten” van de Uni-

tedfuif in zaal De Kout-

der weg te vegen. Onder 

hen Gunter Vanlerberg-

he die het was- en plas 

gedeelte van de fuif op 

foto vereeuwigde. 
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KFC op een mooie vierde plaats! 

Dave Van Moerkercke: “’t Zijn de mannen, hé” 
“We doen mee voor de prijzen”, glim-

lachte trainer Dave Van Moerkercke 

vóór de dinsdagtraining. Daarmee be-

vestigde hij een eerdere uitspraak van 

begin januari. “Als we begin maart nog 

staan waar we nu staan (KFC stond toen 

op de vijfde plaats), dan doen we mee 

voor de prijzen”, zei hij toen. 

KFC staat nu zelfs nog béter dan toen en 

- meer zelfs - kan met een beetje meeval 

zondagavond op de tweede plaats ko-

men. 

Maar Dave zou Dave niet zijn als hij niet 

meteen alles zou relativeren. “Er zijn 

nog 27 punten te verdienen; er kan dus 

nog van alles gebeuren”, sust hij het en-

thousiasme van de aanhang die KFC al in 

de eindronde ziet. “Het zou inderdaad 

mooi zijn”, bevestigt de trainer, “maar 

we zijn er nog lang niet”. 

 

AVELGEM 

Winst op VK Avelgem vorige zaterdag 

was echter een must, zoals ook winnen 

tegen FC Moen zondag 6 maart noodza-

kelijk is om de ambities hoog te houden. 

“Proficiat? ‘t Zijn de mannen die het 

doen, hé” relativeert hij andermaal. “Ik 

doe mijn best als trainer, maar eens ze 

op het gras staan, dan zijn het de spelers 

die het moeten doen. Onze eerste helft 

op Avelgem was goed tot zeer goed”, 

analyseert de trainer. “En we komen 0-2 

voor; dat was al een geruststelling op 

een wel héél erg slecht veld. Weet je dat 

ze ons vroegen om op te warmen op 

een bijterrein omdat het hoofdterrein er 

zo slecht bij lag nog voor er één minuut 

werd gespeeld?” 

“Maar goed; onze tweede helft was min-

der. We kregen één grote open kans, 

maar we misten ze. Gaat die binnen, 

dan is het boeken toe en is de match ge-

speeld. Na de rust zette Avelgem ook 

meer druk. Dan kregen we een domme 

goal tegen en dan weet je dat het op 

Avelgem moeilijk kan worden. Die man-

nen blijven gaan tot ze er bij neervallen. 

Maar we hebben ons middenveld ver-

sterkt; we creëerden nagenoeg niets 

meer, maar we gaven ook niets meer 

weg. Ik vond onze overwinning daar al 

bij al dik verdiend”. 

 

KFC MOEN 

En nu dus bezoek van Moen waar KFC 

de heenmatch met 1-2 won. Het was 

daar overigens een bikkelharde partij en 

het was net tegen die ploeg dat Jasper 

Maerten zijn zware knie- en kuitblessure 

op liep. Een kwetsuur die hem trouwens 

nog tot het einde van het seizoen langs 

de kant houdt. Hopelijk verloopt het 

zondag wat sportiever... (PSP) 
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De jeugdwerking van KFC Poperinge or-

ganiseerde al twee initiatietrainingen 

voor meisjes tussen 5 en 12 jaar. Straks 

(23 maart) volgt er een derde initiatie 

omdat er blijkbaar nog méér interesse 

is. Meisjes uit Poperinge en de regio wil-

len blijkbaar leren voetballen, wat we 

alleen maar kunnen toejuichen. 

48 NIEUW 

Daarmee komt KFC ook tegemoet aan 

het verzoek van Voetbal Vlaanderen om 

meisjes- en damesvoetbal te stimuleren. 

Het was onze Futbalista-ambassadrice 

Elise Vanhamme die wel eens wilde we-

ten of er in de regio interesse was bij de 

meisjes. Tot nog toe voetballen 9 meis-

jes in diverse leeftijdscategorieën bij de 

KFC-jongens. En ja hoor,  de belang-

stelling was groot. Op de eerste initiatie 

waren 42 deelneemsters (waarvan 9 

meisjes die al voetballen bij KFC en 33 

nieuwkomers), op de tweede 43, waar-

van 8 KFC’ers en 20 meisjes die ook al de 

eerste training hadden gevolgd. Dat be-

tekende dat er nog eens 15 nieuwko-

mers, wat het totaal “nieuwelingen” op 

48 brengt. 

TALENTJES 

“Dat hadden we niet verwacht”, zegt Eli-

se Vanhamme. “Maar wat méér is: er 

zitten heel wat talentjes tussen. Samen 

met de andere trainers zagen we meis-

jes aan het werk waarvan we dachten: 

als dít de eerste keer, is dat je voetbalt, 

dan kan je het nog ver brengen in deze 

sport. 

TRAINEN 

Wat nu precies de bedoeling is? Er 

wordt binnen het jeugdbestuur overlegd 

om zo mogelijk een jeugdploeg meisjes 

in competitie te brengen. “Maar”, vult 

jeugdcoördinator middenbouw Giovanni 

Deseure aan: “We moeten uitkijken dat 

we die nieuwkomers niet meteen voor 

de leeuwen gooien in competitie. Mis-

schien is het beter dat we eerst een jaar-

tje een paar keer per week trainen, met 

uiteraard diverse oefenwedstijdjes tus-

sendoor”. 

Straks volgt nog een informatieavond 

voor de meisjes en ouders over de con-

crete plannen van KFC met het meisjes- 

en damesvoetbal. 

En afhankelijk van het aantal effectieve 

inschrijvingen zal blijken wat mogelijk is. 

In elk geval is er op woensdag 23 maart 

alweer een initiatietraining tussen 18:30 

en 19:15 u. 

Inschrijven is wel noodzakelijk. Daartoe 

volstaat een gewoon mailtje met opgave 

van naam en leeftijd bij 

elisevanhamme@gmail.com      (PSP) 

INITIATIE MEISJESVOETBAL  

IS GROOT SUCCES 
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Terwijl KFC het in de lopende competitie 

vrij goed doet (gedeelde vierde plaats), 

maakt de Sportieve Cel werk van het 

team voor het seizoen 2022-2023. KFC 

heeft vijf nieuwkomers op de lijst. 

Nog niet alle spelers van de A-kern heb-

ben ook hun verbintenis voor volgend 

seizoen getekend, zodat er ook uitgeke-

ken werd naar wie van Jong KFC de 

overstap kon maken naar de A-kern en 

op welke posities er eventueel nog ver-

sterking, al dan niet in de breedte, nodig 

was. 
 

TERUG NA STUDIES EN BLESSURE 

Beginnen we in eigen huis dan zien we 

dat Jasper Notredame terugkeert van 

Jong KFC naar de A-kern. Jasper zette 

twee seizoenen geleden - toen hij een 

vaste waarde was in de A-kern - op ei-

gen verzoek een stap terug wegens stu-

dies Burgerlijk Ingenieur. Nu die studies 

zo goed als achter de rug zijn, ziet de 

KFC-aanvaller het zitten om terug te ke-

ren naar de A-kern waar zijn niet afla-

tende inzet van groot belang is. Jasper is 

inmiddels bijna hersteld van een zware 

knieoperatie. Hij liep de blessure al op 

tijdens de eerste speeldag van de com-

petitie. De voetbalhonger is dus groot.... 

Wellicht vervoegen nog andere spelers 

van Jong KFC de A-kern, maar daar ko-

men we later op terug. 
 

NIEUWKOMERS 

Wel stellen we u vijf nieuwkomers voor.  

Met Tristan Deconinck (20 jaar, verdedi-

ger, KVK Westhoek) kon u al uitgebreid 

kennis maken op onze Facebookpagina. 

Deze Geluwenaar had zijn jeugdoplei-

ding bij KV Kortrijk, verhuisde dan naar 

KVK Westhoek, maar wil nu leren spelen 

in een “volwassen” ploeg met ambitie. 

 Vervolgens is er Flor Dewulf (23), een 

centraal polyvalente speler die terug-

keert naar de KFC-stal.          .../... 

NIEUWKOMERS BIJ KFC POPERINGE 
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.../... 

Flor - broer van de profwielrenner van 

AG2R Stan Dewulf - begon zijn loopbaan 

bij TCS Proven, kwam over naar KFC 

Poperinge waar hij de jeugdopleiding 

verder zette. Hij kwam in de basisploeg 

van Jong KFC en mocht onder Bram Luc-

ker ook een paar keer proeven van de A-

kern.  

Maar Flor verkoos plots om andere oor-

den op te zoeken en speelde de voorbije 

paar jaar voor VV Lo-Reninge. Nu acht 

de Stavelenaar het moment goed om - 

scherper dan ooit - terug te keren naar 

KFC Poperinge. 

 

Met Julian Van Asch (23), broer van de 

drie jaar oudere KFC-speler Ruben, - 

komt er een aanvallende middenvelder 

naar KFC. Julian genoot zijn jeugdoplei-

ding bij KFC, ging toen voor Westhoek, 

Kortrijk en TSC Proven spelen en keert 

nu naar de “moederclub” terug. 

 

Vierde nieuwkomer is Moussa Camara, 

een spits die overkomt van 4de provincia-

ler VV Langemark-Poelkapelle. Camara is 

momenteel topscorer in 4de prov. A.  In 

totaal (beker- en oefenmatchen inbegre-

pen) scoorde Camara al 32 goals in 29 

partijen. Moussa is een 25-jarige vluch-

teling die enkele jaren geleden in het op-

vangcentrum van Poelkapelle terecht-

kwam en zo bij VV Langemark belandde. 

Hij woont in Ieper. 

 

En nog een speler uit Ieper is de 21-

jarige Maxim Kim die zijn hele jeugdop-

leiding ook volgde bij KVK Westhoek. 

Maxim verhuisde dit seizoen naar SK 

Roeselare-Daisel, maar verkiest voor vol-

gend seizoen om naar KFC Poperinge te 

komen. Hij is een box-to-box speler, ie-

mand met een groot loopvermogen dus. 

(PSP) 
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A-TEAM 
TOPSCORERS  

14: Vusu Nyoni 

7: Jordan Ihou 

3: Joren Colpaert 

2: Sulaiman Shabi, Ward 

Maerten, Marijn Bentein 

1: Jasper Maerten, Ibe 

Duflou, Jens Coene 

ASSISTS  

6: Vusu Nyoni 

4: Edouard Gheeraert, 

Olivier Sohier 

3: Jordan Ihou 

2: Kenneth Garreyn, Joren 

Colpaert 

1: Sulaiman Shabi, Ward 

Maerten, Alister Bafcop 

GELE KAARTEN 

2: Ward Maerten, Joren 

Colpaert  

1: Jasper Maerten, Jelle 

De Poortere, Alister Baf-

cop, Fries Rosseel, Marijn 

Bentein, Ibe Duflou 

 

JONG KFC 
TOPSCORERS 

10: Thibaut Leroy 

3: Rinus Baes 

2: Dylan Denys, Jens Coe-

ne, Arthur Rosseel, Lau-

rens Ravestyn, Enrich 

Reinhard, Maxime Loon-

tjens 

1: Thibaut Lobeau, Cor-

neel Ballyn, Jasper Not-

redame, Bas Dejaegher, 

Matthias Verheye, Marten 

Vandaele, Zion Logie, Kor-

neel Doise. 

 

ASSISTS 

3: Thibaut Leroy, Marten 

Vandaele, Laurens Ra-

vestyn,  Dylan Denys 

2: Rinus Baes, Corneel 

Ballyn, Frédéric Cuvelier 

1: Milan Vandenberghe, 

Xander De Ruyck, Jelle 

Depoortere, Matthias Ver-

heye 

 

GELE KAARTEN 

2: Thibaut Lobeau, 

Matthias Verheye, 

1: Vic Robbesyn, Raf Van-

houcke, Ward Ruzeré, Ti-

mo Lahaye, Rune Depoor-

ter, Marten Vandaele, Jel-

le De Poortere, Bastiaan 

Dejaegher,  Milan Van-

denberghe, Zion Logie, 

Glen Hoflack 

ONZE TOPSCHUTTER VUSU NYONI  

GENOMINEERD IN “EOTS” 
De Krant van West-Vlaanderen organiseert jaar-

lijks een referendum van de beste speler van het 

seizoen in diverse reeksen. Voor onze reeks zijn 

dat spelers uit 1ste en 2de provinciale. In elke 

periode wordt een elftal genomineerd. Op het 

einde van het seizoen (End Of The Season = 

EOTS) wordt er gestemd tussen de periodewin-

naars. Onze Vusu Nyoni (zie foto), topschutter 

met tot nog toe 14 treffers, was genomineerd 

voor de tweede periode. Proficiat Vusu !! En doe 

er nog maar enkele goals bij...  
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NOTEER IN DE AGENDA 

 
Vrijdag 4  t.e.m. maandag 7 maart 2022:  
KFC-STEAKFESTIJN: KFC-Clubhuis 
 
Nog tot 4 april 2022 
PAASACTIE KFC-JEUGD 
Drie mogelijkheden om te bestellen: 
1) online https://jeugdkfcpoperinge.be/paasactie  
OF 
2) bij de jeugdspelers en jeugdbestuursleden 
OF 
3) tijdens het steakfestijn in de KFC-kantine 
 
Woensdag 23 maart 2022 
18:30 - 19:45 u.: 3de INITIATIE MEISJESVOETBAL (5 tot 12 jr.) 
(inschrijven op elisevanhamme@gmail.com) 
 
Zondag 27 maart 2022 
9:00 tot 11:30 u.: FOOTFESTIVAL U6 - (terreinen Stedelijke Sportzone) 
 
Van maandag 4 tot vrijdag 8 april 2022 
VOETBALSTAGE KFC Poperinge - Stedelijke Sportzone 
Info & inschrijven bij verstraete.thomas@telenet.be 
 
Zaterdag 9 april 2022 
9 tot 16 u.: afhaling bestellingen Paasactie (KFC-kantine) 
 
Zaterdag 7 mei 2022 
9:00 u. tot 18 u.: “MEMORIAL DAY” Kurt Vulsteke & Simon Dequeker  
(outdoor Stedelijke Sportzone) 
 
Zaterdag 18 juni 2022 
18:00: KFC “SUMMER GARDEN” - (in en rond KFC-Clubhuis) 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 11 - 06-03-22 
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2de PROVINCIALE B 
KALENDER 05-06 MAART 

Zaterdag 05/03 
18:00  Zwevegem - Westrozebeke 
19:00  Wevelgem - Beveren-Leie 
19:00  Emelgem-Kachtem - Dottenijs 
19:00  Avelgem - Otegem  
Zondag 06/03 
15:00  KFC POPERINGE - KFC MOEN 
15:00  Nieuwkerke - Staden 
15:00  Deerlijk - Moorsele 
15:00  Geluwe - Vlamertinge 
 

RANGSCHIKKING 
  1  Wevelgem     21  19   1  1  73/17  58 
  2  KFC MOEN     21  13   6  2  42/32 41 
  3   Deerlijk       21  12   4  5  49/26  41 
  4   KFC POPERINGE 21  13   7  1  3 7/29 40 
  5   Moorsele      21  12   5  4  46/32  40 
  6  Vlamertinge     21  10   5  6  47/38  36 
  7  Zwevegem     21  10   6  5  41/25  35 
  8  Beveren-Leie   21   9   7  5  50/39  32 
  9   Avelgem      21    9  10  2  34/39  29 
10  Westrozebeke   21   7  12  2  29/45  23 
11  Nieuwkerke    21   6  10  5  32/41  23 
12  Dottenijs      21    6  12  3  35/41  21 
13  Geluwe       21    6  12  3  26/40  21 
14  Otegem       21    5  13  3  34/57  18 
15  Staden       21    4  11  6  29/46   8 
16  Em.-Kachtem   21    0  20  1  14/71   1 
 

KALENDER 12-13 MAART 
Zaterdag 12/03 
18:00  Otegem - Deerlijk 
Zondag 13/03 
15:00  Nieuwkerke - Emelgem-Kachtem  
15:00  SK BEVEREN-LEIE - KFC POPERINGE 
15:00  Vlamertinge - Avelgem  
15:00  Staden - Geluwe  
15:00  Westrozebeke - Wevelgem 
15:00  Moen - Dottenijs 
15:00  Moorsele - Zwevegem  

4de PROVINCIALE D 
KALENDER 05-06 MAART 

Zaterdag 05/03 
18:30  JONG KFC - FC PASSENDALE 
19:00  Moorsele - Zillebeke  
Zondag 06/03 
15:00  Voormezele - Marke 
15:00  Hollebeke - Rekkem 
15:00  Brielen - Boezinge 
15:00  Ledegem - Westouter 
15:00  Houthem - Vlamertinge 
15:00  Reningelst - Elverdinge  

RANGSCHIKKING 
1 Ledegem     21  17  2   2  58/14  53 
2 Moorsele     21  14  3   4  76/27  46 
3 Marke        21  14  3   4  38/22  46 
4 Voormezele   21  13  3   5  54/25  44 
5 Brielen      21  12  7   2  45/36  38 
6 Zillebeke     21  11  5   5  42/28  38 
7 Boezinge     21  10  10  1  46/34  31 
8 Rekkem      21   9  10   2  44/54  29 
9 JONG KFC    21   9  11   1  34/41 28 
10 Westouter    21   7  8    6  37/36  27 
11 PASSENDALE  21   6  11   4  50/57 22 
12 Elverdinge    21   5   9   7  27/34  22 
13 Reningelst    21   4  11   6  33/51  18 
14 Vlamertinge   21   4  15   2  24/60 1 4 
15 Hollebeke    21   3  14   4  30/55  13 
16 Houthem     21   1  17   3  23/87  6 
 

KALENDER 12-13 MAART 
Zaterdag 12/03 
18:00 Passendale - Rekkem  
18:30  Boezinge - Reningelst 
18:45  Vlamertinge - Voormezele 
19:00  Zillebeke - Brielen  
Zondag 13/03 
15:00  Marke - Moorsele 
15:00  SK ELVERDINGE - JONG KFC 
15:00  Westouter - Houthem  
15:00  Ledegem - Hollebeke  
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN  
 

VRIJDAG 18 MAART (20 u.) 

 

KFC-BELOFTEN - J. COMINES-WARNETON 
 

ZONDAG 20 MAART  

 

JONG KFC - SASSP. BOEZINGE (14 u.) 

 

KFC POPERINGE - SK WESTROZEBEKE (15 u.) 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 11 - 06-03-22 
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“Betrokken bij KFC: 

dat voelt goed!” 
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be 


