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VRIJDAG 18 MAART (20 u.)
Bijzondere Reserven B

KFC-BELOFTEN - J. COMINES-WARNETON
ZONDAG 20 MAART
4de Provinciale D

JONG KFC - SASSP. BOEZINGE (14 u.)
2de Provinciale B

KFC POPERINGE - SK WESTROZEBEKE (15 u.)
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WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het
bestuur, spelers en supporters van
SASSPORT BOEZINGE en SK WESTROZEBEKE

GOUD
Op zondag 20 maart wordt “goud” zo’n beetje de overheersende kleur. Niet direct wat de competitie betreft,
want dat kan voor zowel Jong KFC als het A-team beter.
Maar er wordt een eeuweling gevierd. Georges Sutherland werd onlangs 100 jaar en is daarmee de oudste nog
in leven zijnde ex-speler van KFC Poperinge.
Tegelijk wordt ook de “gouden generatie” gelauwerd, de
ploeg die 50 jaar geleden kampioen werd in 2de provinciale én de Beker van West-Vlaanderen won én het seizoen
daarop kampioen werd in 1ste provinciale. Beide vieringen werden al een paar keer uitgesteld door corona,
maar nu kan het eindelijk.

JONG KFC - SASSPORT BOEZINGE
Kan Jong KFC de derby tegen Sassport Boezinge ook met
een gouden kleurtje afronden? Jong KFC wisselt goed
met minder goede prestaties af, althans wat betreft uitslagen. Maar het verzorgde voetbal blijft. De jonge Poperingenaars kregen daar al veel lof voor van vriend en tegenstander. De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Danny Declerck

KFC POPERINGE - SK WESTROZEBEKE
Bij het A-team wordt het ook tijd om nog eens met een
gouden overwinning uit te pakken. En al zeker als we de
eindronde willen halen. Op Beveren-Leie werd het een
match met twee gezichten: goed vóór de rust, onbestaande er na. Kan KFC eens voor eigen volk, met de hele
“gouden generatie” als toeschouwer, nog eens uitpakken
zoals het hoort? (PSP)
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Martijn De
Langhe, bijgestaan door grensrechters Geert Vanthomme
Geert en Joël Thanghe
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HAPPY 100 BIRTHDAY!!!

Enkele maanden geleden werd Georges
Sutherland 100 jaar (° 21 december
1921). Georges is hiermee de oudst in
leven zijnde ex-speler van KFC Poperinge. De viering van Georges’ verjaardag
werd door corona al een paar keer uitgesteld, maar vandaag is het eindelijk zo
ver. U kent de kranige eeuweling ongetwijfeld nog, want op vrijdag 8 mei
2020, midden in de eerste coronagolf,
stapte de toen 98-jarige man te voet
vanaf
het
Lyssenthoek
Cemetry
(Boescheepseweg) tot aan het Talbot
House (Gasthuisstraat). Dat is nagenoeg
4 km. Hij zamelde zo fondsen in voor het
Talbot House dat door de coronacrisis in
zijn verder bestaan werd bedreigd. Die

wandeling was niet zo evident op die
leeftijd. “I’m still a fit man; I used to be a
footballer”, zei Sutherland aan de Britse
krant The Guardian.
Inderdaad, Georges Sutherland was tussen 1936 en 1946 speler bij KFC Poperinge. Hij was de zoon van een Schots WO1
-veteraan, Walter Sutherland, die in
Poperinge was blijven “plakken”.
In 1947 werd Georges in een transfer
betrokken van Sidon Devos die van Blue
Star naar KFC kwam en Sutherland de
omgekeerde beweging maakte. Vandaag
is hij terug bij de ploeg waar ook zijn
zoon Alex speelde en die deel uitmaakte
van de “gouden generatie”. (PSP)

Georges Sutherland (tweede van rechts gehurkt) met KFC Poperinge. Hij werd onlangs 100 jaar! Proficiat!!
4

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 12 - 20-03-22

KFC Poperinge viert zijn
“GOUDEN GENERATIE”
KFC Poperinge werd in 1970 kampioen in 2de provinciale, het won ook de WestVlaamse Beker. En het jaar daarop werd KFC kampioen in 1ste provinciale en steeg
het naar Bevordering. Dat zou 50 jaar later gevierd worden, maar de coronacrisis
stak daar toen een virusje voor. Vandaag is het wél de gelegenheid om “De Gouden Generatie” figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Ook al omdat er een tweede
viering is, nl. van de eeuweling Georges Sutherland, zelf ex-speler van KFC, net als
zijn zoon Alex, die deel uitmaakte van die gouden generatie. Het was de periode
waarin KFC Poperinge met quasi uitsluitend Poperingenaars deze “doorstoot” naar
het Nationale Voetbal realiseerde. Véél spelers van toen zijn er vandaag bij om nog
eens een wedstrijd te volgen van hun jonge opvolgers die - helaas - dit seizoen alvast géén kampioen zullen worden in 2de provinciale, maar die - heel misschien nog aan een eindrondeticket kunnen geraken...
Hieronder een overzichtje van wat er toen in de geschiedenisboeken van KFC werd
geschreven...
Opmerkelijk is dat drie spelers van toen nu nog wekelijks bij ons zijn en nog meehelpen met KFC: Albert De Byser (lid Jeugdbestuur), Hubert Lebbe
(jeugdscheidsrechter) en Gery Derycke (supporter nr. 1 van àlle ploegen...)

Na een verblijf van vier jaar in 2de provinciale slaagde Club Poperinge erin
haar plaats in 1ste provinciale te heroveren. De meeste thuiswedstrijden werden door regen of sneeuw gedwarsboomd. Dit belette echter niet voor het
eerst in de clubgeschiedenis een dubbel te slaan: kampioenschap en bekerwinnaar !
Dit was in de eerste plaats te wijten aan de kameraadschapschappelijke sfeer
die er heel het seizoen heerste in de ploeg. Het feit dat alle spelers die in het
fanionelftal rasechte Poperingenaars waren, was zeker niet vreemd aan de
sfeer van samenhorigheid.
Het bestuur bestond uit: Voorzitter: Notaris van Eecke, Ondervoorzitter: Gerard Peel, Secretaris: Maurits Theite, Schatbewaarder Lucien Wullus, Jeugdvoorzitter: André Gelein, Voorzitter Studax: Arthur Gombeir, Voorzitter van het
transfercomité: Roger Van Bruwaene, Hoofd materiaal: Alfons Demarey en
Voorzitter Feestcomité: Paul Boudry.
.../...
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.../...
In dit jaar werden Hubert Lebbe, Alex Sutherland en de van Anderlecht teruggekeerde Roland Keygnaert aangetrokken. Deze spelers betekenden voor
Club een zeer goede versterking. Dit zou later nog blijken.
Volgende, naast de hierboven vermelde spelers, hielpen mee aan het behalen
van de titel: Albert Debyser, Gery Derycke, Willy Verstraete, Albert Dekersgieter, Luc Keyngnaert, Johnny Roosebeke, Sam Labaere, Marc Pieters, Marc
Maes, Jocelin Vanacker, Reginald Verlinde, Eddy Deman, Roland Keyngnaert,
Wilfried Grillet, Albert Warlop en Guido Samain.
De gemiddelde leeftijd van de ploeg bedroeg amper 22 jaar en 3 maanden.
De beste doelschutter werd Luc Keyngnaert (15), gevolgd door Alex Sutherland en Roland Keygnaert (elk 13).

Onderaan : Julien Deconinck, André Gelein, Luc Keyngnaert, Bernard Keyngnaert,
Marc Pieters, Marc Maes, Jocelin Vanacker, Willy Verstraete, Alex Sutherland, Gery
Derycke en trainer Reginald Verlinde
Bovenaan : Albert Priem, Alfons Demarey, Proost Olivier (half verscholen), Voorzitter
Van Eecke, Adrien Derycke, Albert Dekersgieter, Wilfried Grillet, Roland Keyngnaert,
Roland Keygnaert, Hubert Lebbe, Sidon devos, Albert De Byser, Samuël Labaere,
Johhny Roosebeke, Eddy Deman, Mevrouw Arlette Duclos, Josef Orbie, Burgemeester
Roosebeke, Schepen Goudenhooft (half verscholen), ? , Stadssecretaris Georges Verstraete en Gilbert Vande Casteele
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Trainer was Sidon Devos, bijgestaan door Reginald Verlinde (eveneens trainer
van miniemen, kadetten en scholieren) en André Muyllaert.
De meest tumultrijke wedstrijd was ongetwijfeld de wedstrijd aan huis tegen
Daring Blankenberge. Deze wedstrijd werd betwist op 21 december 1969. De
scheidsrechter was geblokkeerd in Ieper en keerde onverrichterzake huiswaarts. Daar waar de wedstrijd in principe moest aanvangen om 14.30 uur kon
dit pas om 15.13 uur en dit met een gelegenheidsscheidsrechter, ter beschikking gesteld door Daring Blankenberge. De wedstrijd eindigde in het halfdonker op een 4-4 gelijkspel. De laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld
tegen SV Nieuwpoort (nvdr. met stamnummer 151 !).
Club won de wedstrijd met 4 – 2. Aangezien KFC reeds zeker was van de titel
werd een indrukwekkende bloemenhulde gebracht aan alle spelers, maar in
het bijzonder aan Gery Derycke, kapitein van de ploeg, die zijn 300ste wedstrijd voor Club speelde.
Gery mocht dat seizoen ook, als kapitein van de ploeg, de Beker van WestVlaanderen in ontvangst nemen. Poperinge won in de finale op strafschoppen
(3-4) na een 1-1 gelijkspel tegen KBS Avelgem.

De ploeg die de finale van de Beker van West-Vlaanderen won
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DISCRIMINATIE MOÉT ER UIT!!
1 maart was de “Zero Discrimination Day”, meteen de start ook van de Come Togethermaand. Maart staat namelijk een hele maand in het teken inclusie, diversiteit en
gelijkheid. We willen ons daarmee, samen met KBVB en Voetbal Vlaanderen, actief
verzetten tegen “iedere” vorm van discriminatie in het voetbal.
32 RACISMEMELDINGEN PER MAAND !!
Een van de missies van het actieplan v n de voetbalbonden was om beter te luisteren
naar wie gediscrimineerd wordt en daarom werd o.m. het Diversity Board, bestaand
uit 13 vertegenwoordigers met diverse achtergronden, opgericht. Daarnaast riep
Voetbal Vlaanderen op om elke vorm van discriminatie te melden. En dat is - helaas ook maar liefst 843 keer gebeurd. 394 daarvan, of ongeveer 32 per maand, hadden
specifiek te maken met racisme op of langs het veld.
Maandelijks zijn er 70 discriminatiegevallen gemeld, er is zeker nog een dark number van
zaken die gebeuren en niet
door de beugel kunnen. Daarom herhalen we onze oproep
aan iedereen betrokken bij het
Belgische voetbal om elk discriminatiegeval te blijven melden via de RBFA-app of de
website van de KBVB en Voetbal Vlaanderen. Uit elke melding leren we iets bij waardoor
we in de toekomst nog gerichter op de verschillende niveaus
en met de verschillende actoren stappen kunnen nemen om
discriminatie een halt toe te
roepen.

.../...
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Bij rood-geel telt “iedereen”!
Zoals hiervoor net gemeld zijn er maar liefst 32 racismegevallen per maand op en
rond onze voetbalvelden. Dat is véél: té veel... Helaas kwam ook KFC al een paar keer
in opspraak en werden ook onze spelers al een paar keer geviseerd. Voor alle duidelijkheid willen we hieronder nog eens het standpunt van de club weergeven...
De maatschappij verandert en een voetbalclub volgt steeds die trend. Misschien
nog sterker. In een voetbalclub komen
onze emoties naar boven; meestal zijn
die positief, maar jammer genoeg zeggen
we of roepen we al eens iets wat eens
iets wat niet kan. Voetbal is immers onze
uitlaatklep, weet je.

Wie de visie er even bij neemt, leest dat KFC voetbal wil aanbieden aan IEDEREEN als
sportbeoefening, maar evenzeer als vorm van entertainment (komen kijken naar onze ploegen). "IEDEREEN": dus is iedereen welkom uit die steeds veranderende samenleving. Ongeacht zijn of haar geslacht. Dat hebben we gezien aan onze meisjesinitiaties of de dames die ons zijn komen versterken (Elise, Nadine, Romee,...).
Ook ongeacht zijn of haar religie, de plaats waar ze of hun (groot)ouders toevallig geboren zijn of hun leeftijd (van U6 tot en met Studax). Of met een fysieke of mentale
beperking (G-kraks).
Maar het schoentje blijkt de laatste tijd in de voetbalsfeer te knellen als het gaat
over huidskleur. Op tv, maar helaas loert het ook om de hoek bij onze mooie club
waar "iedereen" welkom is.
Laten we dus de aanhalingstekens weg en laten we vooral gaan voor het omarmen
voor iedereen meteen andere etnische achtergrond. Wie ooit sprak met Vuzu, Jordan, Sulaiman, Enrich, Christopher en alle andere, weet dat dit stuk voor stuk aangename, ontwapenende kerels zijn. En dat geldt ook voor die jongens/meisjes bij de
jeugd of eerste elftallen bij de tegenstander.
Iedereen omarmen dus en je zal zien dat we samen verder raken dan door uit te sluiten, bij ons zowel als bij de tegenstander. Schrijf maar op "Bij rood-geel telt iedereen!"
KFC POPERINGE
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GEEF RACISTEN GEEN “ POWER”
We zien en horen het
nog vaak en niet alleen
op televisie: spelers met
een andere huidskleur
worden uitgescholden,
toeschouwers
maken
oerwoud- of dierengeluiden,... Waarom? En hoe
reageren de spelers daar
op? Wij vroegen het aan
onze KFC’ers Vusu Nyoni
(37), Sulaiman Shabi (30)
en Christopher Mayala
(17).
SULAIMAN SHABI

Suli Shabi heeft in het
voetbal nog niét met racisme te maken gehad.
“Ik méén het”, zegt hij.
“Wél in het dagdagelijkse
en sociale leven. Wat ik

dan doe? Niets, ik reageer niet. Ik negeer het;
dat is - volgens mij - het
beste wat ik kan doen. Ik
ben geen vechter, hé”,
lacht hij. “Al bij al wordt
daar in mijn kring weinig
of nauwelijks over gesproken.
En tja, niet alle mensen
zijn gelijk hé. En alsmaar
meer mensen hebben
buitenlandse vrienden, al
dan niet met een andere
huidskleur en die zijn dat
al gewoon”.
VUSU NYONI
Ook Vusu Nyoni reageert
niet op racistische uitlatingen. “Ik heb nochtans
wél al een en ander meegemaakt”, herinnert Vusu
zich zijn ruim 10 jaar eerste klassevoetbal bij Cercle Brugge en Beerschot.
“Van oerwoudgeluiden,
tot beledigingen en bananen op het veld. Maar
ook ik reageer daar niet
op. Waarom? Ten eerste
ben ik voetballer: als ik
reageer verlies ik mis10

schien mijn focus op de
wedstrijd en ten tweede
wil ik die mensen geen
‘power’ geven om het
misschien nog erger te
maken.
Wat ik wél doe is het melden aan de scheidsrechter. Dan is het aan de ref

om te reageren, niet aan
mij. Als ik zou reageren
krijg ik misschien een rode kaart of een andere
bestraffing en laat ik de
ploeg in de steek. En dat
gun ik die roepers niet”,
vertelt Nyoni.

.../...
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CHRISTOPHER MAYALA
Christopher Mayala, is
een KFC-jeugdproduct.
In al die jaren, en zeker
ook in de jeugdreeksen,
werd hij al meer dan eens
geconfronteerd met racisme.
“Ik begrijp dat niet”, zucht
Christopher. “We zijn
2022, hé mensen! We zijn
allemaal gelijk met gelijke
rechten en gelijke plichten. Wie heeft daar nu
wat aan om mensen te
kleineren voor hun huidskleur, iets waar wij niets
kunnen aan doen?”
En reageert hij op racistische opmerkingen? “Ja”,
zegt
hij
overtuigd.
“Vroeger, bij de jeugd, reageerde ik meteen én
heftig. Ik ben als kleine
jongen een paar keer wenend het veld afgestapt.
Nu weet ik beter, maar ik
zal het wél meteen melden aan de ref én aan
mijn ploegleiding”.
Christopher haalt een
paar nare herinneringen
op. Van heel recent nog
toen hij met Jong KFC op
verplaatsing speelde: “we
stonden voor en 2 minu-

ten voor tijd staat daar
langs de kant een thuissupporter met een kindje.
Hij maakte gorillabewegingen naar mij toe. Ik
ben naar die man toegestapt: wat is je probleem

met mij? Schaam je je
niet dat te doen met een
kind bij jou? Hoe voel je je
daarbij? Dat soort zaken
vroeg ik hem, waarna hij
afdroop. Mijn hele ploeg
is toen uit stil protest niet
meer willen binnengaan
in de thuiskantine. Ik voel
me ook gesteund door de
ploeg en de club, hoor. Ik
weet dat ze voor ons zullen zorgen”.
SUPPORTERS
Suli Shabi wijst er op dat
voetbal
emotie
is.
“Niemand ontsnapt er
aan. En al zeker niet in
11

het topvoetbal. De supporter toont zijn liefde
voor de club. Alleen doet
hij dat niet altijd op de
correcte manier. En daar
probeer ik doorheen te
kijken”, sust Suli. “Wat
niet wegneemt dat ik altijd melding zal maken
van incidentjes bij de ref.
Maar - ik herhaal het- het
is mij nog niet overkomen
en al zeker niet bij KFC.
Het zijn hier allemaal brave mensen, net als wij...”
Ook Vusu Nyoni heeft bij
KFC of op bezoek nog
niets dergelijks meegemaakt. “Ik denk trouwens
ook niet dat het helpt als
ik zou reageren. Het is al
altijd zo geweest. Toch?
Dat neemt niet weg dat
we het moeten proberen
te verbeteren en zo mogelijk op te lossen. Het
initiatief van Voetbal
Vlaanderen voor het
meldpunt racisme of discriminatie is een goede
zaak. Daarom zal ik - bij
elk voorval - de ref inlichten. Wat volgt zien we
dan wel...
(PSP)

- JEUGD
Na het terugschroeven van de coronamaatregelen, kunnen de “normale” voetbalclubactiviteiten 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 KFCkantine.
Uw bestellingen kunnen doorlopend afgehaald worden op zaterdag 9 april tussen 9
en 16 u. in de KFC-kantine
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Vrijwilligerswerk doet goed!!
KFC Poperinge heeft, net als veel andere (sport)clubs en verenigingen geleden onder
twee jaar coronaregime: een aantal activiteiten moesten noodgedwongen worden
afgelast, met alle financiële gevolgen vandien.
Maar de draad heropnemen lukt niet zomaar. Want ondanks het feit dat het grootste
deel van onze vrijwilligers teruggekeerd zijn naar KFC, hebben we nog veel helpende
handen nodig voor allerlei taken en taakjes. Niet alleen voor hulp in de kantine, maar
ook helpers bij het opzetten en organiseren van evenementen, helpers bij de jeugdwedstrijden, helpers bij het onderhoud van kantine, van reclamepanelen, enz... Er is
zóveel divers werk in een voetbalclub zodat iedereen wel een taak vindt die hem/
haar ligt.

Je wereld groeit met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is inspirerend, het versterkt
je als mens en je draagt bij tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én je beleeft er zelf plezier aan. In Vlaanderen “vrijwilligen” naar schatting
zo’n 750.000 mensen in allerlei sectoren: dat is bijna een hele provincie. Al die mensen gebruiken hun talenten en halen daar een hoop voldoening uit. Kortom: vrijwilligerswerk doet goed!
ACHT VOORDELEN VAN VRIJWILLIGERSWERK
1. Je krijgt er een goed gevoel van
2. Vrijwilligerswerk is plezant
3. Je krijgt waardering, voelt voldoening en je zelfvertrouwen groeit
4. Je krijgt de kans andere te helpen, je betekent veel voor anderen en voor je
omgeving
5. Je leert nieuwe mensen kennen en hebt fijne sociale contacten
6. Je versterkt je netwerk
7. Je leert nieuwe dingen bij
8. Je ontwikkelt je talenten en doet werkervaring op
Heb je ook zin in vrijwilligerswerk bij KFC gekregen? Spreek dan iemand van het bestuur of een vrijwilliger van KFC aan of meld je op info@kfcpoperinge.be
13
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•

Nieuwsje van de sportraad: binnenkort verhoogt AGB (Autonoom GemeenteBedrijf) De Kouter de huurgelden voor de sportaccommodatie met 25%. Dit betekent een meerkost van ongeveer 5000 € per jaar voor KFC Poperinge (jeugd en
seniores). Reden? De toegenomen energie- en onderhoudskosten. Die kunnen
volgend AGB De Kouter niet zomaar naar de Poperingse belastingbetaler worden doorgeschoven. Voor de sportclubs alvast een dikke streep door de rekening...

•

Vandaar het belang van allerhande nevenactiviteiten die KFC organiseert, zoals
de paasactie, waarover meer op een andere plaats in dit blad. Er volgen nog activiteiten om de clubkas te spijzen (zie kalender), maar om dat alles mogelijk te
maken zijn er helpende handen nodig. Vandaar ook nog eens onze oproep aan
vrijwilligers om zich in te zetten voor KFC. Daarover ook meer op een andere
plaats in dit clubblad.

•

Eén van de succesvolle activiteiten waaraan veel mensen vrijwillig hebben meegewerkt is het Steakfestijn. Het was een groot succes. KFC wil langs deze weg
nog eens alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor de tomeloze inzet.

•

KFC Poperinge stelde eerder dit jaar omwille van corona het jaarlijkse vrijwilligersfeest uit. Nu zowat alle maatregelen zijn geschorst, wil KFC Poperinge zijn
vrijwilligers bedanken op het vrijwilligersfeest dat nu gepland staat voor vrijdag
13 mei! Later meer daarover.

•

Vorige zondag was er ook een drukke activiteit in en rond de KFC-kantine. Dat
had deze keer niets met voetbal te maken, maar alles met veldlopen. Atletiekclub FLAC Hoppeland vroeg en kreeg de medewerking van KFC voor de organisatie van het geslaagde Belgisch Kampioenschap Veldlopen voor Masters. Na voetbal en volleybal, nu atletiek en voetbal als “United”...

•

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de Wereldvoetbalbond FIFA tijdelijk
de internationale transferregels aangepast voor spelers en trainers komende
vanuit Oekraïne en Rusland. FIFA beoogt hiermee vooral een oplossing te bieden aan buitenlandse profspelers of coaches., maar daarnaast wordt ook de
aansluitingsprocedure voor minderjarigen die Oekraïne ontvluchten vereenvoudigd. Ook Voetbal Vlaanderen wil alles in het werk stellen om deze spelers en
spelertjes zo makkelijk mogen een plek te bieden op onze voetbalvelden.

15

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 12 - 20-03-22

•

Bij het A-team pakte Ward Maerten vorige zondag op Beveren-Leie zijn derde
gele kaart en is hij dus geschorst voor het duel met Westrozebeke. Ook Joren
Colpaert moet opletten, want hij zit aan twee gele kaarten.

•

Het is nog altijd niet duidelijk of de twee volgende thuismatchen op zaterdagavond of zondag worden gespeeld. De aanvraag om op zaterdag 2 april te spelen tegen Otegem (A-team) en Marke (Jong KFC) en op zaterdag 16 april tegen
Deerlijk (A-team) is vertrokken, maar nog niet goedgekeurd. Jong KFC speelt wel
al zeker op 16 april tegen Moorsele. De laatste thuiswedstrijden van het seizoen
tegen SK Staden (A-team) en FC Westouter (Jong KFC) staan wél al gepland op
zaterdagavond 23 april.

ASSISTS
3: Thibaut Leroy, Marten
TOPSCORERS
Vandaele, Laurens Ra14: Vusu Nyoni
vestyn, Dylan Denys, Fré7: Jordan Ihou
déric Cuvelier
3: Joren Colpaert
2: Rinus Baes, Corneel
2: Sulaiman Shabi, Ward
JONG KFC
Ballyn
Maerten, Marijn Bentein TOPSCORERS
1: Milan Vandenberghe,
1: Jasper Maerten, Ibe
11: Thibaut Leroy
Xander De Ruyck, Jelle
Duflou, Jens Coene
4: Rinus Baes
Depoortere, Matthias VerASSISTS
3: Arthur Rosseel
heye, Zion Logie
6: Vusu Nyoni
2: Dylan Denys, Jens Coe- GELE KAARTEN
4: Edouard Gheeraert,
ne, Laurens Ravestyn, En- 2: Thibaut Lobeau, Ward
Olivier Sohier
rich Reinhard, Maxime
Ruzeré
3: Jordan Ihou
Loontjens
1: Vic Robbesyn, Raf Van2: Kenneth Garreyn, Joren 1: Thibaut Lobeau, Corhoucke, Timo Lahaye, RuColpaert
neel Ballyn, Jasper Notne Depoorter, Marten
1: Sulaiman Shabi, Ward
redame, Bas Dejaegher,
Vandaele, Jelle De PoorteMaerten, Alister Bafcop
Matthias Verheye, Marten re, Bastiaan Dejaegher,
GELE KAARTEN
Vandaele, Zion Logie, Kor- Milan Vandenberghe, Zi2: Joren Colpaert
neel Doise, Timo Lahaye
on Logie, Glen Hoflack,
1: Jasper Maerten, Jelle
Maxime Loontjens

A-TEAM

De Poortere, Alister Bafcop, Fries Rosseel, Marijn
Bentein, Ibe Duflou, Olivier Sohier
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 12 - 20-03-22

“Het belang van het mentale aspect in voetbal”
Zoals jullie weten wil KFC Poperinge via het project KoPoP het mentale welzijn van
iedereen bij KFC verhogen. In het kader daarvan is er voor zowel onderbouw en middenbouw, als voor bovenbouw en seniores, binnenkort een eerste infosessie voor
trainers, bestuursleden, afgevaardigden en andere geïnteresseerden. In deze eerste
infosessie zullen we het hebben over het belang van het mentale aspect in voetbal.
Het is de bedoeling om er een interactieve avond van te maken. Jullie kunnen dus
zelf ook vragen stellen.

Infosessie voor bovenbouw en seniors
woensdag 20 april 2022 (van 19 tot 21 u.)
Kantine KFC Poperinge
Sprekers:
• Ilse Hostyn (Psychologe - De Vestingen)
• Maarten Verbeke (Mental coach KFC)

Infosessie voor onder- en middenbouw
woensdag 27 april 2022 (van 19 tot 21 u.)
Kantine KFC Poperinge
Sprekers:
• Sophie Van Holzaet ( Ergotherapeute - Spectrum)
• Maarten Verbeke (Mental coach KFC)
Inschrijving is gratis.
Je kan ook voor beide sessies
inschrijven via
maartenverbeke80@gmail.com
Graag jullie aanwezigheid bevestigen
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN
20-03-22
KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN5/nr.
5/nr.12
9 --19-12-21

KFC-STUDAX presenteert (voor het goede doel):
“Troubadour in de woestijn: The story of JJ Cale”
Op zaterdag 2 april heeft in CC Ghybe om
20:15 u. een muzikale vertelavond plaats:
“Troubadour in de woestijn: The story of JJ
Cale”. Deze voorstelling werd door Covid
reeds twee keer uitgesteld. Studaxsecretaris Marc Dewilde las de nieuwe biografie over JJ Cale geschreven door rasverteller Wouter Bulckaert. Meteen de aanleiding om de auteur samen met zijn “Turbulente Trio” naar Poperinge te halen. Aan de
hand van een 12-tal essentiële songs, live gespeeld, schetst musicoloog Wouter Bulckaert een beeld van de mens en de muzikant JJ Cale. Hij gaat op zoek naar het mysterie en de magie van zijn muziek. Hij is de componist van “Cocaine” en “After midnight” en nog veel meer prachtige songs. Verder was hij ook een kluizenaar, een luierik en gepassioneerd geluidstechnicus en raadselachtig figuur. Over zijn privéleven is
heel weinig gekend maar misschien komen we toch iets meer te weten zonder verder
“Dag Allemaal”-gewijs in zijn bedgeheimen te spitten. Reden genoeg voor Wouter
Bulckaert om er een biografie over te schrijven en een muzikale tournee mee te
doen. Het “Turbulente Trio” bestaat uit de zangers-multi-instrumentalisten Klaas
Tomme (Ides Moon/ St Grandson), Tom Lauwaerts (Blitzen) en Antoon Lamon
(BarBizar). Een avond vol schitterende songs gemengd met pittige verhalen moet iedere rechtgeaarde muziekliefhebber kunnen bekoren. KFC-Studax zorgt tijdens de
pauze en nadien voor de nodige drankjes om bij te praten.
Voor deze voorstelling
slaan de Dienst Cultuur Poperinge en Bibliotheek De Letterbeek de handen in elkaar met Studax Poperinge. De opbrengst
van de ticketverkoop
gaat naar Melanoompunt vzw.
Inkom: 8 €
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN
KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN5/nr.
5/nr.12
9 -- 19-12-21
20-03-22
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 12 - 20-03-22

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN
VRIJDAG 1 APRIL (20 u.)

KFC-BELOFTEN - SK BEVEREN-LEIE
ZONDAG 3 APRIL (of zaterdag 2 april)

JONG KFC - FC MARKE (14 u.)
KFC POPERINGE - BL. OTEGEM (15 u.)
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN
KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN5/nr.
5/nr.12
9 --19-12-21
20-03-22

NOTEER IN DE AGENDA
Nog tot 4 april 2022
PAASACTIE KFC-JEUGD - Twee mogelijkheden om te bestellen:
1) online https://jeugdkfcpoperinge.be/paasactie OF 2) bij de jeugdspelers en
jeugdbestuursleden
Woensdag 23 maart 2022
18:30 - 19:45 u.: 3de INITIATIE MEISJESVOETBAL (5 tot 12 jr.) hoofdterrein KFC
Poperinge - (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)
Woensdag 20 april 2022
19 tot 21 u. INFOSESSIE “Het belang van het mentale aspect in voetbal” voor
Bovenbouw en Seniors. (KFC-kantine). Iedereen welkom; inschrijving gratis tot
13 april bij maartenverbeke80@gmail.com
Woensdag 20 april 2022
19 tot 21 u. INFOSESSIE “Het belang van het mentale aspect in voetbal” voor
Onderbouw en Middenbouw. (KFC-kantine). Iedereen welkom; inschrijving gratis tot 13 april bij maartenverbeke80@gmail.com
Zaterdag 30 april 2022
“VLAANDEREN FRIENDLY CUP”: verbroederingstornooi tussen “ASS Steenvoorde en KFC Poperinge voor jeugd en Studax (Steenvoorde vanaf 9 u.)
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)
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2de PROVINCIALE B

4de PROVINCIALE D

KALENDER 19-20 MAART

KALENDER 19-20 MAART

Zaterdag 19/03
19:00 Dottenijs - Beveren-Leie
19:00 Emelgem-Kachtem - Moen
19:00 Avelgem - Staden
Zondag 20/03
15:00 Zwevegem - Otegem
15:00 Deerlijk - Vlamertinge
15:00 Geluwe - Nieuwkerke
15:00 KFC POPERINGE -SK WESTROZEBEKE
15:00 Wevelgem - Moorsele

Zaterdag 19/03
19:00 Moorsele - Vlamertinge
19:00 Reningelst - Zillebeke
Zondag 20/03
14:00 JONG KFC - SASSP. BOEZINGE
15:00 Brielen - Marke
15:00 Hollebeke - Passendale
15:00 Rekkem - Elverdinge
15:00 Houthem - Ledegem
15:00 Voormezele - Westouter

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

21 1
14 4
14 6
13 8
12 6
11 6
10 6
11 10
10 8
8 10
7 14
6 12
6 13
4 12
5 15
0 21

1
5
3
2
5
6
7
2
5
5
2
5
4
7
3
2

77/17
59/29
44/33
37/31
49/38
47/27
49/41
39/39
52/42
39/43
29/50
30/44
38/45
31/49
36/67
18/79

RANGSCHIKKING
64
47
45
41
41
39
37
35
35
29
23
23
22
19
18
2

1. Ledegem
2. Marke
3. Moorsele
4. Voormezele
5. Zillebeke
6. Brielen
7. S. BOEZINGE
8. JONG KFC
9. Rekkem
10.Westouter
11.Passendale
12.Elverdinge
13.Vlamertinge
14.Reningelst
15.Hollebeke
16.Houthem

KALENDER 26-27 MAART
Zaterdag 26/03
16:30 Geluwe - Emelg.-Kachtem
17:00 Nieuwkerke - Avelgem
18:00 Otegem - Wevelgem
19:30 SV MOORSELE -KFC POPERINGE
Zondag 27/03
15:00 Vlamertinge - Zwevegem
15:00 Westrozebeke - Dottenijs
15:00 Staden - Deerlijk
15:00 Beveren-Leie - Moen

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
16
14
13
12
13
11
10
9
8
7
6
5
4
4
1

2
3
4
4
5
8
11
12
11
9
11
10
15
13
15
19

2
4
5
6
6
2
1
1
3
6
5
7
3
6
4
3

67/15
43/23
79/33
56/28
47/30
47/39
49/36
38/46
48/59
42/42
57/60
30/37
29/64
33/57
33/60
25/94

KALENDER 26-27 MAART
Zaterdag 26/03
17:15 Westouter - Moorsele
18:00 Boezinge - Rekkem
18:45 Vlamertinge - Brielen
19:00 SK ZILLEBEKE - JONG KFC
Zondag 27/03
15:00 Ledegem - Voormezele
15:00 Elverdinge - Passendale
15:00 Marke - Reningelst
15:00 Houthem - Hollebeke
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59
52
47
45
42
41
34
31
30
30
26
25
18
18
16
6
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“Betrokken bij KFC:
dat voelt goed!”
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be
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