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VRIJDAG 22 APRIL 18:45 u.

18:45 u.: KFC-Studax A - KFC-Studax B
20:00 u.: KFC-Beloften - SK Staden
ZATERDAG 23 APRIL 18:00 u.

KFC Poperinge A - SK Staden
ZONDAG 24 APRIL 15:00 u.

Jong KFC - FC Westouter
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WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het
bestuur, spelers en supporters van
SK STADEN en FC WESTOUTER

THUISWINST?
KFC POPERINGE - SK STADEN
Nog twee wedstrijden en het eerste “normale” seizoen sinds de competitie ‘18-’19 (!) zit er op. KFC sluit
thuis af met een wedstrijd tegen SK Staden, een
match die normaal gezien altijd moet gewonnen worden. Mààr... We weten dat KFC het seizoen moet afsluiten zoals het begon: met tal van geblesseerden.
Het is wat het is... Vorige week speelde KFC tegen
Deerlijk een knappe eerste helft, maar na de rust begonnen de inspanningen zwaar door te wegen. Toch
zou het mooi zijn moest KFC voor eigen supporters
nog eens de drie punten pakken. En àls we bovendien
de eindronde willen halen, dan moet er gewonnen
worden. En ondanks de 1-2 winst in de heenmatch,
was het toch bibberen voor KFC. Dat zal nu niet anders zijn...
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Diego
De Moor, bijgestaan door de grensrechter Carl Degraeve en Fernand Dhondt.

JONG KFC - FC WESTOUTER
Daags nà de A-ploeg krijgt Jong KFC een thuisderby om
het seizoen af te sluiten: mooi is dat. Jong KFC won de
heenwedstrijd met 0-1 en de bezoekers zullen, ongetwijfeld revanche willen nemen. Voor Jong KFC komt het er
op aan stand te houden willen ze het objectief van dit
seizoen (een plaats in de linkerkolom) vasthouden.

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter ???
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EEN HALF JAAR NA DE OPERATIES... (2)
In oktober 2021 liepen zowel KFC-doelman Jelle Houwen als middenvelder Jasper
Maerten zware blessures waarop operaties volgden. Hun verhaal deden we vorige
week uit de doeken in dit clubblad. Maar een zo mogelijk nog grotere pechvolgel
was de spits van Jong KFC, Jasper Notredame. Hij geraakte zwaar gekwetst in de
eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Ook hij moest “onder het mes” zoals
dat heet, en werkt sindsdien aan zijn comeback. Volgend seizoen treedt Jasper
weer aan bij het A-team. Twee seizoenen geleden verliet de aanvaller het A-elftal
om zich toe te leggen op zijn studies Burgerlijke ingenieur. Nu die studies achter de
rug zijn, kan Jasper weer voluit voetballen. Voor zo ver de kwetsuur van september
2021 hem geen parten meer speelt...
JASPER NOTREDAME
Jasper had zowat dezelfde blessure als
doelman Houwen: “Mijn voorste kruisband van mijn linkerknie was afgescheurd, plus daarbij een scheur in mijn
binnenste meniscus van diezelfde knie
uiteraard. Ik denk dat het krak hetzelfde
was als bij Jelle. En ja, op het moment
dat het gebeurde besef je direct dat er
iets ‘niet pluis’ zit; ik had ook totaal geen
stabiliteit meer in de knie want ik kon er
helemaal niet op steunen. Dan krijg je
wat later het verdict dat je geopereerd
moet worden en je weet dat je seizoen
gedaan is. En dat dit dan nog eens gebeurde tijdens de eerste competitiematch is extra jammer, gezien dan pas
alles begint, hé”, blikt Jasper terug op die
letterlijk én figuurlijk pijnlijke periode.
En dan begint een periode waar iedere
sporter toch wat moeite mee heeft: de
revalidatie: “De kiné was in het begin
zeer intensief; nu valt dit al beter mee

want ik kan nu ook al op mezelf wat gaan
sporten (lopen, zwemmen, ...). En ja, net
na die operatie ben je toch wel enkele
weken invalide hé met die krukken en
kan je niet zonder hulp.
(.../...)
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“Dat is allesbehalve leuk, natuurlijk,
maar je moet erdoor. Niet alleen fysiek
maar - zoals Jelle ook aanhaalde - mentaal is het ook vrij zwaar om dragen”.
“Momenteel heb ik eigenlijk zo goed als
geen last meer van mijn knie (hout vasthouden natuurlijk). Het lopen gaat al relatief vlot, maar ik loop echter wel nog
steeds op interval met tussenpauzes. Ik
ben dus zeker op dit moment die knie
niet aan het forceren om tot het uiterste
te gaan. Ik heb ook nog genoeg tijd om
terug helemaal fit te staan hé, want de
fysiek na zo'n operatie is toch ook niet
meer zoals het geweest is voor die operatie”, ervaart Jasper en hij voegt er
grappend aan toe: “In het dagdagelijkse
leven heb ik er geen last meer van. Een
student zit te veel, zeker...?”

al en ben ook al door bepaalde bedrijven
gecontacteerd geweest. Ik heb woensdag ll. Zelfs al een eerste voorstel gekregen van een bedrijf”.
Jasper is straks afgestudeerd als “Master
of Science in Electromechanical Engineering”, met specifieke afstudeerrichting
“Electrical Power Engineering”. Een helemondvol, maar Jasper vertaalde het ook
naar “mensentaal: burgerlijk ingenieur
elektrische energietechniek”
A-ELFTAL
En, zoals aangegeven in de inleiding, volgend seizoen keert Jasper Notredame terug naar het A-elftal. En dat is
hoedanook een versterking voor de
ploeg. Jasper is namelijk een speler die
altijd voluit gaat en een enorm loopvermogen heeft.
“Ik zal alleszins mijn best doen om er bij
het begin van de voorbereiding op het
nieuwe seizoen te staan”, belooft Jasper.
“En dan hopen dat de knie stand houdt
en dat ik in de basisploeg haal”, besluit
hij.
In eerste of tweede provinciale? “Dat
zullen we straks wel zien... “ (PSP)

WERKEN
Maar die student is - als alles meezit - in
juni afgestudeerd en kan hij dus weer
voluit aan voetbal denken.
“Normaal gezien en als alles inderdaad
nog goed verloopt, ben ik in juni afgestudeerd. Ik ben dan uiteraard ook wat aan
het rondkijken voor een job. Ik ben ook

KFC Poperinge rouwt na het overlijden van ex-speler en ex-bestuurslid Remi Pittilioen (85). Halverwege de jaren ‘50 en begin jaren ’60 was hij actief speler van de
eerste ploeg. Later werd hij bestuurslid onder voorzitter Albert Warlop. Remi runde, samen met zijn echtgenote Lena Beys café L’Espérance op de Grote Markt. Bovenal blijft zijn bijnaam ons bij: “Picobello” Remi was immers eeuwig optimist en
had altijd een kwinkslag klaar. Remi overleed helaas op paaszaterdag. KFC wenst
de familie veel sterkte toe.in deze moeilijke dagen. (KL)
5

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 15 - 23-04-22

6

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 15 - 23-04-22

Isaura Coget debuteerde bij “Red Flames U16”
Vorige week maakte de Poperingse Isaura Coget (15) haar debuut bij de nationale damesploeg U16 van de Red
Flames. Ze was opgeroepen voor twee
interlands die werden afgewerkt in het
prestigieuze St George's Park National
Football Centre in het Britse Burton
Upon Trent, in de buurt van Birmingham. Wij spraken met de jong Red Flame, die vanaf U6 tot en met U13 haar
jeugdopleiding kreeg bij KFC Poperinge.
De voetbalmicrobe erfde ze waarschijnlijk van haar papa Christophe, lid van het
jeugdbestuur van KFC. Al op jonge
leeftijd speelde Isaura met andere kinderen uit de Klimopstraat voetbal. Toch
vond papa dat volleybal misschien een
betere sport zou zijn voor Isaura, “maar Isaura Coget van KFC Poperinge via KVK Westna drie proeftrainingen vond ik het toch hoek naar Club Brugge én The Red Flames
niet zo mijn ding”, lacht Isaura. Haar zus- (foto David Beerlandt)
je Lucilla speelt wél volleybal bij Beaphar
Poperinge, terwijl haar broer Imano bij Lefebvre (U9), Pascal Vandermeulen
de U12 van KFC voetbalt.
(U10), Patrick Garreyn (U11), Birger Lejeune (U12) en Johnny De Gruyter (U13).
JEUGDTRAINERS
Dat Isaura talent had, merkten niet alVoetbal dus. “Isaura heeft het geluk ge- leen de Poperingse trainers. KVK Westhad dat ze bij KFC Poperinge elke keer hoek trok haar aan en ze speelde er twee
goede trainers had en die hebben haar seizoenen interprovinciaal bij de U13 en
gebracht tot wat ze nu is, al moet ze nog U14. Ondertussen was Isaura ook al vier
veel leren”, vertelt papa Christophe. Haar jaar aan de slag bij BalBal Vista. “In mijn
trainers waren achtereenvolgens Nele De eerste jaar Westhoek was er ook al inteJonghe en Anja Dewulf (U6), Matthias resse van Club Brugge”, vertelt Isaura,
Baillieu (U7), Wannes Pareyn (U8), Yoshi “maar papa vond het nog té vroeg. .../...
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Toen Club ook vorig seizoen aan de bel
hing, zegden we toe”.
“Dat heeft ook te maken met de prospectie van de ‘West Flames’, vult Christophe
aan. “Dat is een vzw die de ontwikkeling
van meisjesvoetbal in Vlaanderen wil stimuleren en die uiteraard ook scouts
heeft”.
TESTEN
Isaura mocht gaan testen bij Club Brugge. En papa was daar uiteraard heel blij
mee, want zelf is hij al 20 jaar een trouwe abonnee van Club. “Maar dat maakt
niet uit”, lacht hij. “Mocht het een andere club geweest zijn die Isaura wilde, dan
had ik daar ook vrede mee gehad. Het is
niet omdat ik Clubfan ben dat dit bepa-

lend zou moeten zijn voor Isaura’s carrière. Elk volgt zijn eigen weg”, verduidelijkt
hij.
Na de derde test vond Blauw-Zwart dat
Isaura voldoende potentieel had om het
te maken. “Dan nog heb je de keuze:
doen of niet doen. We hebben dat goed
overwogen, de voor- en de nadelen,
maar hebben uiteindelijk toegezegd”,
blikt Christophe terug.
Maar Isaura moest nog even wachten
om te kunnen spelen bij de Beloften (2de
nationale), waarvoor ze de volle leeftijd
van 15 jaar moest bereikt hebben. Gezien ze werd geboren op 22 november
2006, mocht ze pas vanaf eind november
wedstrijden spelen.
..../...

Papa Christophe Coget met dochter Isaura op het KFC-terrein waar alles begon voor
dit jonge voetbaltalent (foto David Beerlandt)
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Ze speelt er als linksback en moet dus
ook de flank afdweilen. “Ik heb een vrij
goed loopvermogen”, zegt ze. En ook dat
heeft ze van haar papa. “Mijn broer Imano kan dat ook”, gaat Isaura verder.
OPVOLGING
Intussen heeft ze al 19 wedstrijden gespeeld bij de U16 & de beloften tesamen, heeft ze zelfs al gescoord en gaat ze
drie keer per week naar Brugge om er te
trainen onder leiding van Kevin De Haspe.
De meisjes worden bij Club van nabij Opgevolgd: elke morgen moeten ze een vragenlijst invullen. “Dat gaat van heb je
goed geslapen, tot eventuele fysieke
klachten”, zegt Isaura. “Aan de hand
daarvan weten ze bij Club hoe je je voelt,
fysiek en psychisch. Als er fysieke klachten zijn, dan ga je bij de eerstvolgende
training naar de clubdokter en/of de kiné”.
RED FLAMES
Maar hoe was het voor een jong meisje
om plots bij het grote Club Brugge te
voetballen? “Oh, maar ik kende al heel
wat meisjes die daar spelen”, antwoordt
Isaura. “Dat heeft te maken met de prospectiewedstrijden van ondermeer de
West Flames, dus zo’n grote aanpassing
was dat niet. Ook niet bij de Red Flames,
trouwens, want er zijn nog wat speelsters uit Club die erbij zijn”.
En ja, op een dag ligt er een brief in de
bus dat je opgeroepen bent voor de nationale U16. Hoe voelt dat? Isaura lacht

met de “brief”: “Het was een mail en een
sms”, lacht ze.
“We wisten dat ze al een tijdje werd gevolgd”, neemt papa Christophe over,
“maar de voetbalbond heeft pas nationale ploegen vanaf de U15. Er waren een
50-tal speelsters opgeroepen en na enkele trainingen in Tubeke en een oefenwed-

Isaura Coget veroverde haar eerste cap
voor de Red Flames U16 (eigen foto)
strijd, werd de selectie gemaakt”.
En Isaura was er bij! “Yes”, herinnert ze
zich de selectie.
Ze traint er onder de leiding van voormalig Red Flame (97 caps) en Sporzaanaliste Heleen Jacques met wie ze in de
tweede week van de paasvakantie dus
naar Engeland trok om er twee oefeninterlands te spelen.
.../...
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Het was uniek”, kijkt Isaura tevreden terug. We verloren weliswaar twee keer (30 tegen Engeland en 1-0 tegen Portugal),
maar het kader waarin we mochten trainen en spelen was ronduit indrukwekkend.” Isaura zelf speelde de tweede
helft tegen Portugal en behaalde zo haar
eerste cap voor de nationale ploeg.

bal aan het Ieperse Atheneum en hoopt
later sportleerkracht te worden.
En ze is vooral ook blij dat KFC Poperinge
mogelijk met meisjesvoetbal begint. Ze is
ook bereid om het project op de een of
andere manier te ondersteunen. “Maar
eerst moet KFC Poperinge nog bepalen
welke richting het uit wil met het damesvoetbal. Ze is KFC alvast niet vergeten,
want ze komt nog geregeld kijken naar
haar voormalige ploegmaats van de
U17”, sluit Christophe af.
KFC Poperinge wenst de jonge Red Flame
alvast veel succes! (PSP)

“

SPORTLEERKRACHT
“Ik hoop in de toekomst vele stappen
vooruit te kunnen zetten en gespaard te
blijven van blessures”, blikt ze vooruit.
Isaura volgt sporthumaniora optie voet-

KFC NAAR BELGIAN FOOTBALL CENTER IN TUBEKE
KFC heeft dit seizoen
een geslaagde audit ondergaan, ingericht door
Double Pass en Voetbal
Vlaanderen.
Op vrijdagavond 13 mei
wordt KFC Poperinge
uitgenodigd voor de

evaluatie van de audit
en voor de uitreiking
van de Awards. Dat gebeurt in het auditorium
van het Belgian Football
Center in Tubeke. Tijdens deze avond staan
de Vlaamse clubs met
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een hart voor de jeugd,
centraal. Deze avond is
ook de ideale gelegenheid om collega's van
andere clubs te ontmoeten en kennis te delen.
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Op zaterdag 7 mei organiseert KFC-Jeugd het “Herdenkingstornooi’’. Gedurende dat
tornooi staan de veel te jong overleden KFC-spelers Kurt Vulsteke en Simon Dequeker
centraal, naast de overleden KFC-leden en -vrijwilligers.
Normaliter is dit herdenkingstornooi telkens een indoortornooi dat altijd op tweede
kerstdag staat gepland. Maar in december 2020 en in december 2021 mocht het niet
georganiseerd worden door de coronamaatregelen.
KFC-Jeugd opteerde dan maar om er een outdoor-lentetornooi van te maken. Dat
lijkt een goede beslissing, want de interesse is groot.
Er komen maar liefst 52 ploegen en ploegjes uit in totaal 21 clubs in actie met in de
voormiddag de G-Kraks, U7, U8 en U9. Na de middagpauze is het de beurt aan de
U10 tot en met de U13.
Naast KFC Poperinge nemen volgende clubs aan het tornooi deel: KVK Westhoek, SK
Reningelst, E. Jonkershove, FC Langemark-Poelkapelle, E. Wervik, SC Zonnebeke, SK
Nieuwkerke, SK Vlamertinge, SV Veurne, E. Beselare, VKW Vleteren, WS Lauwe, FC
Wevelgem City, U. Komen, Sassp. Boezinge, Jespo Neerwaasten, WS Bulskamp, TSC
Proven, GS Voormezele, SK Elverdinge en KRC Harelbeke.
Het jeugdspektakel begint zaterdagmorgen 7 mei om 9 u. (PSP)
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“Savaco” steunt “KopOp”-project
KFC Poperinge dankt hartelijk het bedrijf Savaco,
want KFC krijgt tijdens het
Memorial jeugdtornooi
van 7 mei van het ITbedrijf een cheque van
500 €.

Savaco vierde begin februari 2021 zijn 30ste verjaardag. Een groot feest organiseren was door de coronaomstandig-heden onmogelijk. Toch liet Savaco
deze gelegenheid niet zonder meer voorbijgaan en
lanceerde het een originele en impactvolle jubileumactie, nl. het ondersteunen van maar liefst 30
goede doelen en lokale
verenigingen. Eén van die
verenigingen is dus KFC
Poperinge en meer bepaald het “KopOp”-project
dat dit seizoen werd opgestart. KopOp staat in voor

het mentale welzijn van
alle KFC-leden.
30 jaar groei
Savaco, in 1991 opgericht,
is een informaticabedrijf
met tegenwoordig ruim
180 medewerkers en met
vestigingen in Kortrijk,
Gent en Poperinge. Ruim
een jaar geleden nam Savaco het Poperingse bedrijf IT-Care over. Dus is
het nu Savaco dat KFC
Poperinge begeleidt in het
digitaliseren van de werking van de club.
Verjaardagactie met impact
“IT’s about impact” is het
motto van Savaco, en dat
gaat verder dan alleen de
IT-diensten die het bedrijf
aanbiedt. Ook op het bredere
maatschappelijke
vlak is het de ambitie om
te ondernemen met impact. Het bedrijf engageert zich dan ook graag in
initiatieven die een verschil maken.
Medewerkers betrokken
Om de 30 goede doelen te
selecteren, konden alle
12

180 medewerkers hun
voorstellen opgeven. Savaco wil graag goede doelen
steunen die de medewerkers nauw aan het hart liggen. Heel wat organisaties
hebben het door de coronacrisis niet makkelijk.
Heel veel acties om geld in
het laatje te krijgen, zijn
immers het voorbije jaar
niet kunnen doorgaan. Als
bedrijf is Savaco dan ook
blij dat ze die verenigingen
op deze manier kunnen
ondersteunen en zo een
klein lichtpunt kunnen
zijn. Loy Clinckemaillie,
Portfolio Manager bij Savaco, stelde het KopOpproject voor en het werd
door Savaco als één van
de 30 uitgekozen. Waarvoor onze grote en gemeende dank. (PSP)
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PU8 MET TWEE VERSCHILLENDE KOUSEN

In het kader van de “Come Together”-campagnemaand lanceerde Voetbal
Vlaanderen in het voetbalweekend van 19 maart een actie voor de jeugd op alle
Vlaamse voetbalvelden. Maart staat een hele maand in het teken van inclusie,
diversiteit en gelijkheid. Daarom riepen ze de jeugdspelers massaal op om dat
weekend twee verschillende voetbalkousen te dragen tijdens de wedstrijden, zo
tonen we samen aan dat anders zijn dik oké is!

De PU8 van KFC Poperinge beantwoordde de oproep van Voetbal Vlaanderen in
het kader van de Werelddownsyndroomdag door twee verschillende kousen te
dragen, zoals u op de foto kan zien.
Onder normale omstandigheden is het niet toegelaten om aan te treden met
verschillende voetbalkousen. Voor dat weekend riep Voetbal Vlaanderen we de
scheidsrechters op om het, voor deze actieweek, eenmalig door de vingers te
zien bij jeugdwedstrijden.
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A-TEAM
TOPSCORERS
15: Vusu Nyoni
13: Jordan Ihou
4: Joren Colpaert, Sulaiman Shabi
2: Ward Maerten, Marijn
Bentein
1: Jasper Maerten, Ibe
Duflou, Jens Coene, Gert
Decorte, Kenneth Garreyn, Alister Bafcop, Corneel Ballyn

GELE KAARTEN
2: Joren Colpaert, Marijn
Bentein
1: Jasper Maerten, Jelle
De Poortere, Alister Bafcop, Fries Rosseel, Olivier
Sohier, Jens Coene, Suli
Shabi, Gauthier Desmet,
Gert Decorte

JONG KFC

TOPSCORERS
11: Thibaut Leroy
ASSISTS
4: Rinus Baes
8: Vusu Nyoni
3: Arthur Rosseel
5: Jordan Ihou
2: Dylan Denys, Jens Coe4: Edouard Gheeraert,
ne, Laurens Ravestyn, EnOlivier Sohier
rich Reinhard, Maxime
2: Kenneth Garreyn, Joren Loontjens, Thibaut LoColpaert, Alister Bafcop
beau
1: Sulaiman Shabi, Ward
1: Corneel Ballyn, Jasper
Maerten, Ibe Duflou
Notredame, Bas Dejaegher, Matthias Verheye,
Marten Vandaele, Zion
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Logie, Korneel Doise, Timo Lahaye
ASSISTS
3: Thibaut Leroy, Marten
Vandaele, Laurens Ravestyn, Dylan Denys, Frédéric Cuvelier
2: Rinus Baes, Corneel
Ballyn
1: Milan Vandenberghe,
Xander De Ruyck, Jelle
Depoortere, Matthias Verheye, Zion Logie
GELE KAARTEN
2: Thibaut Lobeau, Ward
Ruzeré
1: Vic Robbesyn, Raf Vanhoucke, Timo Lahaye, Rune Depoorter, Marten
Vandaele, Jelle De Poortere, Bastiaan Dejaegher,
Milan Vandenberghe, Zion Logie, Glen Hoflack,
Maxime Loontjens.
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Eerbetoon aan Simon met King’s Cup op 21 mei
“Geld gaat integraal naar Rode Neuzen Fonds”
(met dank aan journaliste Laurie Bailliu
van Het Laatste Nieuws voor tekst en foto)

brengst gaat naar het Rode Neuzen
Fonds, om zo jongeren die het moeilijk
hebben te steunen.
Ewoud Laleeuw was een goede vriend
van Simon Dequeker. Hij organiseert de
King’s Cup. “Doordat Simon zo hulpvaardig was, maar ook door zijn guitige manier van omgaan met mensen had iedereen die hem kende op de een of andere
manier een speciale band had met
hem”, vertelt hij.

Vrijdag 9 februari 2018 staat in het geheugen gegrift bij de familie en vrienden
van Simon Dequeker uit Poperinge. De
KFC-speler stapte toen uit het leven. Een
groepje vrienden organiseert op zaterdag 21 mei het voetbaltornooi “King’s
Cup” om hem te herdenken. De op-

De organistoren van de “King’s Cup zijn Simon niet vergeten
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“Op stap gaan, iets gaan drinken... Simon had altijd zin om leute te maken.”
Al 4 jaar wordt Simon hard gemist. “We
wisten dat hij het moeilijk had en dat hij
hulp kreeg, maar we dachten dat het beter met hem ging.” Het nieuws sloeg in
als een bom, die dag in februari. Dankzij
zijn engagement in de lokale politiek,
voetbalclub en horeca was hij door zeer
veel mensen gekend én geliefd.

kaar”, vult Tom Lierman aan.
Iedereen welkom
Met de King’s Cup vragen z’n vrienden
aandacht voor alle mensen die psychisch
lijden. “Ons doel is de winst op inschrijving en drankverkoop integraal te schenken aan het Rode Neuzen Fonds, dat
zich inzet voor jongeren met psychische
problemen. Op deze manier kunnen wij
helpen voorkomen dat andere mensen
hun beste vriend, zoon of dochter verliezen.” Vorig jaar schonken de vrienden al
2.000 euro aan het Rode Neuzen Fonds.
King’s Cup wordt een jaarlijks voetbaltoernooi waarbij sport, beleving en ambiance centraal staan. “Ploegen van 8
spelers nemen het tegen elkaar op,
waarbij we op het einde één ploeg tot
toernooiwinnaar mogen kronen”, zegt
Glen Saeremans, collega-trainer, vriend
en organisator. “Doorwinterde sporters
of sfeerploegen, mannen of vrouwen:
iedereen is welkom. Er zijn foodtrucks
en entertainment. Het is de bedoeling
een totaalbeleving aan te bieden, samen
met onze partners.” Voor meer praktische informatie over ‘King’s Cup’ kan je
terecht op de Facebookpagina van het
evenement.

Allen voor de King
De King’s Cup verwijst naar de bijnaam
die Simon zichzelf gaf. “Hij had tijdens
een avondje stappen plots aangegeven
dat hij ‘King’ was en toen we later iemand voorbij zagen lopen met een
kroontje, zorgde dat natuurlijk voor hilariteit. De mooiste herinnering aan Simon? Het zijn er zoveel. Het verhaal
over zijn bijnaam is maar één van die
talloze heerlijke anekdotes over hem
waar we het nog geregeld over hebben.”
De King’s Cup is niet de eerste activiteit
die ter ere van Simon wordt georganiseerd. Eerder hielden z’n vrienden ook
al een radionamiddag en een loopwedstrijd. Hij kreeg zelfs zijn eigen banner
op de festivalweide van Highlight Festival in Ieper. “De vele vriendengroepen
van Simon zijn intussen één groep geworden. We leerden elkaar pas kennen
na zijn overlijden en vonden steun bij el-

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan
terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis
nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 15 - 23-04-22

•

De VRT-quiz “Blokken” zal in Poperinge en wijde omgeving al zeker op 11 mei
druk bekeken worden, want dan maakt Katrien, de vrouw van KFC-bestuurslid
Gunther Vanlerberghe, haar opwachting bij Ben Crabbé. Blijft het bij 1 aflevering? We vroegen het Gunther én Katrien, maar geen enkele vraag, ook de
meest listige, werd beantwoord. Pas op 11 mei zullen we het weten. Wat Gunther wel op zijn FC-pagina zette: “Ik ben trots op deze topvrouw. En de Olympische leuze zegt dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Maar... Katrien is een
competitiebeest”. En daar kan je alle kanten mee uit... “Eigenlijk leuk om niks te
mogen zeggen...”, vond Gunther.

•

Zoals jullie weten heeft KFC Poperinge tal van trouwe vrijwillige medewerkers.
Frans de Gruyter is er één van. Veel KFC spelers zijn ooit hun voetbalcarrière begonnen of hebben in de loop van de jeugdreeksen training gehad van Frans. Na
zijn trainersloopbaan was Frans nog actief als jeugdscheidsrechter en nu helpt
hij wekelijks trouw mee in de kantine tijdens de jeugdwedstrijdenweekends als
verkoper van drankjetons. Hartelijke dank, Frans voor die vrijwillige inzet.

•

Ook in de kantine is het niet altijd makkelijk om voldoende medewerkers te vinden. Een speciaal woord van dank gaat dan ook naar alle medewerkers en vooral kantinemedewerkers. Maar er zijn nog steeds véél handen tekort. Dus, wie zin
heeft om een handje toe te steken is zéér welkom. Ook spelers en partners mogen dat doen. Zo sprongen vorige zaterdagavond kapitein Olivier Sohier en zijn
vriendin Jana bij om te helpen de “dorstigen laven”. Wie volgt hun goede voorbeeld?

•

Er is nog onduidelijkheid over wie er zaterdagavond voor het A-team kan spelen:
kapitein Sohier (hamstrings) is wellicht out en ook Alister Bafcop (voetbreukje)
zal er niet bij zijn. Vraagtekens zijn er nog bij Marijn Bentein en Vusu Nyoni. Vorige week moesten we ook nog onverwacht Edouard Gheeraert missen (ziek) en
het is ook nog niet zeker of hij al weer kan/mag spelen.

•

Anderzijds is Ibe Duflou van zijn schorsing af en kan ook Jelle de Poortere weer
meedoen na schoolverplichtingen. Ook Suli Shabi is weer van de partij. Toch
wordt het derde laatste SK Staden geen hapklare brok voor een gehavend KFC.

•

Het was op de dinsdagtraining echter een magere bedoening. Een 5-tal geblesseerden en een 5-tal studenten die in Gent trainden. Het was een beetje zielig
om te zien hoe er maar een 10-tal spelers aanwezig waren...
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN
KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN5/nr.
5/nr.15
9 -- 19-12-21
23-04-22
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 14 - 16-04-22

RESTERENDE WEDSTRIJDEN
VRIJDAG 29 APRIL 19:30 u.
KFC Lendelede Sp. - KFC-Beloften
ZATERDAG 30 APRIL 18:00 u.
SK Nieuwkerke - KFC Poperinge A

ZONDAG 01 MEI 15:00 u.
Ol. Ledegem - Jong KFC
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN
KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN5/nr.
5/nr.15
9 --19-12-21
23-04-22

NOTEER IN DE AGENDA
Vrijdag 22 april 2022
18:45 u.: Derby: STUDAX A - STUDAX B, gevolgd door viering van Johny
Dekwae
Woensdag 27 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 bij maartenverbeke80@gmail.com
Zaterdag 30 april 2022
“VLAANDEREN FRIENDLY CUP”: verbroederingstornooi tussen “AS Steenvoorde en KFC Poperinge voor jeugd en Studax (Steenvoorde vanaf 9 u.)
Zaterdag 7 mei 2022
9:00 u. tot 18 u.: “MEMORIAL DAY” voor Kurt Vulsteke & Simon Dequeker
(outdoor Stedelijke Sportzone)
Vrijdag 13 mei 2022
19:00 u.: Uitreiking Awards Double Pass en Voetbal Vlaanderen (Belgian
Football Center, Tubeke)
Zaterdag 21 mei 2022
“King’s Cup”: liefhebberstornooi t.v.v. het Rode Neuzenfonds (terreinen Stedelijke Sportzone)
Vrijdag 27 mei 2022
19:00 u.: Vrijwilligersfeest (kantine KFC)
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 23 APRIL

KALENDER 24 APRIL

Zaterdag 23/04
18:00 Zwevegem - Geluwe
18:00 Wevelgem - Nieuwkerke
18:00 KFC POPERINGE - SK STADEN
18:00 Dottenijs - Vlamertinge
18:00 Deerlijk - Avelgem
18:00 Westrozebeke - Emelg.-Kachtem
18:00 Beveren-Leie - Moorsele
18:00 Moen - Otegem

Zondag 24/04
15:00 Moorsele - Voormezele
15:00 Boezinge - Hollebeke
15:00 Rekkem - Vlamertinge
15:00 Passendale - Marke
15:00 Elverdinge - Zillebeke
15:00 Reningelst - Ledegem
15:00 Brielen - Houthem
15:00 JONG KFC - FC WESTOUTER

RANGSCHIKKING
1.Wevelgem
28
2.Deerlijk
28
3.Moen
28
4.Zwevegem
28
5.KFC POPERINGE 28
6.Moorsele
28
7.Beveren-Leie
28
8.Avelgem
28
9.Vlamertinge
28
10.Dottenijs
28
11.Westrozebeke 28
12.Nieuwkerke
28
13.Geluwe
28
14.SK STADEN
28
15.Otegem
28
16.Emelg.-Kachtem 28

26
19
17
14
15
14
13
13
12
10
9
8
7
4
5
1

1
4
7
8
11
9
10
11
9
14
16
14
13
15
20
25

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

RANGSCHIKKING
96/21
71/32
57/39
55/32
49/41
59/50
60/47
44/42
56/56
47/48
36/56
42/55
34/49
36/59
38/88
24/89

79
62
55
48
47
47
44
43
43
34
30
30
29
21
18
5

1.Ledegem
28
2.Marke
28
3.Moorsele
28
4.Voormezele
28
5.Zillebeke
28
6.Boezinge
28
7.Brielen
28
8.JONG KFC
28
9.Rekkem
28
10.FC WESTOUTER 28
11.Passendale
28
12.Elverdinge
28
13.Hollebeke
28
14.Reningelst
28
15.Vlamertinge
28
16.Houthem
28

2
3
4
5
5
11
9
13
14
13
15
14
16
14
18
24

3
8
7
6
8
2
5
5
4
6
5
7
5
9
5
3

84/17 72
54/29 59
94/34 58
73/35 57
56/33 53
61/39 47
55/48 47
40/51 35
56/76 3 4
45/54 33
68/76 29
40/51 28
42/64 26
40/62 24
34/81 20
28/120 6

KALENDER 1 MEI

KALENDER 30 APRIL
Zaterdag 30/04 - 18:00 u.
SK NIEUWKERKE - KFC POPERINGE
Staden - Dottenijs
Moorsele - Westrozebeke
Geluwe - Wevelgem
Vlamertinge - Moen
Avelgem - Zwevegem
Otegem - Beveren-Leie
Emelgem-Kachtem - Deerlijk

23
17
17
17
15
15
14
10
10
9
8
7
7
5
5
1

Zondag 01/05 - 15:00 u.
Hollebeke - Moorsele B
Westouter - Rekkem
Vlamertinge - Passendale
Zillebeke - Boezinge
Marke - Elverdinge
OL. LEDEGEM - JONG KFC
Voormezele - Brielen
Houthem - Reningelst
22
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“Betrokken bij KFC:
dat voelt goed!”
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be
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