
  

 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022 
 

4de Provinciale D (14:00 u.) 

JONG KFC - FCE KUURNE 
 

2de Provinciale A (15:00 u.) 

KFC POPERINGE - SV MOORSLEDE 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 6/nr.1   11-09-22 



  

       

  

 

 

  

 
 

 
 



  

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 6/nr. 1 - 11-09-22 

WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het  

bestuur, spelers en supporters van  

FCE KUURNE en SV MOORSLEDE 

TWEE TOPPERS 
 

KFC POPERINGE - SV MOORSLEDE 
Dat Moorslede tegen Avelgem zou winnen, dat had-

den er niet veel zien aankomen. En toch een droge en 

mooie 4-0  overwinning. 

Dat maakt dat KFC al meteen een topper op de affi-

che heeft staan. Moorslede, gepromoveerd uit 3de 

provinciale, zal die lijn willen doortrekken. Aan KFC 

om zijn ambities te onderstrepen.  

 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Kenny 

Lemaire, bijgestaan door de assistent-scheidsrechters 

Tim Delzeyne en Patrick Georges Soutaer. 

 

 

JONG KFC - FCE KUURNE 
Ook een topper in 4de provinciale D waar Jong KFC 

leider KCE Kuurne verwelkomt. Kuurne haalde zwaar 

uit tegen FC Houthem (8-1), terwijl Jong KFC toch 

méér had verwacht van de ontmoeting in Hollebeke. 

(2-0 verlies). De ontgoocheling was dan ook groot na 

die gemiste start. Bovendien viel doelman Moeyaert 

uit, zijn Bram De Ruyck en Milan Vandenberghe lan-

gere tijd onbeschikbaar en vertrekken er een aantal 

spelers op reis. Als dat maar goed afloopt... 

 

  De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Gau-

thier Pauwels 
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• VIER - De A-ploeg is goed begonnen aan de competitie met een ruime 1-5 zege 

op het veld van Winkel Sport. De B-ploeg van de 1ste nationaler zegt over zich-

zelf dat het knokken wordt voor het behoud, maar de tegenstander moet er 

toch nog altijd voorbij. KFC had het in het verleden tegen de zogenaamde 

“mindere” ploegen altijd moeilijk. Deze keer niet, met dank aan topscorer 

Moussa Camara die er maar liefst 4 scoorde, waaronder een onvervalste 

hattrick. 

• MOONEN - We dachten dat Moussa meteen los aan de leiding zou staan van de 

topscorers in 2de provinciale A, maar er was zowaar ook een speler van Zweve-

gem Sport die er vier tegen de netten van SK Vlamertinge keilde, nl. Niels Moo-

nen. Ook Zwevegem won met 5-1 

• ALI - Moonen scoorde er “vier op een rij”, terwijl bij KFC, na de eerste drie 

treffers  van Camara er ook nog eentje binnen werd getikt door Alister Bafcop. 

Na twee jaar blessureleed lijkt “Ali” weer open te bloeien. 

• NIEUWSBLAD - Na Het Laatste Nieuws vorig seizoen, schenkt nu ook Het 

Nieuwsblad nog nauwelijks aandacht aan de provinciale sporten. De vier treffers 

van Camara waren Het Nieuwsblad echter niet ontgaan en woensdag publiceer-

de die krant een (kort) interview met trainer Nick De Groote. Volgens Nick - en 

niet alleen volgens hem - zal KFC nog veel plezier beleven aan de Malinese spits 

die vorig jaar topscorer werd bij FC Langemark-Poelkapelle met maar liefst 36 

treffers. Dat aantal evenaren zal wellicht onmogelijk zijn, want hij voetbalt nu 

dan ook twee reeksen hoger. 

• FACEBOOK - Op de regionale sportpagina’s van de kranten zul je dus niet veel 

informatie meer vinden. Het Laatste Nieuws brengt wel af en toe wat nieuwe 

online. Af en toe checken kan dus geen kwaad. Maar als hij meteen op de hoog-

te wil zijn en blijven van de prestaties van KFC, check dan geregeld onze Face-

bookpagina. We proberen nieuws zo snel mogelijk te brengen. 

• SV MOORSLEDE - een verrassing of niet? Moorslede dat - thuis weliswaar - won 

van VK Avelgem met maar liefst 4-0. En volgens de thuissupporters mocht Avel-

gem nog blij zijn dat het “maar” 4-0 werd. De doelpunten van Moorslede wer-

den gescoord door Rune Declercq (2), Emiel Knockaert de invaller Sibert Van-

denbussche. 
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• GEKWETSTEN - Voor twee spelers van Jong KFC begint het seizoen slecht. Milan 
Vandenberghe geraakte tijdens de voorbereiding van het seizoen al zwaar ge-
blesseerd en scheurde de kruisbanden van de knie. De blessure kwam er ten ge-
volge van het slechte terrein waarop werd getraind...  Milan is voor minstens 6 
maanden out en dan is het seizoen al (bijna) voorbij... Eerder geraakte ook be-
kend dat Bram De Ruyck ook enkele maanden langs de kant moet zitten. De kee-
per/speler geraakte ook geblesseerd en moest een operatie ondergaan. 

• DOELMAN - En alsof dat nog niet genoeg was, onderging keeper Yorn Moeyaert 
een dringende operatie aan de appendix. Ook hij is voor enkele weken out. De 
piepjong Matthieu De Gussem komt zo in de ploeg. 

• REIZEN -  En nog is het leed van trainer Saeremans niet geleden: bij Jong KFC zijn 
er een aantal studenten die pas nu hun vakantie nemen en op reis vertrekken. 
Het wordt dus alwéér puzzelen voor de trainer. 

• BLAREN -  En dan is er nog nieuwkomer Jean-Baptiste Lamaire die voor het eerst 
speelde met de Beloften. Hij deed dat met nieuwe - niet ingelopen - schoenen 
en...dat veroorzaakte grote blaren... 

• HOOP - Bij de A-ploeg is er dan weer hoop: doelman Houwen is na zijn zware 
blessure van een jaar geleden hard aan het werken aan zijn terugkeer. Jelle 
moet evenwel nog de schrik overwinnen, maar dat lukt beetje bij beetje. Jasper 
Maerten - die een gelijkaardige blessure opliep als Jelle Houwen - heeft ook de 
groepstrainingen (deels) hervat. Hij traint ook individueel, maar hij wil niets 
overhaasten en ook bij hem zit de schrik er nog een beetje in. Vandaar dat hij 
die baloefeningen die een “contact” kunnen meebrengen nog wat zwicht. 

• FOTOSTICKERBOEK - Intussen zijn de “fotoshoots” van alle KFC-leden achter de 
rug. Teksten en foto’s worden nu doorgestuurd naar de projectmanager van de 
firma die het boek samenstelt. Voor het eerst komen er ook “Futbalista’s” in het 
boek: dat zijn de meisjes die zich na de initiaties van vorig seizoen, nu effectief 
hebben ingeschreven. Ook de Studaxers staan er voor het eerst bij in foto. De 
boeken zouden tegen 14 oktober klaar moeten zijn en de eigenlijke actie in AD 
Delhaize zou rond half oktober starten, na de verbouwingswerken van de super-
markt. We houden u op de hoogte van de exacte data via Facebook en Pro Soc-
cer Data. (PSP) 
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EEN “WIST-JE-DATJE..: “HATTRICK” 
Moussa Camara scoorde vier doelpunten op Winkel, waarvan 3 achter mekaar in 
de eerste helft. Een “zuivere” hattrick dus. Maar wat betekent dat eigenlijk en 
waar komt die benaming vandaan? Leve Wikipedia: hier het antwoord: 

De term komt oorspronkelijk uit de cricketsport. In 
het verleden was het gebruikelijk om voor een spor-
ter die een uitzonderlijke prestatie had geleverd, on-
der het publiek een collecte te houden. Nu doet men 
dat - gelukkig - niet meer... 

Tijdens een wedstrijd van het Engelse team nam 
bowler Stephenson drie “wickets” met drie opeen-
volgende ballen, wat tot zo'n collecte leidde. Van de 
opbrengst van die collecte werd vervolgens een nieu-
we hoed voor Stephenson gekocht. Dat werd vervol-
gens het gebruik: iedere keer dat een bowler weer 
met drie opeenvolgende ballen drie wickets nam, le-
verde dat hem een nieuwe hoed of pet op. Vanaf dat 
moment werd gezegd: "he did the hat-trick", letter-
lijk vertaald "hij deed de hoeden-truc". 

In cricket komt de hattrick maar heel zelden voor, maar in andere sporten, zo-
als voetbal en hockey, wel vaker. Daar wordt de term gebruikt wanneer een bepaal-
de speler in één wedstrijd driemaal scoort. In Nederland wordt vaak de voorwaarde 
toegevoegd dat de drie doelpunten in één helft gescoord worden zonder dat er een 
doelpunt van een andere speler van hetzelfde team tussendoor is gemaakt. Er wordt 
dan gesproken van een officiële, een echte, een zuivere  of een onvervalste hattrick. 

 De Duitse hattrick bestaat ook: die wordt gebruikt wanneer het derde doelpunt 
wordt gescoord in de verlenging van een (beker)wedstrijd.  

Ook is er nog de 'perfecte hattrick' waarbij er eenmaal met rechts, eenmaal met 
links en eenmaal met het hoofd wordt gescoord. 

De term komt oorspronkelijk uit het Engels, en is waarschijnlijk ergens rond 1940 in 
het Nederlands overgenomen. In het hedendaagse taalgebruik wordt de term ook 
vaak gebruikt buiten de sport, wanneer iemand een bepaalde prestatie driemaal 
achter elkaar levert. 

Moussa Camara zorgde voor de 

eerste hattrick bij KFC sinds... 

euh... lang 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cricket
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wicket
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hockey
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A-TEAM 
TOPSCORERS  

4: Moussa Camara 

1: Alister Bafcop 

 

ASSISTS  

1: Edouard Gheeraert, 

Ward Maerten, Ibe Duflou 

 

GELE KAARTEN 

(Nog) geen 

JONG KFC 
TOPSCORERS 

(Nog) geen 

 

ASSISTS 

(Nog) geen 

 

GELE KAARTEN 
(Nog) geen 

 

 

 

KFC JEUGD ORGANISEERT “DARTSTORNOOI” 
Op zaterdag 5 november vanaf 14 u. organiseert KFC-jeugd een eerste 

“Dartstornooi” voor heren, dames en junioren. Aan tien professionele dartsborden 

die in de kantine zullen worden geplaatst, kunnen maximum 192 deelnemers spelen, 

telkens in groepen van 64. Bij de dames en de he-

ren worden een A- en een B-reeks gemaakt. Juni-

oren kunnen inschrijven vanaf 13 tot 18 jaar. Het 

inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per persoon en er 

kunnen mooie geldprijzen gewonnen worden 

door de eerste vier in elke reeks. Inschrijven kan 

bij Nadine Lozie, Sven Polley en Kris Liebert. Later 

meer details, maar noteer deze datum alvast in 

jullie agenda... (PSP) 



  

KALENDER 10/11-09 
Zaterdag 10/09 
19:00 Dottenijs - Nieuwkerke     .../... 
Zondag 11/09 
15:00 KFC POPERINGE - SV MOORSLEDE  .../... 
15:00 Geluveld - Geluwe      .../... 
15:00 Zonnebeke - Beselare     .../... 
15:00 Bissegem - Winkel Sp.     .../... 
15:00 Avelgem A - Zwevegem     .../... 
15:00 Vlamertinge A - Beveren-Leie   .../... 
15:00 Westrozebeke - Moorsele    .../... 

RANGSCHIKKING 
1. KFC POPERINGE  1  1  0  0  5/1 3 
2. Zwevegem   1  1  0  0  5/1  3 
3. Dottenijs    1  1  0  0  5/1  3 
4. SV MOORSLEDE  1  1  0  0  4/0 3 
5. Westrozebeke  1  1  0  0  1/0  3 
6. Nieuwkerke   1  1  0  0  1/0  3 
7. Geluveld    1  0  0  1  1/1  1 
8. Beveren-Leie   1  0  0  1  1/1  1 
9. Beselare    1  0  0  1  0/0  1 
10. Bissegem    1  0  0  1  0/0  1 
11. Geluwe    1  0  1  0  0/1  0 
12. Zonnebeke   1  0  1  0  0/1  0 
13. Vlamertinge   1  0  1  0  1/5  0 
14. Moorsele    1  0  1  0  1/5  0 
15. Winkel Sp.   1  0  1  0  1/5  0 
16. Avelgem    1  0  1  0  0/4  0 

Zaterdag 17/09 
18:00 Winkel Sp. B - Beveren-Leie 
18:00 Zwevegem - Geluveld 
19:00 Beselare - Vlamertinge 
Zondag 18/9 
15:00 Bissegem - Avelgem 
15:00 MOORSELE  - KFC POPERINGE 
15:00 Geluwe - Dottenijs 
15:00 Moorslede - Zonnebeke 
15:00 Nieuwkerke - Westrozebeke 
 

Zaterdag 24/09 
19:00 Dottenijs - Moorslede  
19:00 Avelgem A - Moorsele A 
Zondag 25/09 
15:00 Vlamertinge A - Nieuwkerke  
15:00 Beveren-L. - Bissegem  
15:00 Zonnebeke - Winkel Sp. 
15:00 Geluwe - Beselare  
15:00 BS GELUVELD - KFC POPERINGE 
15:00 Westrozebeke - Zwevegem  



  

KALENDER 10/11-09 
Zaterdag 10/09 
18:00 Vlamertinge - Westouter     .../... 
19:00 Passendale - Langemark-Poelkapelle  .../... 
Zondag 11/09 
14:00 JONG KFC- FCE KUURNE      .../... 
15:00 Reningelst - Brielen       .../... 
15:00 Elverdinge - SCT Menen      .../...  
15:00 Houthem - Wevelgem-C.     .../...  
15:00 Voormezele - Hollebeke      .../...  
15:00 Rekkem - Boezinge       .../... 

RANGSCHIKKING 
1. FCE KUURNE     1  1  0  0  8/1  3  
2. SCT Menen     1  1  0  0  5/0   3 
3. Elverdinge     1  1  0  0  2/0   3 
4. Hollebeke     1  1  0  0  2/0   3 
5. Langemark-Poelkapelle  1  1  0  0  2/0   3 
6. Boezinge      1  1  0  0  2/1   3 
7. Vlamertinge     1  1  0  0  2/1   3 
8. Rekkem      1  0  0  1  2/2   1 
9. Brielen      1  0  0  1  2/2   1 
10. Wevelgem-C.     1  0  1  0  1/2   0 
11. Voormezele     1  0  1  0  1/2   0 
12. Reningelst     1  0  1  0  0/2   0 
13. Westouter     1  0  1  0  0/2   0 
14. JONG KFC     1  0  1  0  0/2  0 
15. Passendale     1  0  1  0  0/5   0 
16. Houthem      1  0  1  0  1/8   0 

Zaterdag 17/09 
18:30 Boezinge - Vlamertinge 
 19:00 Kuurne - Rekkem 
19:00 Wevelgem-C. - Elverdinge  
Zondag 18/9 
15:00 SCT Menen - Reningelst 
15:00 Voormezele - Houthem 
15:00 Brielen - Passendale 
15:00 LANGEMARK-POELK. - JONG KFC 
 15:00 Hollebeke - Westouter  
 

Zaterdag 24/09 
18:45 Vlamertinge - Brielen 
19:00 Passendale - Wevelgem-C. 
Zondag 25/09 
15:00 Westouter - Voormezele 
15:00 SK ELVERDINGE- JONG KFC 
15:00 Reningelst - Kuurne 
15:00 Rekkem - Hollebeke 
15:00 Houthem - Langemark-Poelk. 
15:00 SCT Menen - Boezinge  
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VRIJDAG 30 SEPTEMBER 

20:00 u. KFC-Beloften - SK Vlamertinge 

 

ZONDAG 02 OKTOBER  

14:00 u.: Jong KFC - SK Reningelst 

15:00 u.: KFC Poperinge - R. Dottignies 

Sp.  

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN 



  

 

 

 
 

 
 

  

 

 

  

 
 

 



  

 

 

  

  

  

  

 

  
 
  

“Betrokken bij KFC: 

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


