KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 6/nr. 2

02-10-22

ZONDAG 2 OKTOBER 2022
de

2 provinciale A (15:00 u.)

KFC POPERINGE - DOTTIGINIES SP.
de

4 provinciale D (14:00 u.)

JONG KFC - SK RENINGELST
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WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het
bestuur, spelers en supporters van
SK RENINGELST en DOTTIGNIES SP.

WEER TOPMATCHEN
KFC POPERINGE - DOTTIGNIES SP.
De A-ploeg van KFC moet dringend weer eens een
driepunter scoren om niet méér voeling te verliezen
met de top. En die top komt op bezoek: Dottenijs
Sport is een sterke ploeg. Dat werd al in de bekermatchen bewezen. En ook vorige dinsdag oefende
Dottenijs tegen 1ste provincialer (Henegouwen) RUS
Beloeuil dat ongeslagen aan de leiding staat daar.
Dottenijs won met 0-2. Dottenijs liep maar één keer
tegen de lamp en wel tegen... leider Nieuwkerke.
KFC is dus gewaarschuwd.
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Kristof
Declercq, bijgestaan door de assistent-scheidsrechters
Martial Clabau en Daniël Borra

JONG KFC - SK RENINGELST
Ook Jong KFC speelt een topper. Niet zozeer omdat
beide teams in de top van de rangschikking staan,
wel integendeel. Beide ploegen moeten zich dringend
herpakken na een eerder zwakke start.
Bovendien is dit een derby en niet zomaar een derby
tussen twee groot-Poperingse teams. Nee er is meer:
SK Reningelst is de ploeg waarbij Jong KFC-trainer
Glen Saeremans jarenlang speelde. Het spreekt vanzelf dat Reningelst zijn oud-speler niet zomaar zal laten winnen.
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Nick
Decadt
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•

VRIJDAGAVOND - De beloften treden dit seizoen aan bij de “Provinciale Beloften” en dus niet meer bij de “Bijzondere Beloften”. Het niveau ligt dus iets hoger, maar dat moet onze jongens nog beter klaarstomen voor het grotere werk
bij Jong KFC of zelfs de A-ploeg. Mocht je een leuke pot voetbal willen zien op
vrijdagavond, dan je ook daar een matchke meepikken.

•

NIEUWE COACH BELOFTEN - Die Beloften hebben sinds vorige week ook een
nieuwe wedstrijdcoach, nadat keepertrainer Rik Gellynck inviel voor een paar
matchen. Het gaat over Elie Wade. Hij speelde zelf op hoger niveau en zal nu z’n
kennis overbrengen op onze spelers. Tegelijk zal hij de functie van “postformatie
coördinator” op zich nemen. Die moet intern talent opvolgen, detecteren en samen met de coaches bespreken. Allemaal om de input van onze eigen, lokale
jongens in onze eerste elftallen te verhogen. Welkom Elie dus… De
“postformatie” is de groep na de U17 en dus tussen de bovenbouw en de seniors.

•

RELATIEVE RUST - Moussa Camara pakte zondag 2 gele kaarten. De aanwezigen
waren net als de speler zelf verrast van deze sanctie. Het zet onze topscorer dus
een weekendje aan de zijlijn. Moussa sukkelde echter wel met wat pijn aan de
lies en die gedwongen rust komt dus niet helemaal ongelegen. En al zeker niet
na de zware start waarin Moussa in zowat elke (oefen/beker-)wedstrijd bijna elke minuut speelde. Moussa schuwt bovendien de trainingen niet en werkte tot
nu toe keihard.

•

FOTOBOEK AD DELHAIZE - Het is misschien wat stil rond het fotoboek na de vele fotosessies, maar in de achtergrond wordt nog altijd volop gewerkt. Het is een
huzarenstukje dat nog steeds op schema zit dankzij “team fotoboek”. Ook bij
sponsor AD Delhaize wordt trouwens ook stevig gewerkt aan de herinrichting
van de winkel. Het wordt dus een dubbele lancering zo ergens halverwege oktober. Verder meer daarover

•

SLECHTE TERREINEN - Er kwamen de laatste tijd nogal wat reacties op de toestand van de terreinen. Er werd samen gezeten met sportschepen Verbeke en
burgemeester Dejaegher om te onderzoeken welke bijkomende acties er in extremis konden worden genomen. Die oplossing kwam van twee kanten. Enerzijds viel inmiddels wat broodnodige regen en anderzijds werd de mat van het
hoofdterrein gespaard door er niet meer op te spelen in september. Inmiddels
gaat het een stuk beter met de mat(ten) .
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•

MEISJESVOETBAL - September is/was maand van het damesvoetbal! Iedere
groep heeft intussen al 1 training gehad en in beide reeksen zijn de dametjes
héél enthousiast! In het nieuwe fotoboek dat eer aan komt, staan de meisjes
onder hun groepsnaam “Futbalista”. Meisjes die zich nog willen aansluiten, zijn
nog steeds zeker welkom. Meer info bij elisevanhamme@gmail.com

•

LEDVERLICHTING - Begin volgend jaar zou de verlichting op de sportzone
“verled” worden, om de energiekosten te verminderen. Tevens zou deze nieuwe verlichting geautomatiseerd worden. Zo moet personeel van de sportdienst
niet meer aanwezig zijn ‘s avonds, wat voor de stad nogmaals een kleine besparing betekent.

•

WIJKEN VOOR RODE DUIVELS - Zondag 27 november stonden zowel de match
tegen Bissegem als Voormezele (Jong KFC) geprogrammeerd op de dag van de
WK-match van de Rode Duivels. Initieel had KFC die graag verplaatst naar de zaterdag maar de bond zette die nu zelf op 8 januari. Een streep door de rekening
van onze vele studenten.

•

WK-ETENTJE - Op 27 november plant KFC trouwens een evenement in de kantine waarbij de match van de Rode Duivels op groot scherm wordt gecombineerd
met een etentje. Noteer het alvast in je agenda…

•

ABONNEMENT - Wie nog geen abonnement heeft voor dit seizoen kan dat nog
steeds aanschaffen, zondag voor de match. Ook zijn er nog mini-abonnementen
(5 matchen met telkens 3 drankjes voor 45 eurootjes)

•

WANNES & CORNEEL - We genieten momenteel regelmatig van de voetbalkunsten van Corneel Ballyn maar nu heeft z’n (tweeling)broer Wannes ook de
schoenen weer aangeknoopt. Hij viel al 1 keer in bij de Beloften en z’n voetbalkunsten doen sterk denken aan die z’n broer. Dat belooft alvast.

•

TALENTVOLLE KEEPERS - Na de hersenschudding van Maxim Senesael werd de
spoeling wel heel dun bij onze doelwachters. Jelle Houwen maakt pas z’n rentree in een beloftenmatch begin oktober. Bram De Ruyck herstelt van een knieoperatie, Yorn Moyaert herstelt van een ingreep aan de appendix. Gelukkig zit er
nog jong “geweld” aan te komen. Matthieu De Gussem en Jelle Creus (beiden
nog maar 16) trainen regelmatig mee met de senior en vooral Matthieu doet het
prima als stand-in bij Jong KFC. Toekomst verzekerd dus.

•

•

•

•

•

•

STRIJDVAARDIG - Bij Jong KFC zijn de resultaten nog niet die velen gehoopt hadden, mede door de sterke tegenstanders als Langemark en Kuurne. Ook viel het
nu en dan tegen, maar in een groepsgesprek bleek dat de strijdvaardigheid er
nog steeds is.
TRAININGEN GENT - Al jàren organiseert KFC Poperinge trainingen voor de vele
studenten die in Gent studeren en er op kot zitten. Nu het academiejaar gestart
is voor de studenten, is ook het Gentse trainingsjaar voor de KFC’ers gestart. Elke dinsdag trainen de KFC-studenten o.l.v. Joachim Vanstaen.
“JONG” MET “OUD” - Het gevolg daarvan is natuurlijk dat trainer van Jong KFC
Glen Saeremans op de dinsdagavondtraining in Poperinge niet veel aanwezigen
telt. Maar dat werd vorige dinsdag opgevangen door de A-ploeg die zes Jong
KFC’ers liet meetrainen. Dat zal in de toekomst wellicht ook zo blijven. Ook Glen
Saeremans wordt ingeschakeld in het dinsdagse gezamenlijke trainingsprogramma van de A- en B-kern . Op vrijdag blijft Jong KFC afzonderlijke oefenen, want
dan zijn de studenten thuis.
GEBLESSEERD - Zondag deed Julian Van Asch ritme op bij Jong KFC. Dat ritme
werd er stevig uitgehaald door een tiental fouten op hem. Hij verliet dan ook geblesseerd het veld.
ENKEL - Ook Edouard “Eddy” Gheeraert moest zondag met een kwetsuur van
het veld. Hij liep een enkelverzwikking op. Het was begin deze week nog niet
duidelijk hoe ernstig deze blessure was, maar de match tegen Dottenijs komt te
vroeg.
VEEL KAARTEN - In het begin van deze competitie zag de A-ploeg van KFC Poperinge al méér rode kaarten dan in de twee voorbije seizoenen samen. Op het
veld van Moorsele kreeg Kenneth Garreyn direct rood wegens herhaaldelijk protest. Kenneth kon vorige zondag op Geluveld nog meespelen, maar deze week
werd Kenneth “veroordeeld” tot 2 speeldagen schorsing vanaf 7 oktober. KFC
overweegt in beroep te gaan. Ook trainer Nick De Groote kreeg rood op Moorsele. Hij zat zijn schorsingsdag vorige zondag al uit en zat dus niet op de bank in
Geluveld. Nils Demeulemeester was er ook niet bij in Geluveld, want die had in
Moorsele twee keer geel en dus rood gekregen, maar die schorsing is al voorbij.
Camara zit dus nu met dezelfde schorsing (twee keer geel en dus ook rood) opgescheept. Al vier rode kaarten dus en ook flink wat geel, want op Geluveld
kreeg T2 Seba Leenknegt ook een geel karton onder zijn neus geduwd. Seba was
door de schorsing van Nick de T1 en in een onbewaakt moment stond hij met
twee voeten op het veld i.p.v. in zijn zone. Geel was het strenge gevolg...
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NIEUWE FOTOSTICKERACTIE IN
VERNIEUWDE AD DELHAIZE
Onze leden weten het ongetwijfeld: er komt een nieuw fotostickerboek aan. De
realisatie ervan vergde heel wat werk achter de schermen, maar het boek, met
voor elk gefotografeerd lid, een persoonlijke code, komt eraan tegen half oktober. Tijdens de thuismatchen van het weekend van 15 en 16 oktober zullen we
het boek uit kunnen delen. Daarna is het nog enkele dagen afwachten vooraleer
de echte spaaractie begint.
• Deze spaaractie loopt over 8 weken: van donderdag 20 oktober t.e.m.
woensdag 14 december.
•

Per aankoopschijf van 15 euro krijgt u een setje van 7 stickers.

•

Dankzij medewerking van de leveranciers van AD Delhaize worden er ook elke week extra setjes bij bepaalde producten aangeboden. Je vindt deze iedere week gemakkelijk terug in de speciale actiezone.

•

Vergeet alvast niet aan de kassa’s van de volledig vernieuwde AD Delhaizewinkelwinkel om je stickers te vragen!

Als opa, oma, nonkels, tantes, buren en vrienden mee helpen sparen kan het snel
gaan.

KALENDER 01/02 - 10
Zaterdag 01/10
18:00 Moorsele - Geluwe
18:00 Winkel Sp. - Avelgem
19:00 Beselare - Beveren-Leie
Zondag 02/10
15:00 Zonnebeke - Westrozebeke
15:00 Nieuwkerke - Geluveld
15:00 KFC POPERINGE - DOTTENIJS SP.
15:00 Bissegem - Zwevegem
15:00 Moorslede - Vlamertinge

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

RANGSCHIKKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NIEUWKERKE
DOTTENIJS SP.
Westrozebeke
Zonnebeke
Bissegem
KFC POPERINGE
Zwevegem
Geluveld
Vlamertinge
Moorsele
Beveren-Leie
Moorslede
Geluwe
Avelgem
Beselare
Winkel Sp.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
0
2
1
2
2
0
3
3
3
3
3

Zaterdag 08/10
18:00 Zwevegem - Moorsele
19:00 Avelgem - Nieuwkerke
Zondag 09/10
15:00 Geluwe - Bissegem
15:00 Geluveld - Zonnebeke
15:00 Westrozebeke - Beselare
15:00 SK Vlamertinge - KFC Poperinge
15:00 Moorslede - Winkel Sp. B
15:00 Beveren-Leie - Dottenijs

0
0
0
0
2
2
0
2
1
1
4
0
0
0
1
1

9/4
13/3
8/4
4/1
10/5
9/4
9/4
7/7
5/9
5/11
5/5
6/8
4/9
5/12
0/6
3/10

12
9
9
9
8
8
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1

Zaterdag 15/10
18:00 Winkel Sp. - Zwevegem
19:00 Beselare - Geluveld
19:00 Dottenijs - Westrozebeke
20:00 KFC Poperinge - KVK Avelgem
Zondag 16/10
15:00 Zonnebeke - Geluwe
15:00 Nieuwkerke - Beveren-Leie
15:00 Moorsele A - Moorslede
15:00 Bissegem - Vlamertinge

KALENDER 01/02-10
Zaterdag 01/10
18:30 Boezinge - Westouter
19:00 Kuurne - Vlamertinge
Zondag 02/10
14:00 JONG KFC - SK RENINGELST
15:00 Hollebeke - Houthem
15:00 Voormezele - Wevelgem-C.
15:00 Langemark-Poelkapelle - SCT Menen
15:00 Brielen - Elverdinge
15:00 Rekkem - Passendale

...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...
...-...

RANGSCHIKKING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KUURNE
Langemark-Poelkapelle
Brielen
Boezinge
Voormezele
Wevelgem-C.
Elverdinge
Hollebeke
Vlamertinge
Rekkem
SCT Menen
SK RENINGELST
Westouter
JONG KFC
Houthem
Passendale

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Zaterdag 08/10
18:45 SK Vlamertinge - Jong KFC
19:00 Wevelgem-C. - Langem.-Poelk
19:00 Kuurne - Hollebeke
19:00 Passendale - Boezinge
Zondag 09/10
15:00 Houthem - Brielen
15:00 SCT Menen - Voormezele
15:00 Elverdinge - Rekkem
15:00 Westouter - Reningelst

4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

28/2
11/1
11/6
5/2
14/4
10/4
6/3
7/11
4/5
5/15
7/6
4/9
2/8
1/10
3/16
3/19

12
12
10
10
9
9
9
6
4
4
3
3
3
0
0
0

Zaterdag 15/10
18:30 Boezinge - Elverdinge
Zondag 16/10
15:00 Rekkem - SCT Menen
15:00 Brielen - Westouter
15:00 Jong KFC - Houthem
15:00 Langem.-Poelk. - Kuurne
15:00 Voormezele - Vlamertinge
15:00 Hollebeke - Wevelgem-C.
15:00 Reningelst - Passendale

#doedegijdatthuisook?
VOETBAL VLAANDEREN WIL MEER FAIR PLAY
Voetbal Vlaanderen heeft voor het nieuwe seizoen een grootschalig actieplan
uitgewerkt om de sportiviteit op en
langs de Vlaamse voetbalvelden te verbeteren.
Het plan #doedegijdatthuisook ? – opgebouwd rond vijf pijlers – richt zich niet
alleen tot spelers en trainers, maar betrekt voor het eerst ook actief de ouders
langs de zijlijn. Zo creëert het een volledig nieuwe functie binnen het jeugdvoetbal: de fair play-ouder. Daarnaast
komt er dit seizoen naast de traditionele
puntenrangschikking een fair playklassement bij alle jeugdreeksen. In de
eerste seizoenshelft wordt zowel voor
de fair play-ouder als voor het fair playklassement gestart met een pilootproject met maar liefst 887 gewestelijke
U15-ploegen. Ook zal Voetbal Vlaanderen we tijdens het seizoen 2022-2023
maar liefst 1.000 extra club API’s opleiden (API staat voor Aanspreektpunt Integriteit). Iedereen met een vraag of
klacht over grensoverschrijdend en onethisch gedrag kan bij de API aankloppen.
VOORTREKKER
Voetbal Vlaanderen wil met dit initiatief
een voortrekkersrol opnemen binnen de
Vlaamse sportsector en zo het stijgend

aantal klachten rond discriminatie, racisme en pestgedrag op en naast de Vlaamse voetbalvelden terugdringen.
“De bedoeling van Voetbal Vlaanderen is
om fair play in het jeugdvoetbal zowel
op als naast het veld een boost te geven.
Het rekent daarbij vooral op de motivatie van de ouders. Door ouders een duidelijke rol te geven voor, tijdens en na
voetbalmatchen wil Voetbal Vlaanderen
een sportiever klimaat creëren rond de
hobby van duizenden voetballertjes.
De fair play-ouders krijgen de taak om
andere ouders en supporters aan te
spreken op onsportief gedrag. In eerste
instantie rolt Voetbal Vlaanderen het
project uit in de gewestelijke U15reeksen, nadien wordt dat uitgebreid
naar de andere competities. Bedoeling is
om binnen de clubs met een beurtrol te
werken. Clubs kunnen elk weekend een
andere ouder aanstellen als fair playouder. Die moet géén politie spelen en
ook niet strikt controleren, maar juist op
een positieve manier de sportiviteit op
en rond onze velden bevorderen.
FAIR PLAY-KLASSEMENT
Niet alleen de ouders krijgen een belangrijke rol om de sfeer bij jeugdwedstrijden positief te houden. Voetbal
Vlaanderen lanceert ook een gloednieuw fair play-klassement.
.../...

.../...
Ploegen die goed scoren op het vlak van
fair play, krijgen een certificaat waarmee
ze kunnen aantonen dat hun team fair
play hoog in het vaandel draagt. Als de
test positief uitdraait, rolt Voetbal Vlaanderen het fair play-klassement in de
tweede seizoenshelft uit naar andere
leeftijdscategorieën.
Per wedstrijd zullen de teams 100 fair
play-punten kunnen verdienen, 50 van
de scheidsrechter en 50 van de tegenstander. Omdat voetbal meer is dan enkel de spelers op het veld, betrekken we
alle partijen die invloed hebben op de
wedstrijd in dit klassement. Zo zullen
naast de spelers ook de trainers, afgevaardigden, supporters en de kersverse
fair play-ouders worden beoordeeld op
vlak van sportiviteit. Het invullen van deze scores gebeurt na elke wedstrijd door
de scheidsrechters en de fair playouders.

1.000 EXTRA API’S
Vandaag hebben 120 voetbalclubs in
Vlaanderen een API (Aanspreekpunt Integriteit). Dat is een trainer, bestuurslid
of vrijwilliger die als integriteitsverantwoordelijke binnen een club de vinger
aan de pols houdt en snel hulp kan bieden bij vragen of klachten rond grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en
racisme. In samenwerking met het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) schakelt
Voetbal Vlaanderen dit seizoen een versnelling hoger: het wil ongeveer 1.000
extra personen opleiden tot club API om
ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag nog eenvoudiger gemeld en
gecounterd kan worden. Vanaf 1 juli
2023 wordt het bovendien voor veldvoetbal-, minivoetbal- en futsalclubs
met jeugdwerking in het bondsreglement verplicht om een opgeleide clubAPI te hebben.
Elise Vanhamme, Futbalisata, trainster
van de nieuwe meisjesploegen en de U8
van KFC Poperinge, maakt al sinds een
paar jaar deel uit van de Integriteitscommissie bij Voetbal Vlaanderen.

“PETER MAX” BIJ ZIJN PETEKINDEREN

KFC Poperinge wil zijn seniorspelers nauwer bij de club betrekken. Zo moet elke speler het “peterschap” aanvaarden van één van de vele jeugdploegen.
Daarbij moeten ze af en toe eens een jeugdwedstrijd fluiten van hun ploegje,
maar moeten ze ook de “petekinderen” af en toe een bezoekje brengen. In de
eerste thuismatch van de U12 bracht peter Maxim Sensesael, doelman van de
A-ploeg een bezoekje aan zijn ploeg en floot hij ook de wedstrijd. Nadien poseerde de fiere peter met zijn petekinderen. Wie is de volgende peter die we
kunnen fotograferen? (foto GV)
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A-TEAM
TOPSCORERS
5: Moussa Camara
3: Alister Bafcop
1: Marijn Bentein
ASSISTS
1: Edouard Gheeraert,
Ward Maerten, Ibe
Duflou, Marijn Bentein

GELE KAARTEN
2: Ibe Duflou
1: Nils Demeulemeester,
Seba Leenknegt, Edouard
Gheeraert, julian Van
Asch

JONG KFC
TOPSCORERS
1: Jens Coene

NOTEER IN
DE AGENDA
Zaterdag 5 november vanaf 14
u. : Dartstornooi - org. KFCJeugd (KFC-kantine)
Zondag 27 november: WK Rode
Duivels bij KFC met lunch (KFCkantine)

Vrijdag 2 december: Vrijwilligersfeest (KFC-kantine)
Vrijdag 16 december: opening
Kerstmarkt (Grote Markt)
Zaterdag 25 februari: United fuif (ism Beaphar volleybal) zaal De Kouter

Vrijdag 10 t.e.m. maandag 13
maart: KFC-Steakfestijn (KFCKantine)

Xx mei: Memorial Tornooi - org.
KFC-Jeugd (Stedelijke Sportzone)
Xx juni: KFC-Summergarden (in
en om KFC-kantine)

ASSISTS
1: Marten Vandale
GELE KAARTEN
2: Thibaut Lobeau
1: Maxim Loontjens, Sibe
Coudeville, Matthias Verheye, Julian Van Asch
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN
VRIJDAG 14 OKTOBER
20:00 u. KFC-Beloften - SK Beveren-Leie
ZATERDAG 15 OKTOBER
20:00 u.: KFC Poperinge - KVK Avelgem
ZONDAG 16 OKTOBER
15:00 u.: Jong KFC - FC Houthem

“Betrokken bij KFC:
dat voelt goed!”
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be

