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15-10-22

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022
de

2 provinciale A (20:00 u.)
KFC POPERINGE - KVK AVELGEM

ZONDAG 16 OKTOBER 2022
de

4 provinciale D (15:00 u.)
JONG KFC - FC HOUTHEM
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WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het
bestuur, spelers en supporters van
KVK AVELGEM en FC HOUTHEM

CONCENTRATIE
KFC POPERINGE - KVK AVELGEM
Begin september 2021 kwam Avelgem hier ook op
bezoek. KFC was 89 minuten de beste ploeg, maar...
Avelgem won wel met 0-1. De excuses van de bezoekende trainer achteraf waren veelbetekend.
Nu komt datzelfde Avelgem wéér op bezoek en is het
tijd voor een sportieve revanche. Avelgem begon niet
te best aan de competitie, maar let wel: het versloeg
vorige weekend de tot dan ongeslagen leider SK
Nieuwkerke. Geconcentreerd zijn en blijven is de
boodschap.
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Vedran
Geeraerd,
bijgestaan
door
de
assistentscheidsrechters Emiel Ares en Nicky Masscheleyn

JONG KFC - FC HOUTEM
Op bezoek bij SK Vlamertinge vorige zaterdag kon
Jong KFC niets rapen. In drie dolle minuten incasseerden de jongeren een dubbele achterstand. Tijd dus
voor de heropstanding. Kan Jong KFC zijn puntentotaal verdubbelen? Tegen het voorlaatste gerangschikte FC Houthem zou dat moeten lukken. De mannen
van trainer Saeremans hadden wat tegenslagen met
gekwetsten, maar de toekomst lijkt rooskleuriger.
De groep is in elk geval gemotiveerd, maar ook hier
zelfde boodschap: concentratie tot het einde...
De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Siel Depover
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FOTOSTICKERACTIE VAN START
Het nieuwe fotostickerboek komt er aan. De realisatie ervan vergde heel wat
werk achter de schermen, maar het boek, met voor elk gefotografeerd lid, een
persoonlijke code is klaar en is vanaf zaterdagavond voor elk gefotografeerd lid te
verkrijgen. Tijdens de thuismatch van zaterdagavond tussen KFC A-team en KVK
Avelgem wordt de start van de stickeractie gegeven. De familie Masselus komt de
aftrap geven en dat is meteen de start van de actie. Het boek wordt daarna tijdens de rust en na de wedstijd uitgedeeld in de kantine. 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.
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•

GEEN 1ste KLASSE-TV MEER - Het verscheen al een paar keer in de media : betaaltelevisie kijken voor voetbal op café of in kantines wordt een stuk moeilijker.
Reden: er wordt strenger toegekeken op het betalen van het betalen voor een
horeca-abonnement. Voor een kleine, bruine kroeg valt dat bedrag nog enigszins nog mee, maar voor voetbalkantines met een grotere oppervlakte is dat
een kost die oploopt tot 150 euro/maand. KFC zal daarin niet mee stappen. Weldra dus geen eerste klasse voetbal meer in onze kantine. Eerste klasse voetbalsfeer op zondag (en zaterdag) krijg je uiteraard wel bij KFC zelf.

•

WK-DINER - Het WK voetbal kunnen we wél uitzenden want dat gaat via Sporza.
Vooral de match tegen Marokko op zondag 27 november om 14 u. mag je met
stip in de agenda noteren. Die zondagmiddag organiseert een WK-middag à 30
euro pp. Inbegrepen : 1 apero, hapjes met aperoplank en een Belgische klassieker op het menu (stoverij met frieten). Na de match vieren we (hopelijk) de
overwinning op de afterparty. Dress-code : Rood (voor één keer zonder gele
strepen)

•

KFC IN ROUW - KFC leeft mee met het verlies van Wilfried Vanlerberghe. Hij was
de vader van bestuurslid Günther en van voormalig schepen van sport Jurgen.
Ook Pierre Van Eecke, bestuurslid in de vroege jaren ’70, overleed deze week.

•

VRIJWILLIGERSFEEST - Het is al menig keer maar herhaald : de vrijwilligers zijn
belangrijk. Om hen te bedanken is er de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 2
december. Wie het schoentje past, trekke het aan en schrijve het in z’n agenda.

•

DARTSTORNOOI - Op zaterdag 5 november vanaf 13:30 u. organiseert KFC-jeugd
een eerste “Dartstornooi” voor heren, dames en junioren. Aan tien professionele dartsborden die in de kantine worden geplaatst, kunnen maximum 192 deelnemers spelen, telkens in groepen van 64. Bij de dames en de heren worden
een A- en een B-reeks gemaakt. Junioren (tussen 13 en 18 jaar) kunnen inschrijven vanaf 17:30 u. 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 (0470/79 66 39) of Sven Polley (0460/94 01 62) of
op darts@kfcpoperinge.be
GESCHORST - De A-kern moet het tegen KVK Avelgem doen zonder Ibe Duflou.
Ibe kreeg op Vlamertinge zijn derde gele kaart en moet dus noodgedwongen
langs de kant blijven.

•
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•

NOG 1 SCHORSINGSDAG - Kenneth Garreyn mag ook nog niet spelen tegen KVK
Avelgem. De flankspeler moet nog één van de twee schorsingsdagen uitzitten. In
de vorige match van de Beloften onderhield Garreyn wel zijn conditie bij ddat
elftal.

•

HEROPTREDEN - Bijna dag op dag één jaar nadat hij met een zware blessure uitviel, vierde doelman Jelle Houwen op vrijdag 6 oktober zijn wederoptreden. Hij
speelde met de Beloften op Dottenijs. Jelle was al een tijdje hard aan het trainen, maar kon niet eindelijk weer eens tussen de palen staan.

•

GEZWOLLEN KNIE - Jelle Houwen vertelde op de dinsdagtraining dat hij wel een
fysieke terugslag had van die match. De gekwetste knie was weer lichtjes gezwollen, maar dat kwam voor de kinés van de ploeg dan weer niet onverwacht
en was dat zelfs normaal. In een wedstrijd maak je immers bewegingen die je op
training zelden maakt. Toch vindt Jelle dat hij nog competitieritme mist.

•

HARD WERKEN - Ook Jasper Maerten werkt keihard aan zijn comeback. Ook hij
viel zowat een jaar geleden uit met een ingewikkelde been- en kniekwetsuur en
traint, na een voorzichtig begin, sinds begin september weer volop mee met de
groep. Het is nog niet bekend wanneer Jasper helemaal fysiek én mentaal speelklaar zal zijn. Want de mentale impact op zo’n zware kwetsuren is niet te onderschatten. Dat beaamde doelman Houwen al eerder.

•

OUT - Aanvaller Nils Demeulemeester zal er zaterdag ook niet bij zijn. Hij liep
een paar weken geleden een blessure op en dat blijkt een spierscheuring te zijn.

•

ONZEKER - Onzeker is of Alister Bafcop paraat zal zijn. Ali liep in de dagen voor
de match op Vlamertinge een licht spierletsel op aan de linker hamstring. Hij
speelde wel op Vlamertinge en nadat hij de 0-2 scoorde werd hij veiligheidshave
vervangen. Nu blijkt die blessure toch iets zwaarder geworden en is Ali onzeker
voor de match van zaterdag.

•

NOG LAST - Ook onzeker is Moussa Camara. De Malinese spits speelde de vorige
thuismatch tegen Dottenijs niet, zodat zijn schorsing na twee gele kaarten op
Moorsele op een geschikt moment kwam. Maar Moussa is nog niet helemaal
hersteld. Hij viel op Vlamertinge wel in, maar heeft blijkbaar nog last van een
liesblessure.

•

NOG LIESPROBLEMEN - Ook Tristan Deconinck heeft wat last van de lies. Op de
dinsdagtraining moest hij overschakelen op een looptraining...

•

KENNISSEN - Bruno Vanterwyngen, de T1 van VK Avelgem en onze T1 Nick De
Groote kennen mekaar vrij goed. Ze volgen o.a. samen de trainerscursus voor
het diploma Uefa A. Er werden in de afgelopen weken wel wat ludieke steken
heen en weer gegeven, “maar achteraf drinken we toch een pintje samen”, lachte Nick. Dat zal zaterdagavond wellicht niet anders zijn...

•

GESCHORST - Is het niet allemaal goed nieuws rond de beschikbaarheid van alle
KFC-spelers, dan worstelt Avelgem ook met een probleempje: Kevin Pollet kreeg
twee keer geel (en dus rood) in de match tegen Nieuwkerke en mag zaterdag
dus niet spelen.

•

ONTGOOCHELD - Trainer Nick De Groote was na het gelijkspel op Vlamertinge
ontgoocheld. “Vooral omdat we daar met een groot verschil hadden kunnen
winnen. Een drama is het niet, maar we laten toch weer kostbare punten liggen,
zoals op Moorsele en op Geluveld”, aldus de trainer.

•

TERUG NA OPERATIE - Yorn Moeyaert, doelman van Jong KFC is terug na een appendixoperatie. Hij moest zich een vijftal weken na de operatie stil houden,
maar kreeg deze week groen licht om de trainingen te hervatten. Wat hij op de
dinsdagtraining met zeer veel zin deed. Ook Bram De Ruyck heeft na zijn operatie de training hervat, zij het individuele looptraining. Hij hoopt wedstrijdfit te
zijn na de winterstop.

•

LOPEN - Glen Hoflack moet het momenteel ook houden bij lopen, maar zal dus
geen al te grote conditionele achterstand kennen als hij terug aansluit. Milan
Berquin traint terug mee in Gent, maar beperkt zich tot de opwarming en lopen.

•

WINST - De overstap van onze jeugdploegen naar IP-voetbal verliep niet zonder
zware verliezen. Maar zie: ze geraken stilaan gewoon aan dit hogere niveau. Zo
wonnen de U12 A én B (resp. 4-2 en 1-0) vorige zaterdag hun wedstrijden tegen
Diksmuide en ook de U14 lieten een eerste overwinning optekenen: 3-6 op
Wielsbeke. Er was bij de U14 de laatste weken trouwens al beterschap te merken: ze verloren dan wel, maar nooit met meer dan één goal verschil. En nu dus
eindelijk de eerste overwinning. Idem voor de IP U17 die thuis een eerste zege
boekten tegen Wielsbeke.

•

KRAP - KFC zit wat krap met spelers voor de IP U16. En als niet iedereen wekelijks paraat is, dan dreigt een forfait. En dat heeft zware financiële gevolgen voor
de club. Nieuwe spelers zijn dus van harte welkom. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de jeugdverantwoordelijke op het mailadres
tvjo@kfcpoperinge.be

KALENDER 15 + 16/10
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 - Moorslede
15:00 Bissegem - Vlamertinge

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

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

Nieuwkerke
Bissegem
Westrozebeke
Zonnebeke
Dottenijs
KFC POPERINGE
Moorslede
Moorsele
KVK AVELGEM
Zwevegem
Geluveld
Vlamertinge
Beveren-Leie
Geluwe
Beselare
Winkel Sp.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
1
0
0

Zaterdag 22/10
18:00 Zwevegem - KFC Poperinge
19:00 Dottenijs - Zonnebeke
19:00 Avelgem - Beselare
Zondag 23/10
15:00 Geluveld - Bissegem
15:00 Geluwe - Nieuwkerke
15:00 Westrozebeke - Moorslede
15:00 Beveren-Leie - Moorsele
15:00 Vlamertinge - Winkel Sp.

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

0
2
1
1
0
3
0
2
1
0
2
2
5
1
2
2

11/6
16/6
10/5
9/4
16/5
12/6
13/10
9/13
8/14
11/9
9/12
7/13
6/8
5/14
0/7
6/16

15
14
13
13
12
12
9
8
7
6
5
5
5
4
2
2

Zaterdag 29/10
18:00 Zwevegem - Geluwe
18:00 Winkel Sp. - Beselare
19:00 Avelgem - Westrozebeke
Zondag 30/10
15:00 Bissegem - Dottenijs
15:00 KFC Poperinge - Beveren-Leie
15:00 Moorslede - Nieuwkerke
15:00 Vlamertinge A - Geluveld
15:00 Moorsele A - Zonnebeke

KALENDER 15 + 16/10
Zaterdag 15/10
18:30 Boezinge - Elverdinge
Zondag 16/10
15:00 Rekkem - SCT Menen
15:00 Brielen - Westouter
15:00 JONG KFC - FC HOUTHEM
15:00 Langemark-Poelkapelle - Kuurne
15:00 Voormezele - Vlamertinge
15:00 Hollebeke - Wevelgem-C.
15:00 Reningelst - Passendale

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

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

KUURNE
Langemark-Poelkapelle
Brielen
Voormezele
Boezinge
Elverdinge
Wevelgem
Hollebeke
Westouter
Vlamertinge
Rekkem
JONG KFC
SCT Menen
Reningelst
FC HOUTHEM
Passendale

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

Zaterdag 22/10
18:45 Vlamertinge - Hollebeke
19:00 Wevelgem-C. - Jong KFC
19:00 Passendale - Kuurne
Zondag 23/10
15:00 SCT Menen - Brielen
15:00 Houthem - Boezinge
15:00 Reningelst - Rekkem
15:00 Westouter - Langem.-Poelkapelle
15:00 Elverdinge - Voormezele

0
0
0
1
0
2
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6

0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

40/4
20/2
18/8
24/6
9/3
10/6
12/11
12/20
7/10
6/9
8/18
4/12
8/18
5/16
5/23
3/25

18
18
16
15
14
12
9
9
7
7
7
3
3
3
0
0

Zaterdag 29/10
18:45 Vlamertinge - Elverdinge
19:00 Kuurne - Brielen
19:30 Wevelgem-C. - SCT Menen
Zondag 30/10
14:00 Jong KFC - Westouter
14:30 Houthem - Passendale
14:30 Langem.-Poelk. - Rekkem
14:30 Voormezele - Reningelst
14:30 Hollebeke - Boezinge

“VOETBAL IS FUN”
Bijscholing op 11 november door Joost Desender
Op vrijdag 11 november
organiseert
KFC-Jeugd
een “clinic” (of bijscholing) “Voetbal is Fun”. De
theorie en de demonstratie wordt tussen 14 en 18
u. gebracht door Joost
Desender n.a.v. de publicatie van zijn recentste
boek “Voetbal is Fun”.
Doelpubliek van de clinic
zijn uiteraard voetbatrainers, jeugdcoördinatoren, leerkrachten, studenten, spelers, ouders...
Kortom, zowat iedereen
kan er wat van opsteken.

Joost Desender was gedurende ruim 10 jaar physical trainer van o.a. de A-kernen van
Club Brugge en KV Oostende

De clinic begint met een
verwelkoming in het KFCclubhuis, gevolgd door
een theoriegedeelte. Na
een pauze gaat een demonstratietraining door
met spelertjes uit de U6
tot U9-categorieën.
WIE?
Joost Desender (63) is al
45 jaar voetbaltrainer. “In
het voetbal heb ik zowat
alles gedaan. Van trainer
van de U6 over provinciaal trainer tot scout van
de nationale jeugdploegen. Ik was TVJO op amateur- en op eliteniveau,
trainer topsport in Meulebeke en Brugge, een
kwart eeuw docent aan
de KBVB en Voetbal
Vlaanderen, om tenslotte
10 jaar full time met profs
te werken op Club Brugge
en KV Oostende.
CHINEES
In totaal schreef Joost al
tien boeken. De inhoud
van de clinic die KFCJeugd organiseert, gaat

Met het boek “Voetbal is Fun”
is Joost Desnder al aan zijn
tiende boek toe over voetbal
en trainen

over zijn recentste boek
“Voetbal is Fun”, of al
spelend leren voetballen...
Het boek werd ondertussen ook vertaald in het
Engels, in het Frans en nu
zelfs ook in het Chinees.
“In de week van 11 oktober ben ik op vraag van
de Marokkaanse Voetbal
Federatie in Marokko om
ook daar demo- trainingen te geven aan kinderen van 5 tot 13 jaar”,
vertelt Joost.
.../...

.../...
EENVOUDIG, PLEZANT,
FUNCTIONEEL
Wat kan u in de bijscholing verwachten? “Ik
breng een methodiek
over hoe we een 50-tal
kinderen in een eenvoudige structuur een mooie,
plezante, functionele en
efficiënte training kunnen
bezorgen.
Ideaal voor clubs op regionaal niveau die het toch
soms moeilijk hebben om
gediplomeerde coaches
te vinden”, legt de trainer
uit..
“In het boek geven we
een antwoord hoe we al-

gemene en specifieke
voetbalvaardigheden op
een speelse, kindvriendelijke en impliciete manier
kunnen initiëren. Voetbal
moet plezant zijn en tegelijk bieden we de kinderen
inhoudelijk iets. De zeer
gevarieerde oefenstof is
doelgericht en altijd in
overeenstemming
met
het niveau en belevingswereld van de jonge voetballers”.
BETER BEWEGEN,
BETERE VOETBALLER
Hij beklemtoont ook de
nood in de opleiding aan
het veelzijdig bewegen.
“Betere bewegers worden

later betere voetballers:
hoe kunnen we betere,
snellere, sterkere en slimmere bewegers opleiden
met en zonder bal, met
als doel beter, sneller,
sterker en slimmer te kunnen handelen in spelsituaties? Van bewegingsvaardigheden naar handelingsvaardigheden,
van
moves naar skills. Hoe beter de fundamenten, hoe
meer kans op een succesvolle ontwikkeling in een
volgend stadium”, zegt
Joost Desender overtuigend. Kortom: er worden
intelligente voetbalatleten opgeleid....
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GELE KAARTEN
3: Ibe Duflou (geschorst)
TOPSCORERS
2: Edouard Gheeraert
5: Moussa Camara, Alister
1: Nils Demeulemeester,
Bafcop
Seba Leenknegt, Julian
1: Marijn Bentein, Jasper
Van Asch, Jasper NotredaNotredame
me, Ward Maerten
ASSISTS
JONG KFC
1: Edouard Gheeraert,
TOPSCORERS
Ward Maerten, Ibe
1: Jens Coene, Rinus Baes,
Duflou, Marijn Bentein,
Thibaut Leroy, Matthias
Alister Bafcop
Verheye

A-TEAM

ASSISTS
2: Marten Vandale
1: Maxim Loontjens
GELE KAARTEN
2: Thibaut Lobeau, Maxim
Loontjens, Sibe Coudeville, Matthias Verheye, Julian Van Asch

NOTEER IN DE AGENDA
Zaterdag 5 november 13:30 u. : Dartstornooi - org. KFC-Jeugd (KFC-kantine)
Zondag 27 november: 11:00 u. WK Diner: Rode Duivels - Marokko (KFC-kantine)

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 (KFC-Kantine)
Xx mei: Memorial Tornooi - org. KFC-Jeugd (Stedelijke Sportzone)
Xx juni: KFC-Summergarden (in en om KFC-kantine)
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VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN
ZONDAG 30 OKTOBER
14:00 u.: Jong KFC - FC Westouter
15:00 u.: KFC Poperinge - SK Beveren-Leie
VRIJDAG 11 NOVEMBER
19:30 u.: KFC-Beloften - FC Sp. Heestert
ZONDAG 13 NOVEMBER
14:00 u.: Jong KFC - Sassp. Boezinge
15:00 u.: KFC Poperinge - EVS Beselare

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

