KFC verliest Hubert Lebbe
Net voor de aftrap van de zaterdagmatch tegen KVK Avelgem vernam KFC
Poperinge het overlijden van Hubert
Lebbe (79). Er werd een minuut stilte in
acht genomen te zijner nagedachtenis.
KFC biedt de familie van de minzame
Hubert haar oprechte deelneming aan.
KFC zal Hubert missen...
Hubert Lebbe werd door Studax Poperinge
ooit
omschreven
als
“meubelstuk”: dat was toen hij in 2001
de Trofee voor sportverdienste van de
stad Poperinge kreeg. Niet alleen bij Studax, ook bij de hele KFC-familie, van
klein tot groot, was Hubert Lebbe gekend, bekend en geliefd. De minzame ex
-voetballer was - tot zijn ziekte het hem
onmogelijk maakte - nog altijd als Met Hubert Lebbe verliest KFC Poperinge een
scheidsrechter actief voor de jeugd- gekend en geliefde ex-speler, bestuurslid,
ploegjes. Hij bleef nog tot en met vorig scheidsrechter én supporter...
seizoen, een vurig supporter van het
eerste elftal waar hij ooit zelf in schitter- Hubert was pas 16, maar speelde al
de.
meteen in de eerste ploeg. Zijn talent
De sportcarrière van Hubert Lebbe op- werd al snel opgemerkt door White Star
sommen is niet eenvoudig. En met alle Ieper waar hij samenspeelde met een
anekdotes erbij zouden we gerust een andere bekende Poperingse voetballer,
volledig clubblad kunnen vullen. Maar Norbert Desmet, alias “Norre Smet”.
toch een beknopt overzichtje:
Hubert en Norre speelden 38 jaar saHubert begon zijn sportcarrière als... men: eerst bij WS Ieper, later bij KFC
wielrenner. Tot hij tijdens een wedstrijd Poperinge en uiteindelijk bij Studax
in het naburige Franse Steenvoorde een Poperinge.
bocht miste en in de gracht tuimelde.
“Zou je niet beter een veiliger ontspanBEVORDERING
ning kiezen?” vroegen zijn ouders. Spor- Hubert Lebbe speelde met Ieper negen
tief als hij was, ging Hubert voetballen jaar in 1ste provinciale en Bevordering
en uit de eerste vriendenwedstrijdjes in (de huidige 3de amateurklasse) toen hij
Abele (van waar hij afkomstig is) werd in Poperinge zijn “Jeanintje” leerde kenUnion Abele geboren.
nen.
.../...

.../...

Hubert wou dichter van zijn geliefde
voetballen en kwam naar KFC Poperinge
waarmee hij ook de promotie van 1ste
provinciale naar Bevordering afdwong.
Hij speelde onafgebroken 171 matchen
in het eerste elftal en koos toen voor
wat “drinkgeld”. Hij ging voor Union Komen voetballen, maar Hubert miste KFC
en omgekeerd. Ondanks aandringen van
de Waalse buren, keerde Hubert na amper één seizoen al naar KFC terug waar
hij meteen ook trainer werd van de kadetten en de scholieren. De jongsten
werden meteen kampioen, de scholieren eindigden als tweede. Na zijn trainersperiode trad Hubert Lebbe toe tot
wat een legendarisch KFC-Studax-elftal
zou worden. Dat team won ondermeer
de Beker van België voor veteranen. Hubert zou tot zijn 66ste blijven voetballen.
STUDAX
Maar “Lebbetje” was niet alleen een uitstekend speler, hij was ook voortrekker
van Studax en hielp mee bij tal van activiteiten buiten het voetbal. Hij zorgde er
ook voor dat iedere speler zijn
“verplicht” aantal diensturen klopte. Hij
haalde de “plantrekkers” er zo uit. Ook
de Studax-reizen werden door Hubert
georganiseerd en daarnaast hielp hij ook
mee aan de “kleine activiteiten” zoals de
boogschietcompetitie, de wandelingen,
de bollingen, en noem maar op... Kortom “sociaal geëngageerd”: dat is het
minste wat je over Hubert kan zeggen.

HOPPECUP
En dan hebben we het nog niet over de
Hoppecup gehad, een lokale competitie
zaalvoetbal waar Hubert 28 jaar voorzitter van was. Hij maakte nog het gouden jubileum van de Hoppecup mee, op
20 maart van dit jaar waar hij zelf zijn
opvolger voorstelde: Ludo Liefooghe.
Sindsdien was hij Hubert erevoorzitter
van de Hoppecup.
SCHEIDSRECHTER
Niet alleen in de zaal, maar tot nog niet
eens twee jaar geleden floot hij jeugdmatchen vanaf de U8 tot en met U13.
Hubert Lebbe werkte 38 jaar op de aankoopdienst van Picanol Ieper gewerkt en
floot vóór corona nog de jaarlijkse en legendarische Picanolvoetbalmatchen.
En ja, Hubert was een trouw supporter
van KFC. Hij miste nauwelijks thuiswedstrijden van het eerste elftal. En als de
verplaatsingen niet al te ver waren, dan
was hij er ook, samen met nog een andere trouwe KFC-volgeling, Jan Gesquiere. Dat olijke duo werd al eens de “VAR”
genoemd. Ze spaarden hun commentaren op spel én leiding niet altijd en dat
leverde soms hilarische uitspraken op.
“Och ja”, zei Hubert ooit: “dat hoort erbij. Toch...?”
De plechtige uitvaartdienst van Hubert
heeft plaats op zaterdag 22 oktober om
10:30 u. in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge. (PSP)

