KFC Poperinge Deel 1: Van het ontstaan tot 1930

( Filip Coutigny)

KFC Poperinge mag weldra 105 kaarsjes uitblazen. Football Club Poperinghe is inderdaad ontstaan
in 1908 op initiatief van de Heer Nestor Fache die met enkele jongelingen een uitstapje maakte naar
Ieper om naar FC Yprois te gaan kijken. Ze geraakten zodanig onder de indruk van het geleverde spel
dat ze besloten zelf te beginnen voetballen in Poperinge.
De gezonde ambitie om hogerop te geraken loopt als een rode draad door de rijke geschiedenis van
Koninklijke Football Club Poperinge. Hoe verder van huis men echter spelers en trainers ging zoeken,
hoe groter het financieel tekort op het einde van het seizoen wel eens durfde te geraken.
Het huidige bestuur van KFC Poperinge heeft dan ook de beslissing genomen om maximaal te opteren
voor spelers van eigen regio. Dit was trouwens een uitdrukkelijke wens van onze talrijke supporters bij
het 100-jarige jubileum. Het gevolg daarvan is dat de sportieve resultaten, voorlopig althans,
tegenvallen. De vereniging is echter zowel op sociaal als recreatief vlak springlevend en hoopt dit in de
toekomst te kunnen handhaven.
Onderstaand artikel beschrijft hoe het allemaal begon.
De belangrijkste informatiebron is “De Poperinghenaar” , voorloper van”Het Wekelijks Nieuws”,
waarvan de stichter Valère Sansen, eveneens medestichter was van FC Poperinghe.
Tevens beschikt KFC Poperinge over een, door de verschillende secretarissen, goed bijgehouden
archief.
De in cursief gedrukte teksten in het artikel zijn uittreksels uit ‘De Poperinghenaar’ of verslagen van de
bestuursvergaderingen. Teneinde de originaliteit te waarborgen, werd ervoor geopteerd de teksten
integraal weer te geven in de schrijftaal van toen ...
Voor de oorlog 1914 – 1918
Alhoewel 1909 als officiële datum van het ontstaan van K.F.C. Poperinge staat vermeld, werd
Club reeds in 1908 in het leven geroepen.
Dit gebeurde als volgt : Dhr. Nestor Fache nodigde enkele jongelingen uit om eens een match in Ieper
te gaan bijwonen ... Enkele dagen later werd er vergaderd in de herberg “A la Maison de Ville”
(Estaminet et billard) bij Alidoor Raekelboom en Georgine Rouserée, gelegen op de Grote Markt waar
nu het gedenkdeken voor de gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog staat.
Op zondag 27 september 1908 tenslotte werd er in de herberg “Au Parc St.-Georges” overgegaan tot
de stichting van Football-Club Poperinge. Het terrein van de schuttersvereniging “St Georges” was
gelegen op de hoek van de Deken De Bolaan en de Toc-H straat en was eigendom van Jules Van Merris.
De herberg “Au Parc St.-Georges” was gelegen waar nu de woning van Lena Druelle (Deken De
Bolaan Nr 64) zich bevindt. Er werd toen rond de staande wip gespeeld die afgeschermd werd door
balen stro. Opmerkelijk is trouwens dat verscheidene bestuursleden en spelers van FC Poperinghe reeds
lid waren of later lid geworden zijn van de kruisbooggilde “St.-Joris”. Onder hen ondermeer : Felix
Rommens (1888), Nestor Fache (1910),
Joseph Lebbe (1910), Maurice Lebbe (1912), Charles Dupont ( 1920), Hilaire Notredame (1920), Albert
Cleenewerck (1921), Jean Roeykens (1922, één der eerste trainers van FC, die een staande overdekte
wip oprichtte in de Priesterstraat die afgebroken werd bij zijn verhuis, Willy Gombert (1921),
Maurice Van Caeyseele (1921), Nestor Bentin (1921), Auguste Timperman (1922),
Albert Masschelein (1923), Etienne Boucquey (1923), Achille Bossaert (1923), Nestor Lietaert (1924),
Sadi Schabaillie (1924), Georges Dedullen (1926), Maurice Timperman (1927), Jérôme Delbaere
(1931). Tussen haakjes vindt men het jaar van toetreding tot de gilde.
Dhr. Apotheker Louis Monteyne werd tot eerste voorzitter van F.C. Poperinghe gekozen, terwijl
dhr. Fache Nestor oefenmeester en scheidsrechter werd. Op 15 november 1908 werd dan de eerste
match gespeeld tegen een elftal uit Ieper, welke gevolgd werd door heel wat vriendschappelijke
wedstrijden, zoals tegen de militairen van het 3° Linieregiment gekazerneerd te Ieper, Football-Club
Yprois als tussen de spelers van Poperinge ondereen. Reeds in het eerste jaar kende men tegenslag :
Voorzitter Louis Monteyne kwam te overlijden. Kort daarop werd Dhr. Nestor Fache als voorzitter ad
interim aangesteld terwijl dhr. Octaaf Devos officieel arbiter werd.

Van politieke motieven was geen sprake bij de oprichting. De spelers kwamen quasi allen
uit de middenstandsklasse. Voetballen was inderdaad niet goedkoop, de spelers moesten zelf instaan
voor uitrusting en transport.
Voorzitter Louis Monteyne was apotheker op de Grote Markt, Hector Maes was stichter van
“De Werkende Bie” een bedrijf dat jarenlang peperkoek produceerde, Valère Sansen was drukker en
stichter van het weekblad “De Poperinghenaar”, later “Het Wekelijks Nieuws” genoemd,
Jérôme Delbaere was hophandelaar, Joseph Savoye was handelaar in ‘granen en zaden’, Octaaf Devos
was autohandelaar, Willy Gombert had een zaak in lederwaren, Hector Berat had een zaak in sanitair en
Maurits Vancaeyseele was beenhouwer.

De eerste foto van Football Club Poperinghe genomen in de Infanteriekazerne,
gelegen aan de Esplanade, te Ieper op zondag 24 januari 1909
Onderaan van links naar rechts : Jérôme Delbaere, Hector Maes, Valère Sansen, Pierre
Deheegher en Joseph Savoye
Tweede rij van links naar rechts : Maurice Devos , Maurits Vancaeyzeele en Paul Devos
Derde rij van links naar rechts : Octaaf Devos (scheidsrechter) , Willy Gombert, Apotheker
Louis Monteyne en Hector Berat

Foto van de Infanteriekazerne te Ieper. Bemerk de zuilen en de trap, die men
tevens terugvindt op de hierboven genomen foto.

Aansluitingskaart van Valère Sansen, één der stichters en eerste spelers van FC Poperinghe en
tevens stichter van het weekblad “De Poperinghenaar”, voorloper van “Het Wekelijks Nieuws”

Hieronder vindt u uittreksels uit “De Poperinghenaar”, die het reilen en zeilen van FC Poperinge
van in de beginjaren op de voet volgde en voor ons een grote informatiebron was
Zondag 20 september 1908
Algemeene vergadering op zondag 20 dezer te drie ure in de namiddag in het
Parc ”St Georges”, te Poperinghe waar eene bespreking zal gehouden worden nopens de oprichting
van eene FB – C te Poperinghe.
Eene inschrijvingslijst zal ter beschikking der liefhebbers liggen.
Zondag 27 september 1908
Op 27 september te 11 ure voormiddag
Eerste Algemeene vergadering
In het lokaal “Parc St Georges”
Dag-orde
1. Verscheidene mededelingen
2. Aanvaarding van leden
NB. De reeds ingeschreven leden dienen dringend verzocht aanwezig te zijn.
Zondag 4 oktober 1908
De Football – Club te Poperinghe is nu bepaald ingericht met MM. A. Monteyne en N. Fache aan ’t
hoofd en telt reeds rond de veertig werkende- en eereleden. De nodige werken aan de weide van het
“Parc St.- Georges” worden ieverig voortgezet om binnen korten tijd het spel te kunnen beginnen.’t Is
te hopen dat deze nieuwe maatschappij wel vooruit zal gaan en nog talrijke jongelingen onzer stad zal
bijwinnen. Het footballspel is voorzeker eene goede oefening voor het lichaam en voor de gezondheid.
Zondag 11 oktober 1908
De Poperingsche FBC zal zondag 18 dezer beginnen met les nemen. Bericht aan de nog niet
ingeschreven liefhebbers.
Zondag 25 oktober 1908
Zondag laatst hadden de eerste oefeningen plaats in deze nieuwe sportmaatschappij, die, ’t zij
intusschen gezeid, goed vooruit gaat. Onder de leiding van eenigen die ’t spel kennen, speelden de
anderen en allen vonden er veel vermaak en liefhebberij in, zoodat men voorzeker binnen weinigen tijd
3 equipen zal kunnen vormen. De match eindigde met vijf goals (de grijze) tegen vier (de groenen).
Voor den eerste keer werd er in ‘t algemeen zeer goed gespeeld. ’s Anderendaags waren er wel wat
stijve beenen, maar men zal weldra ’t loopen gewoon worden.
Zondag 15 november 1908
Op heden zondag om 3 ure, match op het terrein der maatschappij tusschen het elftal van den FCP en
het elftal van Yper. Eene equipe van hier gaat spelen naar Yper. De kans is voor de Yperlingen; voor
den FCP is het meer om te leeren dan om te winnen.
Zondag 22 november 1908
De match van zondag laatst werd gewonnen door den Football Club van Yper.- De FCP heeft uit de
matchen van zondag laatst goede lessen getrokken om zich langzamerhand te verbeteren.

Zondag 24 januari 1909
Match van de eerste equipe F.C.P. tegen de eerste equipe van den Football Club der Onder Officieren
van het 3de Linieregiment te Ieper, op het terrein dezer laatste.
De match eindigde met 3 goals tegen 3.
Aankondiging van match tussen dezelfde twee equipen op zondag 31 januari 1909 op het terrein te
Poperinghe.

De onderofficieren van het 3 Linieregiment (IEPER – april 1909). Het is quasi zeker dat sommigen
onder hen de sportieve strijd zullen gevoerd hebben tegen FC Poperinghe.
Zondag 7 februari 1909
3de Linie won de match met 4 tegen 3
Aankondiging van twee matchen te Poperinghe op zondag 7 februari 1909 :
- om 1 ½ uur tegen de eerste equipe van “Football Club Yprois”;
- om 3 uur tegen de vétéran-équipe der “Union Sportive Roularienne”
In maart 1909 werd het terrein overgeplaatst naar “De Kouter” in de Komstraat en het lokaal naar de
herberg “De Kalkzak”, waar op 9 mei de officiële openingsmatch tegen de Ieperse militairen plaats
greep. De ingangsprijs werd vastgesteld op twintig centiemen.
Gedurende het najaar van 1909 nam FC Poperinge contact met de Union Belge des Sociétés de Sports
Athlétiques (dit was de voorloper van de Koninklijke Belgische Voetbalbond die bestond uit een
afdeling voetbal, atletiek en wielersport ), doch tot een officiële kompetitie kwam het niet.
Op 1 november 1909 had een speciaal treffen plaats tegen Club Brugge, met voorname internationals in
haar rangen , zoals : Charles Cambier, Robert De Veen en Hector Goetinck, een treffen dat uitliet op een
1-9 sisser.

In 1910 werd Dhr. Felix Rommens tot voorzitter verkozen. Op 24 augustus sloot Football-Club
Poperinge zich aan bij Derde Divisie van de Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques. Dit werd
bevestigd op de Algemene Vergadering op 19 februari 1911. Teneinde financieel zwakke verenigingen
eveneens de kans te geven tot aansluiting werd een categorie “ Beginnende clubs” in het leven
geroepen. Het is dan ook in deze categorie dat FC Poperinghe initieel terecht kwam.
Volgende ploegen namen deel aan de competitie van de Derde Divisie Vlaanderen : Association
Atlétique La Gantoise III, Association Sportive Renaisienne, Cercle Sportif Brugeois III, Football Club
Brugeois III, Football Club Eendracht II, Football Club Germinal Gand, Football Club Renaisien,
Football Club Roulers, Football Club Yprois, Football Sport Club Eeclo, Racing Club de Gand III,
Spoting Club Coutraisien II, Sport Vereeniging Rousselaere, Van Neste Genootschap Oostende.
Er werd in twee reeksen gespeeld en Cercle Sportif Brugeois III werd algemeen kampioen.
Op te merken valt dat tot na de Eerste Wereldoorlog de ploegen meestal Franstalige benamingen kregen.
Dit was eigen aan deze tijd en te wijten aan het feit dat voetbal een sport voor de elite was. Niet weinig
clubs waren trouwens fier op hun Franstalige benaming.
Terzelfdertijd werd besloten dat de spelers een rood-geel in de lengte gestreepte trui zouden dragen.
Het eerste officieel seizoen was niet heel gelukkig, daar de rood-gelen slechts op de laatste plaats
eindigden met enkel twee overwinningen, geboekt tegen FC Ieper (4-1) en tegen AS Ronse (3-2).
De overige partijen tegen FC Kortrijk, FC Roeselare, FC Ronse en andere, werden nederlagen ;
zelfs beliep eenmaal de score 0-12, en dit tegen FC Ronse.

Uittreksel uit “De Poperingenaar” van 23 januari 1910
Match FC 4° Linie (Brugge) – FC Poperinghois
Talrijk waren de toeschouwers zondag laatst naar het terrein gekomen om dezen match bij te wonen.
’t Was 2 ¾ ure toen de “kick-off” gegeven werd door den arbitre van den FC Poperinghois,
de Heer Octave Devos. Poperinghe speelde tegen wind. Nauwelijks was het spel eenige stonden aan den
gang , of Brugge miek den eerste goal. Na eenige minuten gelukte Poperinghe erin hetzelfde te doen en
wat voor den rusttijd bekwam Brugge een corner die zij in goal wisten te veranderen.
In de tweede time speelde Poperinghe met wind en de Brugsche goalkeeper, die fel te doen kreeg, had
de gelegenheid zich te onderscheiden en menige, in de goede richting gezondene ballen, meesterlijk
tegen te houden. Van weerskanten werd nog een goal gemaakt zodat de overwinning aan Brugge bleef
met 2-3.
Den arbiter had de match – tot ieders voldoening bestuurd. De Bruggelingen waren zeer tevreden over
zijne onpartijdigheid en verwonderd over zijn kunde. In geheel de match werden geene opmerkingen
gemaakt.
Wat de talrijke toeschouwers van dezen match allen getroffen heeft, is de geest van rechtschapenheid
die beide equipen bezielde. De partij werd hard betwist, zeker, maar betwist met kalmte en hoffelijkheid.
Bij elk der elftallen zag men duidelijk de vaste wil te overwinnen, zonder dat het spel daardoor tot eene
“begin van rugby” verviel.
De match heeft alle toeschouwers ten hoogste voldaan en geen twijfel of zij zullen nog veel talrijker
opkomen bij 3 of 4 weken om dezelfde Brugsche equipe opnieuw tegen onze eerste aan ’t werk te zien.
Mochten wij vele matchen hebben als die van zondag laatst. Zulk spel verheft het gezond “sport” en al
wie zulke partij bijgewoond heeft kan niet nalaten het “football-spel” goed te keuren en lief te hebben.

De ploeg Anno 1910

Eerste rij :
(v.l.n.r.)

Tweede rij :
(v.l.n.r.)
Derde rij :
(v.l.n.r.)

Schaballie Sadi (steenbakker bij Rood Kruis)
Decoester Maurice (gesneuveld op 22 oktober 1914, soldaat bij 2 Linie)
Vermeesch Arthur ( vader van Edward, Ieperstraat)
Timperman August (plafonneerder, Casselstraat)
Sohier Eugène (beenhouwer, Pottestraat, later verhuisd naar Charleroi)
Lietaert Nestor (aardappelhandelaar, Ieperstraat)
Vancayzeele Maurice (beenhouwer, Duinkerkestraat)
Vancayzeele Georges (gesneuveld op 10 april 1916)
Schaballie Maurice (bierverkoper, Duinkerkestraat)
Smagghe Maurice (onderwijzer )
Gombert Willy (lederhandel, Casselstraat)
Delbaere Jérôme (hophandelaar, Gasthuisstraat)
Timperman Remi (legerofficier, werd later Generaal-Majoor, broer van August)
Rommens Hector (brouwer, Grote Markt)
Rommens Felix (brouwer, zoon van Hector, Gasthuisstraat)
Devos Octaaf (garagist, Casselstraat, scheidsrechter en later secretaris)

De gedenksteen ter nagedachtenis van de Gebr Vancayzeele
gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog op het oud kerkhof
in de Deken De Bolaan

De grootste rivalen in het meer dan 90-jarige bestaan van onze vereniging zijn zonder enige twijfel
steeds onze buren uit Ieper geweest. Dat er bij de rechtstreekse confrontaties heel wat inkt werd
verbruikt in de lokale pers getuigen deze krantenknipsels uit “De Poperinghenaar” van oktober 1910.

Match F.C. Yprois – F.C. Poperinghois - 16 oktober 1910
De match die Zondag laatst op het terrein van onzen football club moest gespeeld worden, had, ondanks
het nat en koud weder, talrijke liefhebbers aangelokt, doch, deze die er niet geweest zijn, moeten het
zich niet beklagen, zij hebben er niet veel bij verloren want de match eindigde op eene gansch
onverwachte manier.
Eerst eenige woordjes over een vroegeren match, zullen toelaten de zaken duidelijker uiteen te doen :
Over eenige weken trok de eerste equipe van onzen F.C. naar Yper, om er een match te spelen tegen de
eerste equipe dier stad. Yper stelde als arbitre een hunner leden aan, die dit voor de eerste maal deed,
en zich in de eerste time nog al onpartijdig van zijne taak kweet. Aan de rusttijd had Poperinghe 2
punten tegen 0 voor Yper.
De tweede time begon, maar nu veranderde de zaak. Het was klaarblijkelijk te zien dat Yper niet wilde
verliezen en alle middels inspande, zowel arbitre als spelers, om tot daar te geraken. Onze goalkeeper,
die wat voor de goal stond, had de bal in de handen en zwaaide de armen boven het hoofd om deze weg
te werpen; een speler van Yper beweerde dat hij, achteruitzwaaiend, met zijn handen boven de lijn was
gegaan en ging het de arbitre zeggen. Deze had het niet gezien maar deed toch het spel staken en stond
Yper een goal toe: was één. Wat later werd aan Yper een corner toegestaan – die er geen was – en in
goal veranderd: was twee. Die partijdigheid van den arbitre had tot gevolg dat Poperinghe met min
iever voort speelde en de goalkeeper zette zich met de armen overkruist tegen de goal. Toen het spel
eindigde had Poperinghe 2 punten en Yper 5.
Yper was gewonnen , maar hoe ?
’t Was dus een match – revanche die Zondag laatst te Poperinghe moest plaatsgrijpen.
Om alle opmerkingen te beletten, en te toonen dat Poperinghe wil verliezen, als er recht gespeeld wordt,
had de F.C. Poperinghois een arbitre uit Rousselare gevraagd om dezen match te komen arbitreeren :
M. Rommelaere, officieelen arbitre.
Vanaf twee ure waren de spelers van den F.C.P. ter plaatse, allen vol iever en beschikt hunnen kans
dapper te verdedigen.
Met den trein van 2 ¾ ure kwamen de spelers van Yper aan, alsook de arbitre. Dat Yper slechte
voornemens bezield was toen zij hier kwamen, zal ik niet zeggen maar ‘k geloof het bijna. Om te
beginnen kwamen zij maar met 9 spelers; toen de spelers op het terrein kwamen, had hun goalkeeper de

moeite niet gedaan zich te verkleeden – alhoewel de terrein nog al glibberig was – juist alsof hij
beschikt was niet lang te moeten spelen.
Yper won de “toss” en zette zich gereed om te spelen met de wind, die nog al fel was.
’t Was 3 ¼ ure toen het spel aanving. In ’t begin werd er nog al schoon spel geleverd en na een tiental
minuten miek Yper den eersten goal. Poperinghe, die het lastig had met de wind tegen, gelukte er ook
weldra in te doelmerken, na de goal van Yper twee maal in groot gevaar gebracht te hebben. Het spel
ging voort en van weerskanten werd niets meer behaald. Poperinghe speelde moedig en beloofde in de
tweede time – met wind ten zijnen voordeele – het mogelijke te doen om den zege te behalen.
Maar ja ! Yper ziende dat zij er niet meer in gelukten te doelmerken, en wetend dat zij het in den
tweeden time veel lastiger zouden hebben en wel zouden kunnen geklopt worden, begonnen ruzie te
zoeken. Eerst begon een der spelers te redekavelen tegen een linesman over een door hem beganen
“fool”; dan miek een ander opmerkingen tegen den arbitre omdat deze, die geheel onpartijdig het spel
bestuurde, tegen hem een “hands” schuifelde. De arbitre gebood iedereen te zwijgen, maar neen, Yper
wilde ’t laatste woord hebben en gezien dit niet kon gaan daar de arbitre alle recht heeft (Poperinghe
had het eenige weken vroeger goed ondervonden te Yper) trokken 3-4 spelers van den terrein, gevolgd,
natuurlijk door de andere.
Zietdaar, noch min noch meer, de zaken lijk zij gebeurden !
Toen de Yperlingen de speelplaats verlieten werden zij door eenige toeschouwers uitgejouwd en
uitgefloten, ondanks de Poperingsche spelers die deden wat zij konnen om zulks te beletten.
De toeschouwers worden vriendelijk verzocht zich in ’t vervolg aan hoegenaamd geene manifestaties
meer over te geven, zelfs in gevallen als ’t gemelde.
’t Is echter te hopen dat zulks zich niet meer zal voordoen en dat de equipen die zullen komen spelen – ’t
zij van Yper of van elders - den sportieven geest boven alle domme voeten zullen weten te stellen.
Het spreekt voor zich dat dit artikel in de middens van de Ieperse voetbalvereniging niet in goede aarde
gevallen was, zodat prompt de week nadien een recht op antwoord geëist werd.
Hieronder vindt u de integrale tekst, met daaronder de reactie van de redactie van de Poperinghenaar.
MIJNHEER DE UITGEVER,
We komen daar zoeven in uw geëerd blad van zondag 16 dezer onder de rubriek “sport” eenen artikel
te lezen over den match “Football-Club Poperinghois – Football-Club Yprois” die op zondag 9 dezer te
Poperinghe gespeeld wierd.
We oordeelen het nodig U, in naam van den “Yperschen Football-Club” eenige woorden tot antwoord
op voornoemd artikel te laten geworden en verzoeken u, geheel beleefd, deze in uw eerstkomend
nummer, onder dezelfde rubriek en op dezelfde bladzijde te willen opnemen.
Over het nat en koud weder, over de talrijkheid der liefhebbers, over deze die er niet waren en er niets
bij verloren hebben willen wij niet redetwisten; alleenlijk over de punten waar de eer van den
“Yperschen Football-Club” aangeraakt is.
De scheidsrechter (of arbitre) die te Yper arbitreerde is een speler die gedurende zes jaar in eerste
equipe gespeeld heeft, die dus wel het reglement kent en die ook op de hoogte is het te doen toepassen.
Doch er dient gezegd te worden dat, voor dezen arbitre aan te stellen, ten einde alle moeilijkheden te
vermijden deze lastige taak opgedregen wierd aan eenen speler van Poperinghe, die, naar het schijnt,
geheel wel de regels kent en geheel bekwaam is ze te doen onderhouden.
Hoe spijtig toch dat deze weigerde deze taak op zich te nemen !
Had hij aanveerd, hij had kunnen beletten, dat de Poperinghenaars, die hunne stadgenoten op het
terrein van Yper vergezeld hadden, de Ypersche spelers overlaadden met scheldwoorden gedurende de
match, hij had ook kunnen beletten dat de Poperinghenaars “foul op foul” begingen; maar wat hij niet
had kunnen beletten, het was dat de Yperlingen wonnen met 5 goals tegen 2.- Ja, het verschil voorzeker
nog veel meerder zijn, want met één hunner mannen als arbitre moesten de spelers van den “Yperschen
football-Club” wel opletten de reglementen goed te onderhouden ten einde hunnen medemaat niet bloot
te stellen aan onaangename artikels in dag- of weekbladeren.
Komen wij nu aan den match revanche van Zondag 9 dezer te Poperinghe.
De Yperlingen waren dus toegekomen met 8 spelers; waarvan 7 van de eerste equipe en één van tweede
equipe.

Een lid van den F.C.Y. die geen speler is, maar enkel liefhebber en die als toeschouwer meegereisd was
naar Poperinghe aanvaardde op het laatste oogenblik van goalkeeper te zijn, en zoo kwam het dat hij
op het terrein stond met col en manchetten en fijn geblonken schoentjes.
Zagen de toeschouwers van Poperinghe daar slechte voornemens in, en was dat de reden waarom zij
van ’t begin alle Yperlingen scheldwoorden en verwijtsels naar ’t hoofd wierpen ! Moeilijk ware ’t
daarop te beantwoorden. Zeker genoeg is het toch dat zulks van ’t begin af gedaan wierd met alle
soorten van beleedigingen, de ene onaangenamer om hooren dan de andere.
En, daar is eigenlijk de reden waarom de spelers van Yper de speelplaats of het terrein van Poperinghe
verlaten hebben; en niet zoals u Ed. het schrijft omdat zij wel hadden kunnen geklopt worden in den
tweeden time. Oh neen ! Daar was geen nood van, en tot bewijs van gezegde, ziehier wat gebeurde
nadat 4 spelers van Yper het terrein verlaten hadden.
De vijf overgeblevene spelers, willende toonen dat zij het terrein niet verlieten uit vrees van te verliezen,
besloten van voort te spelen tot dat zij (onder hun alleen) nog een goal zouden gemaakt hebben en dat
gebeurde nauwelijks na 2 minuten spelen, voor gevolg hebbende dat de uitslag van de match was : 2
voor Yper en 1 voor Poperinghe, en niet 1 om 1.
Ziedaar, Heer Uitgever, eenige woordjes die de zaak wat klaarder zullen maken in de ogen van uw
geëerde lezers.
Wij zouden ons kunnen onledig houden met het bestrijden van alle kleine zaken zoals fouls, hands, enz,
maar wij gelooven dat de plaats in uw geëerd blad veel te kostelijk is om er langer van gebruik te willen
maken. Alleenlijk tot slot dient er gezegd dat binst de korte stonden dat het spel duurde de Yperlingen
drie goals mieken (waarvan één nietig verklaard door de arbitre) en de Poperinghenaars één .
Aanveerd, Heer Uitgever, de verzekering onzer beste gevoelens.
Namens het Komiteit van den “Yperschen Football-Club”
Hierop volgde als reactie van de uitgever onder bovenvermeld artikel:
Eerst hadden wij gedacht op ieder punt te antwoorden, maar waarom onze lezers vervelen met nog
meer zagerij.
Wij hebben over veertien dagen de zaken verhaald zoals ze zich voorgedaan hebben, en houden staande
wat wij toen zegden. De personen die de match bijgewoond hebben weten dat al wat ons geantwoord
wordt over “scheldwoorden”, “drie goals gemaakt” , enz onwaar is en hieruit kunnen zij besluiten in
hoever de ons toegezonden brief de waarheid inhoudt over de andere punten.
Laat ons slechts een der door Yper “kleine zaken” weder aanhalen, namelijk de “hands”.
Wij herhalen hierover wat wij reeds zegden: “ Yper is van den terrein geloopen omdat de arbitre tegen
een hunner spelers, met recht, een “hands” geschuifeld had en omdat de speler van den arbitre het
laatste woord niet kreeg”.
Wij moeten dus maar eene zaak inzien: Yper is in ruzie gekomen met den arbitre en deze was in zijn
recht.
Hierover hadden wij een antwoord willen hebben.
’t Was ten andere ’t eenige punt waarop te antwoorden viel. Yper schuift het op ’t achterplan en tracht
door groote woorden en onnoozelen praat de aandacht ervan af te keeren.
Is het misschien omdat zij nu zelf de belachelijkheid van hunne handelswijze zien ?

Wegens de al te grote kosten voor een beginnende club, werd in het seizoen 1911-1912 niet
ingeschreven.
Toch werd geen vaarwel gezegd aan de voetbalsport, want vele vriendenwedstrijden werden betwist.
Zo werd deelgenomen aan een kersttornooi in Roeselare. De tegenstrever van de eerste dag,
FC Brugge III, stuurde zijn kat en aldus kwam Club in de finale terecht tegen FC Ieper.
Na de verlengingen wezen de bordjes nog steeds 2-2. De herspeelde finale werd nipt gewonnen door FC
Ieper met 2-1.
In 1912 schreef rood-geel opnieuw in voor Derde Divisie.

Zondag 17 december 1911
Tornooi te Rousselaere 24 – 25 - 31 december – 01 januari 1912
Kerst – tornooi
Poperinghe neemt deel
22 zilveren medailles
Clubs van 2° en 3° afdeeling van beide Vlaanderens mogen deelnemen.
3° afdeeling krijgen twee goals vooruit als ze spelen tegen één van 2° afdeeling
FCP – FC Brugge 5-0 (forfait)
FCP – FC Yper 2-2 na verlengingen 2 x ¼ ure geen winnaar
Match diende herspeeld en Poperinghe verloor 2-1
Yper won het tornooi tegen Ronse (II° afdeeling) 3-1 (Yper kreeg twee goals voor)
Het seizoen 1912 – 1913 sloot Club zich voor de tweede maal terug aan bij de U.B.S.F.A. Tijdens de
Algemene Vergadering van de U.B.S.F.A. op 30 maart 1913 werd FC Poperinghe definitief aanvaard
als effectieve club. Op te merken valt dat tot na de Eerste Wereldoorlog veel ploegen Franstalige
benamingen toebedeeld kregen. Dit was te wijten aan het feit dat voetbal toen nog een sport van de elite
was. Niet weinig clubs waren trouwens fier op hun Franstalige benaming !
Volgende clubs speelden dat seizoen in dezelfde reeks : AS Ostendaise II, Blankenbergsche SV II,
CS Brugeois IV, FC Brugeois IV, FC Coutraisien II, FC Olympic Brugeois, FC Roulers II,
SC Coutraisien III, SC Meninois, SV Rousselaere II, Union de la Lys Waereghem, VG Ostende II.
De clubs werden ingedeeld in twee reeksen Zuid en Noord. FC Yprois nam dit seizoen niet deel aan de
competitie.
Club overwon dat seizoen de kampioenen SC Kortrijk met 1-0 en behaalde een fraaie vierde plaats met
5 overwinningen, 5 nederlagen en 2 drawns met een doelpuntengemiddelde van 28-29, een totaal dus
van 12 punten.
Tijdens het seizoen 1913-1914 nam FC Poperinge opnieuw geen deel aan de officiële competitie.
Dit was grotendeels te wijten aan het verlies van een viertal goede elementen en de te hoge onkosten.
Veel vriendchappelijke wedstrijden werden daarentegen afgesloten onder andere tegen FC Cassel 10-0,
FC Veurne 10-3.
In die tijd betaalden de spelers niet alleen hun materiaal (trui inbegrepen), doch ook de
verplaatsingsonkosten met de trein en van een vergoedng was geenszins sprake.
Augustus 1914 bracht de eerste wereldramp een vaarwel aan Koning Voetbal voor vier jaar.

De oorlogsperiode en zijn naweeën (1914 – 1920)
In oorlogstijd werd er geen “Poperinghenaar” gedrukt. Er werd echter wel duchtig gevoetbald.
Poperinge lag achter het front en was een oord waar soldaten tot rust konden komen achter het front.
Eén van de weinige ontspanningsmogelijkheden was ondermeer voetbal. Er werden dan ook her en der
wedstrijden georganiseerd door de Engelsen, die reeds veel ervaring hadden met het voetbalspel.
Onze spelers konden er heel wat van opsteken en verbeterden alzo hun techniek.
Anders was het gesteld met de Ieperse voetballers die hun geliefde sport gedurende enkele jaren niet
meer konden beoefenen bij gebrek aan terreinen.
Na de wapenstilstand was onze club algauw opnieuw bedrijvig. Het terrein verhuisde naar een weide in
de Rekhofstraat, vlak bij het Kasteeltje van Schabaillie Alfons, waar de Engelse troepen een terrein
hadden aangelegd. Het lokaal en de kleedkamers werden bij dhr. D’Amour Adolf ingericht.
Daar werd eveneens op 21 september 1919 de eerste na-oorlogse vergadering gehouden.
Het bestuur, onder het voorzitterschap van dhr. Lambrecht Antoon, sloot bij gebrek aan officiële
competitie, wedstrijden af tegen Engelse ploegen.
Nieuwe spelers meldden zich aan, onder wie vooral Marcel Papegaey, oud-speler van het 8ste Linie, die
opviel, eerst als inside en later gedurende lange jaren als Club’s kapitein, middenhalf en grootste ster.

De kleuren van de club waren na de oorlog eerst wit-groen, na enkele tijd geel en zwart tot ze
uiteindelijk definitief terug rood-geel werden. Tevens werd de naam van de vereniging gewijzigd.
Vanaf 19 september 1920 maakt men geen melding meer van FC Poperinghe maar wel van SV
Poperinghe. (Sportvereeniging Poperinghe) en dit tot 22 augustus 1921 wanneer een nieuw bestuur
aangesteld werd.
De juiste oorzaak van het wijzigen van de clubkleuren en de naamsverandering konden we niet
achterhalen.
Hieronder het kort relaas van een vriendenwedstrijd te Hazebrouck ...
Uittreksels uit “De Poperinghenaar” van 11 december 1919
Zondag laatst bracht ons knap elftal een bezoek aan de voetbalspelers van Hazebrouck.
Goed onthaal.
Aangaande het spel door onze mannen geleverd valt weinig te zeggen : in het algemeen was het zeer
goed. En ware het niet dat alle spel van die wisselvallige streken in zich heeft, onze wakkere makkers
hadden luid op Hip ... Hip ... Hoerah ... kunnen roepen.
Hun verlies van 3 tegen 4 is bijzonderlijk te wijten aan de uiterst slechte ligging van het terrein te
Hazebrouck.
Immers, alle 2-3 meters stuikten de Poperinghenaars in eenen min of meer grooten obusput; van hunnen
kant zijn hunne tegenstrevers door hun entrainement , reeds gewoon van die putjes en putten over te
wippen.
Goed op te merken dat onze équipe gedurende de ganschen tijd de Fransen domineerde.
De goalkeeper van Hazebrouck was opperbest.
Op zondag 11 dezer, reist onze eerste ploeg met supporters in auto-car naar Wevelghem, alwaar het de
lokale team moet bekampen voor het winnen van eenen beker. Poperinghe mag veel hoop stellen in zijn
mannen, nu te meer dat van Zondag aan de sterkte van onzen ploeg zal aangroeien door het inkomen in
onze voorlinie van de heer Jack Reynolds – Cossey, goed bekende speler.
Jack Reynolds was een Brits officier uit Brentwood (Essex) die gedurende de Eerste Wereldoorlog de
oudste dochter van Elie Cossey, Marie-Louise, had leren kennen en na de oorlog besloot ermee te
trouwen. Hun verhaal kan je nalezen in het tijdschrift ‘Aan de schreve’ 1998, Nr 1 in het artikel ‘Elie
Cossey (1860-1938), een rasechte Poperingenaar !’ Feit is dat Jack een uitstekend voetballer was, met
veel aanzien en waar menig Poperingse voetballer iets van geleerd heeft.
Zondag 19 september 1920
De officiële matchen beginnen heden zondag. Te Poperinghe ligt de FC omver.
Zoals hierboven vermeld wordt er in “De Poperinghenaar” van 19 september 1920 met bovenstaande
korte bewoordingen melding gemaakt dat er ‘iets’ gaande is met de vereniging. Veel zegt het citaat niet.
Feit is dat vanaf dit moment de benaming FC Poperinghe veranderd wordt in “Sportvereeniging
Poperinghe”. Dit bleef zo tot 22 augustus 1921.
Zondag 7 november 1920
“ Sportvereeniging Poperinghe”
De uitslagen van zondag laatst.
1ste equipe tegen nieuw gevormde 2de equipe : 2-0
2de equipe tegen gemengelden van 1ste en 3de equipe : 4-2
De toeschouwers zullen goed bemerkt hebben dat wij er sterk aan houden ernstig spel te leveren en ook
strenge maatregelen nemen om op uur te beginnen. Wij mogen ’t publiek in ’t kort schoon voetbalsport
beloven, want binnen korten tijd zullen wij onze eersten match tegen de Engelschen aandurven.
Namens het bestuur

Zondag 28 november 1920
Sportvereeniging van Poperinghe
1° Elftal – Engelschen Elftal Policeman 4-4

Periode 1921 – 1927
Zondag 16 januari 1921
Sportvereeniging van Poperinghe
Als we sedert ons opkomen een overzicht maken over de gespeelde matchen in onze vereeniging; zal
eenieder die de sportliefhebberij onzer spelers aangaat, bemerkt hebben wat schoonen vooruitgang wij
reeds gemaakt hebben.
Alhoewel wij in de eerste dagen ons tevreden moesten houden met een vijftiental liefhebbers, toch zagen
wij welhaast met genoegen onze rangen verdriedubbelen en de sportliefhebberij werd zoveel grooter
naarmate wij grootere matchen konden aankondigen. Wij hebben dit jaar gesloten met 48 leeden,
waaronder minstens 40 spelers. Wij bezitten thans 2 goede equipen en eene equipe jongeren die zich
vormen voor toekomend jaar.
Het bilan onzer matchen geeft ons 2 match nuls en eene nederlaag tegen de Engelschen en nog was het
onverdiend. Onze twee eerste equipen hebben zich verplaatst naar Yper en de uitslagen waren:
1° Elftal SV Poperinghe , 1° Elftal CS Yper 6-1
2° Elftal SV Poperinghe, 2° Elftal CS Yper 6-2
Zondag 16 januari matchen op het terrein bij M. Alfons Schaballie
Zondag 23 januari 1921
1° Elftal SV Poperinghe , 1° Elftal SC Meenen 8-1
2° Elftal SV Poperinghe,1° Engelschen Elftal 4-6
In februarimaand zullen de sportliefhebbers van Poperinghe zich kunnen vermeien in schoon sport,
want de Sportvereeniging van Poperinghe zal ook deelnemen aan het “Tournoi van den Yzer” op touw
gezet door de voetbalklub van Veurne.
Donderdag 17 februari 1921
Vergadering werd gehouden in het Kasteelhof in de Rekhofstraat.
Wij beschikken nog niet over een terrein.
Zondag 27 februari 1921
Nieuw terrein “De Kouter” van voor den oorlog
Eerste match
2° Elftal SV Poperinghe , 2° Elftal SV Veurne 6-3
1° Elftal SV Veurne, 1° Elftal SV Poperinghe 2-1
De entrainementmatchen gebeuren in de weiden van M. Daniël Demarey
Op 22 augustus 1921 greep in de herberg “ Den Haan” op de Grote Markt , bij Alidore Decadt, een
grote vergadering plaats met als dagorde : herinrichting en verkiezing van het nieuw bestuur van de
Club.
Op 12 september 1921 werd dan in het nieuw lokaal bij Daniël Demarey overgegaan tot de verkiezing
van het bestuur. Tot op heden is dit nog steeds het lokaal van onze vereniging. Tot voorzitter werd de
dienstwillige Heer Felix Rommens onder algemeen handgeklap verkozen, met dhr. Achille Bossaert
als secretaris, dhr. Hilaire Notredame als ondervoorzitter en dhr. Cleenewerck Albert als
schatbewaarder. Als kapitein van de eerste ploeg werd Truwant Ernest eenparig door de spelers
aangenomen, terwijl bij de tweede ploeg Dewachter Marcel deze taak toegewezen kreeg.

De Club kreeg zijn oorspronkelijke benaming terug en de kleuren werden terug
rood-geel ...
Er werden standregelen opgesteld waaraan iedere speler zich diende te houden. U vindt ze hieronder
integraal terug.

Standregelen
Naam – Stichting – Zetel – Doel
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.
Artikel 5
Artikel 6.

Er is gesticht te Poperinge, in 1921, een private maatschappij, onder de naam
van “ Poperinge Football Club “.
De kleuren aangenomen door de maatschappij zijn geel en rood.
De zetel van F.C. is te Poperinge. De vergaderplaatsen zijn aangeduid door het
bestuur, zonder enige verplichting.
Alle politiek voeren in de maatschappij is verboden.
De F.C. heeft voor doel de lichaamsoefeningen en bijzonderlijk de
Voetbal aan te moedigen.
De verordeningen die in dit reglement voorkomen kunnen enkel veranderd
worden door een besluit genomen in de buitengewone algemene vergadering,
met twee derden der stemmen der aanwezige leden daartoe uitdrukkelijk
bijeengeroepen.

Samenstelling der maatschappij – Bestuur – Leden
Artikel 1.

Artikel 2.

Artikel 3.

Artikel 4.
Artikel 5.

De maatschappij bestaat uit : a. beschermende leden
b. spelende leden.
Alle leden hebben recht van stemmen in de algemene vergadering.
De naam van beschermend lid wordt gegeven aan de personen die medehelpen tot
de welstand en vooruitgang der maatschappij en deze geldelijk ondersteunen. De
jaarlijkse bijdrage is 10 Fr. Zij kan gewijzigd worden volgens goeddunken van
het bestuur. Indien zij zich ingenoegzaam oefenen, behoudt het bestuur zich het
recht, hen te doen betalen als ere-lid.
Alle leden ontvangen een kaart die hun en geheel hun huisgezin vrije toegang
geeft op het oefenplein.
De tucht der maatschappij is geregeld door volgende besturen :
a. Algemene raad van de F.C.
b. Sportcommissie
Zolang de maatschappij uit twaalf leden bestaat kan zij niet ontbonden worden.
De maatschappij kan in geen geval verantwoordelijk worden gemaakt voor
gelijk welke ongevallen, overkomend aan haar leden of vreemde personen. Ook
niet voor beschadiging of ontvreemding van voorwerpen hun toebehorend.

Aanvaarding – Ontslag – Uitsluiting
I.
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.

Artikel 4.

Aanvaarding
Om aanvaard te worden in de F.C. moeten de kandidaten voorgedragen worden
door twee leden, en deze moeten een schriftelijke aanvraag tekenen.
De aanvraag moet melden naam, voornaam, straat en nummer.
De kandidatuur wordt voorgedragen in de eerste bestuursvergadering, en moet,
om aanvaard te worden, minstens de 2/3 der stemmen van de tegenwoordige
leden bekomen.
Een lid dat zijn lidgeld niet betaalt, zal een vermaning van de schrijver
ontvangen, en moet zich in de eerste acht dagen in orde stellen, zoniet kan hij het
plein ontzegd worden.

Artikel 5.

II.

Kunnen niet aanvaard worden als werkend lid, deze die reeds als werkend lid
deel maken ener gelijkaardige maatschappij.
Ontslag

Artikel 1.

Elk ontslag moet schriftelijk ingediend worden aan de schrijver der
maatschappij, niemand kan zijn ontslag doen gelden indien hij niet in regel is met
de schatbewaarder.
Indien een lid in drie naeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder schriftelijke
redenen, kan hij aanzien worden als ontslaggever.

Artikel 2.

III.

Uitsluiting

Artikel 1.
Kunnen uitgesloten worden :
a. ieder lid die zich niet onderwerpt aan de verordeningen der maatschappij.
b. deze die door hun gedrag, zedelijk of stoffelijke schade toebrengen aan de maatschappij.
c. deze die door nalatigheid of kwade wil schade brengen.
d. deze die iets laten verschijnen, hetzij geschreven of gedrukt, in naam der maatschappij,
zonder goedkeuring van het bestuur.
Artikel 2.
Het bestuur behoudt zich het recht de vergoeding en alle stoffelijke schade te
eisen, zelfs in geval van uitsluiting.
Artikel 3.
Indien één of meer leden de uitsluiting van een lid voorstellen of beweren, zijn de
aanklagers verantwoordelijk voor hun beschuldigingen, indien deze ongegrond of
ter kwader trouw bevonden worden.
Artikel 4.
Een uitgesloten of ontslaggevend lid verliest alle recht op terugeisen zijner
gedane stortingen of op de eigendom der kring.

Vergaderingen
Artikel 1.

De vergaderingen worden geregeld door het bestuur. De bestuursleden welke
door sterfgeval of ontslag verdwijnen, zullen in de eerste algemene vergadering
vervangen worden.

Het Bestuur
Artikel 1.

Het bestuur bestaat uit :
1. een bestuurscommissie, samengesteld uit :
a. Een voorzitter
b. Een onder-voorzitter
c. Een schrijver
d. Een schatbewaarder
Deze bestuurscommissie regelt alles wat het voetbalspel betreft.
2. een sportieve commissie, samengesteld uit : vijf leden commissarissen
Artikel 2.
Het betalen der reiskosten zal geregeld worden door het bestuur.
Artikel 3.
De leden der sportieve commissie kunnen enkel gekozen worden onder de
bestuur- en ereleden, en onder de kapiteins der elftallen.
Artikel 4.
De leden der sportieve commissie worden gekozen door de spelende leden, deze
kunnen er geen deel van uitmaken, behalve de kapitein, doch geraadpleegd
worden, indien zulks nodig geoordeeld wordt.
Artikel 5.
De leden van de sportieve commissie moeten aan niemand uitleg geven over
genomen besluiten.
Artikel 6.
De sportieve commissie, een onderverdeling zijnde van het voetbalbestuur, zal
met het bestuur zoveel mogelijk in aanraking komen, alhoewel zijn werking
volledig vrij weze.

Artikel 7.

De sportieve commissie zal vergaderen elke dinsdagavond gedurende het
voetbalseizoen.

Boeten en plichten
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.
Artikel 5.
Artikel 6.

Artikel 7.
Artikel 8.

Artikel 9.

Artikel 10.
Artikel 11.

Artikel 12.
Artikel 13.

Artikel 14.
Artikel 15.

Artikel 16.
Artikel 17.

In de vergadering, spel of uitstappen, zijn de eerbied verschuldigd aan hun
bestuursleden, door hen zelf gekozen.
De spelers moeten voor 1 september hun nodige kledingsstukken aankopen of in
orde brengen, de netheid en betamelijkheid wordt vereist.
Hoogst streng is het verboden aan de leden te spelen voor een andere
maatschappij, zelfs in vriendenmatch, zonder toestemming van het bestuur.
Op alle plaatsen wordt van de leden strenge welvoegelijkheid vereist.
De leden zijn verantwoordelijk voor alle stoffelijke schade door hen veroorzaakt
of toegebracht.
Deze die verwittigd zijn om een plaats in te nemen in een elftal moeten schriftelijk
de kapitein van het aangeduid elftal verwittigen, minstens voor vrijdagmiddag,
indien zij in belet zijn.
De leden verwittigd als plaatsvervangers (invallers) zijn aanzien als werkelijke
spelers.
De boeten worden afgelezen in de vergadering der afdelingen, indien zij niet
betaald zijn een maand na het verkonden, kunnen zij afgerekend worden van de
reiskosten, of door de schrijver of schatbewaarder op de rekening van het lid
ingeschreven worden.
Spelers of invallers, uitgenodigd tot een match moeten met hun voetbalkledij op
het gestelde uur en plaats tegenwoordig zijn. De kapitein alleen heeft het recht ze
te verwittigen, indien hun medehulp kan gemist worden.
De spelers zijn volkomen gehoorzaamheid verschuildigd aan hun kapitein.
Volgende boeten worden streng toegepast :
Afwezigheid in officiële match of tornooi : 25 Fr
Afwezigheid in vriendenmatch of tornooi : 5 Fr
Afwezigheid in oefenmatch : 2 x 5 Fr
Die te laat komt aan één der bovenvermelde matchen kan een boete van één tot
vijf frank, ingevolge omstandigheden oplopen.
Indien de nalatigheid van één of meer spelers een forfait veroorzaakt, kan de
schadervergoeding ervan, de in fout zijnde leden gezamentlijk worden
aangerekend.
Die het plein verlaat zonder toestemming van de kapitein kan een boete toegepast
worden van 5 tot 25 Fr volgens belang der match.
Een lid dat voor de oefening een bal vraagt in het lokaal is verplicht hem
persoonlijk terug te dragen; alle schade eraan toegebracht kan aangerekend
worden. Indien de bal verloren gaat moet hij ingestaan worden door deze die hem
halen.
Opschorsing voor één of meer matchen zullen als straf opgelegd worden.
De kapiteins zijn verplicht nota te nemen der spelers van hun elftal, alsook
afschrift te geven van de naamlijst der tegenstrevers.

Naar aanleiding van de verhuis naar de Kouter werd een pachtbrief opgesteld.
Hieronder vindt u de belangrijkste elementen :
- de pachtovereenkomst gold voor een termijn van negen opeenvolgende seizoenen met ingang van
dit van 1922-1923.
- het perceel was omstreeks één hectare groot (88,70 are)
- de pacht bedroeg 400 Fr telkenjare te betalen voor de aanvang van het seizoen.
- de pacht liep jaarlijks van 15 september tot 15 april.
- de onkosten van de afsluitingen der weide werden afgedragen tot elk de helft.
- het was verboden het terrein aan andere maatschappijen door te verpachten zonder toestemming op
straffe van dubbele pacht.
- de verpachter mag bouwgrond verkopen uit het verpachte terrein op voorwaarde dat hij uit zijn
aanpalende eigendommen genoeg grond verschafte om een nieuw terrein aan te leggen.
- alle vergaderingen van Club dienden te gebeuren in het lokaal van de verpachter.
- de verpachter had het alleenrecht van verkoop op het terrein.
- na iedere match of training dienden de sleutels der weide terug gebracht naar het lokaal.

De pachtovereenkomst uit 1922 voor het terrein “De Kouter”

Het seizoen 1921-1922 werd opnieuw bij de Belgische Voetbalbond aangesloten. Heel wat
vriendschappelijke wedstrijden werden beslist, ondermeer tegen :
War Graves Commission (3-8), SV Wevelgem (4-0 en 0-3) en FC Komen (7-0)
Bij een wedstrijd tegen Duinkerke I, die op een gelijkspel eindigde, waren er zelfs 800 toeschouwers
aanwezig. Een vriendschappelijke partij tussen de vooroorlogse en huidige FC bracht volgend
vooroorlogs elftal in lijn :
Delbaere Jérôme, Berat Hector, Vermeesch Arthur, Timperman August, Schabaillie Sadi , Nestor
Bentin, Nestor Lietaert, Octaaf Devos, Alfons Declercq, Julien Truant, Joseph Lebbe. Uitslag 2-6.
De juiste opstelling van de tegenpartij is niet gekend, doch hier hebben we de ploeg die tegen
SK Roeselare verloor met 1-3 en die aldus een overzicht geeft van de spelers van die tijd :
Camille Populier, Oscar Couwet, Gerard Couwet, Jan Roeykens, Eugene Sohier, Gerard Lebbe, Jerome
Decrock, Ernest Druant, Jan Druant, Marcel Papegaey, Deschodt, Felix Lietaert.
Onderstaande foto’s zijn quasi zeker genomen tijdens het seizoen 1921 – 1922 aangezien bijna alle
bestuurslui en spelers dezelfde zijn.

CS Coutrai – FC Poperinghe 23/4/1922
Camille Populier, Oscar Couwet, Gerard Couwet, Jan Roeykens, Eugene Sohier, Gerard Lebbe, Jerome
Decrock, Ernest Druant, Jan Druant, Marcel Papegaey, Deschodt, Felix Lietaert.

Match Poperinghe – Blankenberghe voor coupe gegeven door FC Thourout (op foto vermeld)
Tijdens het seizoen 1922-23 speelde de eerste ploeg in de III de Divisie van Zuid-West-Vlaanderen
terwijl de tweede ploeg slag leverde in de IV de Divisie.
De eerste ploeg behaalde op de 16 te leveren matchen 6 overwinningen (9-0 SC Menen en
4-1 CS Ieper), 6 nederlagen (3-4 en 1-2 SK Roeselare), 3 drawns (1-1 en 0-0 Kortrijk Sport)
dit met een doelgemiddelde van 37-30 en een totaal van 15 punten.
De tweede ploeg daarentegen werd kampioen in haar reeks en bestond uit : Cappoen Joseph, Beddeleem
Georges, Lietaert Felix, Degroote Raymond, Popelier Gerard, Techel Julien, Wylleman Arthur, Truant
Julien, Devos Emiel, Pouseele Joël, Pouseele Maurice.
Zondag 3 september 1922
Om 2 ½ ure op het terrein De Kouter
Groote liefdadigheidsmatch
1° elftal FCP – 1° Engelsch elftal van Remy
De opbrengst van dezen match komt ten voordele van de oorlogsverminkten.

Elftal 1922-1923
De eerste match van het seizoen 1922-23 welke Poperinghe’s Football Club Zondag laatst speelde is
veelbeloovend – Het elftal bevatte volgende namen
Camille Populiere
Oscar Couwet
Jan Roeykens
Gerard Populiere
Eugene Sohier
Gerard Lebbe
Jerome Decrock
Ernest Druand
L. Sohier
Julien Battheu
Alhoewel de meestendeel van hen geene voorafgaande oefeningen hadden gedaan en dat zij sedert drie
maanden niet meer samen hadden gespeeld, valt er niets over te beknibbelen. De achterlinie heeft met
eene ongemeene kunstige manier zeer gevaarlijke aanvallen der Engelschen afgeweerd – De center
forwards Reynolds heeft het bijzonder hard gehad met Eugène Sohier terwijl onze twee backs
weergaloos schotten. Dat was een zweepslag aan onze mannen gegeven, zij sloegen meesterlijk alle
volgende aanvallen af en namen de kans voor, om ter gelegenheid van een corner, door Decrock

geschot, Battheu te doen goalmaken. De uitslag scheen 1-1 te worden, alswanneer op de allerlaatste
minuten , een Engelschen extreme een gelukkige bal in de goal stampte, zonder tusschenkomst noch van
center noch van insides. Dit was de winnerbal - De match eindigde op die wijze zeer wel geslaagd. Wij
bedanken de groote menigte liefhebbers die aanwezig waren en belooven hen dat zij gedurende gansch
de winter zullen kunnen rekenen op alleraangenaamste ontmoetingen.
(get) Bertje
12 Nov 22
De derde ploeg gaat voor de eerste maal spelen tegen FC Abele, een nieuw opgestarte club.
Op het einde van de competitie eindigde Club Poperinge 4de op 9 ploegen
18 Feb 23
Voor de eerste maal werd een interclub competitie gehouden met als naam
“De Schaal van Poperinghe”.
Volgende clubs namen deel : 2 elftallen van FC Poperinghe,Kortrijk, Meenen, Thielt, Roussselaere,
Wevelghem en Yper
25 Feb 23
Match Kortrijk – Meenen 2-2
Daar men tot een uitslag moest geraken werden twee extra times gespeeld. De duisternis echter
verplichtte de strijd te staken met 2-2.
Gedurende het seizoen 1923-24 kampte FC Poperinge duchtig mede en behaalde enkele schitterende
overwinningen, zoals tegen CS Ieper, dat kampioen werd en slechts twee van de veertien wedstrijden
verloor (4-1) en tegen FC Tielt (4-1).
Enkele ongelukkige nederlagen ontsierden dit seizoen, o.a. te Gistel (3-1 waar geen scheidsrechter
aanwezig was en tenslotte een Gistelnaar het fluitje hanteerde, wat voor gevolg had dat de Poperingse
supporters het jammer vonden dat er te Gistel geen brilwinkels bestonden, anders hadden zij hem
dolgraag eentje cadeau gedaan).
Te Ieper, waar Adrien Devos een tweede doelpunt nette, liep de Ieperse grenswachter naar de
scheidrechter en deze keurde het doelpunt af, protest der rood-gelen met als gevolg dat de arbiter het
doelpunt een tweede keer goedkeurde waarop de Ieperse spelers reklameerden met als gevolg dat de
arbiter het doelpunt een tweede maal afkeurde.
Te Tielt stelde FC Poperinge volgende ploeg in lijn : Popelier Gerard, Couwet Gerard en Couwet Oscar,
Degroote Raymond, Papegaey Marcel, Sohier Eugène, Wylleman Arthur, Battheu Julien, Devos Adrien,
Pouseele Joël en Decrock Jérôme.
Op het einde van het seizoen speelde Devos Emiel linkerback, Couwet Gerard in de halflijn,
Verwaerde J en Truwant Ernest in de voorlijn.
Rond nieuwjaar 1924 : bestuurskrisis. Het ganse bestuur diende ontslag in wegens een spijtig incident,
doch deze krisis was van korte duur. Op 17 januari 1924 werd overgegaan tot verkiezing van een nieuw
bestuur. Dhr Emile Boucquey werd voorzitter, dhr Daniël Demarey ondervoorzitter.
(zie hieronder cursief gedrukt verslag van de bestuursvergadering.)
Dit is meteen het oudst bewaarde verslag uit de rijke archieven van KFC Poperinge.
De functies van secretaris en schatbewaarder kwamen respectievelijk toe aan Jérôme Decrock en
Germain Thoor, terwijl dhr Devos Octaaf trainer werd. Papegaey Marcel werd kapitein van de
eerste ploeg en Popelier Gerard van de tweede.
In ons gewoon lokaal bij Daniël Demarey waren er op 17 januari 1924 ongeveer een 65-tal spelende en
werkende leden van den F.C. vergaderd.
Na aflezing door den Heer Etienne Boucquey van de hiervoren ingeboekte standregelen werden ze met algemeen
handgeklap en eenparigheid goedgekeurd.
Alsdan is er overgegaan geweest tot de stemming van het hiernavermeld bestuur, die als volgt verkozen is :
Voorzitter: Boucquey Etienne (53); Onder-voorzitter: Demarey Daniël (43);
Schatbewaarder: Thoor Germain (40); Schrijver: Decrock Jérôme (34);
Commissarissen: Devos Adrien (47) – Lebbe Gerard (49) – Lietaert Nestor (54) –
Van Eecke Daniël (45);

Sportief bestuur
Voorzitter: Gombert Willy (48); Schrijver: Schabaillie Sadi (50); Leden: Timperman August (34) – Dedullen
Charles (51) – Bollengier André (28) en Lebbe Maurice (34)

Er werd overgegaan tot het vormen van een scholierenploeg en dit door toedoen van
dhr Adrien Delfosse en dhr Daniël Demarey. Volgende spelers vielen vooral op onder de scholieren van
toen : D’Amour Urbain en Albert Lefever (Bill).

De scholieren met centraal vooraan Urbain D’Amour en Albert Lefever
Na het beëindigen van het seizoen werd deelgenomen aan de Beker Excelsior te Roeselare.
FC werd in de Halve Finale door FC Brugge gewipt. Eveneens werd deelgenomen aan de
Beker Admiraal Ronarch te Diksmuide, ook hier werd FC in de Halve Finale gezift
door SV Nieuwpoort met 1-3. Club was toen arm aan fondsen maar rijk aan enthousiasme
en aan clubliefde.
Het verslag van de laatste bestuursvergadering van het seizoen luidt als volgt:
Op deze sluitensvergadering waren tegenwoordig : de HH President Boucquey Etienne, Gombert Willy,
Timperman August, Thoor Germain, Bollengier André en de twee kapiteins Papegaai en Popelier en
voor ’t sluiten Demarey Daniël.
Er werd beslooten dat geene verplaatsing zal gedaan worden, voor de algemeene vergadering van den
Belgischen Voetbalbond welke plaats grijpt te Brussel den 29 sten dezer.
Daarna zijn beide spelers Popelier Emiel en Couwet Oscar verschenen, om over hun onbetamelijk
gedrag, gedurende den match tegen Nieuwpoort, voor Beker “Amiral Ronarch” te Dixmude op 8ste
dezer ondervraagd te worden. Aan beide voornoemde spelers werd een allerlaatste vermaning gegeven,
om indien zij nog de minste tegenstribbeling toonen ze onverbiddelijk uit den club zullen gesloten
worden.
Met het sluiten van deze vergadering is er vastgesteld geweest dat de openingsvergadering voor
’t seizoen 24-25 plaats zal hebben op de 10den augustus aanstaande dus zondag voor OLV Hemelvaart.
Waarvan tegenwoordig opgemaakt en gezien in datum als hierboven.
(get)
De Voorzitter Etienne Boucquey
De Onder – Vooritter Daniël Demarey
De Voorzitter Sportief Komiteit Willy Gombeir
De Schrijver Decrock Jérôme

Tijdens het seizoen 1924-1925 speelde FC Poperinge met de eerste ploeg in 3de divisie en trad voor de
eerste maal op met een scholierenploeg in kompetitie. Door de eerste ploeg werd slechts de voorlaatste
plaats behaald, namelijk de zevende plaats met een totaal van 10 punten :
4 overwinningen, 8 nederlagen en 2 drawns.
Vermeldenswaardig vooral was de wedstrijd tegen de Engelse ploeg “Remy Sport” alias de match der
incidenten : op een eerste off-side doelpunt van Remy Sport protesteerde onze rechterback en werd
zonder meer buiten gezet. Na de rust fluit de scheidsrechter penalty tegen Club, protest nu van onze
linkerback en tot overmaat van ramp wordt ook deze buitengezet. Einduitslag : 2-3 voor Remy Sport.
Te Gistel verloor Club met 3-4, waar drie van de vier Gistelse doelpunten op penalty gescoord werden.
Na het beëindigen van het seizoen werd een wedstrijd gespeeld tussen de A en B – ploeg van FC
Poperinge.
De A-ploeg : Popelier A, Druant Ernest, Couwet Gerard, Papegaey Marcel , Popelier Gerard, Lebbe
Gerard, Desegher, Truyts, Popelier, Battheu en Dedullen
De B-ploeg : Bollengier, Sohier G, Laheye G, Peutevinck M, Ingelaere M, Van Eecke D, Decrock
Jérôme, Wylleman, Pouseele Joël, D’Amour Urbain
Voeg daarbij Devos Adrien en Emiel en je hebt de bijzonderste spelers van deze tijd.

Op 26 augustus 1925 werd een openbare herkiezing gehouden der commissieleden :
In ons lokaal bij Daniël Demarey waren er ongeveer een 90-tal spelende en werkende leden van den
F.C. vergaderd.
Den Heer Voorzitter opent de vergadering waarbij hij bekend maakt : de herkiezing der bestuursleden;
na algemeen overleg is er niet één enkel lid die herstemming begeert; zoodus is er besloten dat de
termijn van hetzelfde bestuur verlengd is voor één jaar.
Seffens daarna is er overgegaan tot de kiezing van twee leden van het sportief komiteit ; in vervanging
der beide ontslagnemende leden (die naar een andere stad getrokken zijn) namelijk de HH Dedullen
Charles en Bollengier André
Gezien er niemand is die zich aanbiedt om die plaatsen te bekleden, stelt het bestuur zelf vier personen
voor : 1.Dedullen Georges; 2. Peel Gerard; 3. Berat Hector en 4. Coucke Edgard.
Na stemming hebben wij de volgende uitslag : Coucke Edgard (30) - Peel Gerard (20) - Berat Hector
(19) - Dedullen Georges (16). Dus zijn gekozen Coucke Edgard en Peel Gerard deze laatste als
schrijver van ’t Sportief Komiteit.
In deze vergadering is er ook nog besloten dat de Heer Daniël Van Eecke zich belast met alle zorgen
van het materiaal.
Voor de kompetitie 1925-1926 zorgde dhr. Julien Hosdey met zijn car voor het vervoer der spelers.
Dat dit altijd een verbetering betekende mag niet beweerd worden, want toen op het einde van het
seizoen naar kampioen FC Heist moest gereisd, speelde Julien’s Chevrolet Rood-Geel heel wat parten.
Het begon in Ieper, vervolgens 10 minuten te Westrozebeke, aan de Gitsberg om te 16 uur voor de
vierde maal te sneuvelen te Dudzele op 9 Km van Heist. Aldus werd het 5-0 voor FC Heist zonder te
spelen. Op de terugreis viel de bus voor een vijfde maal stil even voor Brugge, vandaar werd het crossen
om de trein te halen, terwijl Julien aan zijn lot werd overgelaten.
In het eindklassement behaalde Club een fraaie vierde plaats met 23 punten wat een achterstand
betekende van vijf punten op de kampioen Heist. De kompetitie begon met een zegereeks
(o.a. 6-3 De Panne, 6-2 Excelsior Kortrijk, 6-1 SV Waregem)
In de terugronde werd tegen SV Waregem verloren met een forfait-score.
9 overwinningen, 4 nederlagen en 5 drawns , doelpuntensaldo 53-36.
De tweede ploeg welke in IVde Divisie speelde, moest reeds na enkele weken forfait geven voor het
verder verloop van het seizoen.

7 Mar 26
Eerste vermelding van Supportersclub
De verplaatsingen werden per camion of camionette gemaakt
Prijs voor de leden : 4 fr ; niet-leden betaalden 5 fr
18 Apr 26
Supportersclub
Eenige voordelen voor de leden die sedert januari 1926 tot mei inbegrepen in regel zijn met hun
maandelijksche bijdragen:
1. voor aanstaande voetbalseizoen afslag op prijs voor bijwonen alle matchen
2. zeer goedkoope reizen
3. binnenkort een bal met prijsloting
Alle zondagen van 11 tot 12 uur is een lid van ’t bestuur in ’t lokaal om bijdragen te ontvangen. Stelt u
dus in regel !
09 Mei 26
Als dank voor de trouwe medewerking biedt FC Poperinghe aan al z’n leden spelende als beschermende
en supporters ’n prachtig dansfeest aan op zaterdag 15 mei om 8 uur ’s avonds in de zaal van het
Vlaamsch Huis bij Mr Willy Devos.
Tusschenin prachtige tombola
Niemand zij daar afwezig.

Voor het eerst kampioen in 1927 !
Bij het ingaan van het seizoen 1926-1927 legde de verdienstelijke Voorzitter dhr. Emile Boucquey zijn
ontslag neer en Daniël Demarey werd verkozen als nieuwe voorzitter, Ondervoorzitter werd Maurice
Lebbe, schatbewaarder Maurice Decocker en schrijver Jérôme Decrock.
FC Poperinge kon rekenen op de diensten van Georges Wall, Jack Reynolds, Scutchings en anderen, dit
na de ontbinding van Remy Sport, onze Engelse tegenstrever. Zou eindelijk gepromoveerd worden ?
En ja hoor, het werd een kampioenenjaar en dit op dubbel vlak.
Op de zevende speeldag namen de A-ploeg in IIIde en de juniors in IVde de leiding over: de eerste door
de toenmalige leider SK Zwevegem met 5-0 in te maken, terwijl de laatsten te Wervik met 2-5 gingen
zegevieren. De laatste speeldag van de eerste ronde betekende voor Racing Club De Panne een
verplettering met 8-1 op de Kouter. FC Marke betekende voor onze juniors de eerste en enige nederlaag
(2-3) van het seizoen. Tenslotte dienden zij een belle te spelen tegen dezelfde tegenstrever die door 3-1
werd gewonnen, en alzo kampioen van hun reeks werden.De ploeg : Bollengier L, Lietaert, Arthur
Wylleman, René Dewyze, Raymond Lamaire, Dempsey, Albert Hauspie, Albert Lefever, Urbain
D’Amour, Maurice Pouseele, Sohier.

Voor de eerste ploeg viel een belangrijke match tegen de tweede gerangschikte SV Zwevegem te spelen,
welke scoreloos eindigde.
Vervolgens werd De Panne echter een tegenslag; er werd immers met 3-4 verloren; derhalve moest de
wedstrijd tegen Gistel de apotheose worden. Het rood-geel elftal was samengesteld uit Georges Wall Sr,
Scutchings, Couwet Gerard, Druant Etienne, Papegaey Marcel, Sohier Eugène, Decrock Jérôme,
Battheu Julien, Devos Adrien, Reynolds Jack, Pouseele Joël.

Zo men bij die mannen Couwet Adrien, Devos Emiel en Gerard Populier voegt, dan heeft men de 14
rood-gelen die voor de eerste maal in Club’s geschiedenis de kampioenentitel behaalden en de
opstijging naar IIde divisie bewerkten. In de finale van de IV de Afdeling behaalde Club de tweede
plaats na Kortrijk Sport, voor BS Avelgem, FC Brugge en FC Marke.
Deze jaren waren tevens de jaren van de sympathieke Hr Edgard Coucke, die ’s winters altijd een fles
cognac op zak had en waarvan de spelers een scheut in hun half-time-koffie kregen; en of het deugd
deed ...
Hieronder het verslag uit ‘De Poperinghenaar’ van zondag 6 februari 1927.
Verleden Zondag werd dus de tweestrijd tusschen de beide leiders beslist en het meesterschap bleef aan
rood en geel. Immers van de vier punten tusschen Poperinghe en Sweveghem palmden wij er drie
binnen. Daarmee werd dus op de kordaatste manier een einde gesteld aan de kampioen pretentie van
Sweveghem. Ook onze IVde afdeelingsploeg bleef baas op Wervik, en dit met 4-1 tot 10 minuten voor ’t
einde, wanneer Wervik onsportief deserteerde. Skoor die op 5-0 zal gebracht worden.
Daarmee staan onze beide ploegen in de bres voor den den titel.
De verplaatsing naar Sweveghem was ’n indrukwekkend machtsvertoon van onze klub. Daarmee werd
een doorslaand bewijs gegeven aan al wie, als buitenstaander ginder tegenwoordig was, van wat
Football Club Poperinghe is en presteeren kan. ’n Kleine twintigtal auto’s hebben ginder’n 150 tal
keikoppen uitgeschud, wier hart warm klopte voor onze kleuren. En die heerlijke bonte wemeling van
rood gele vaantjes, met daarachter tientallen geestdriftige kelen, die onverpoosd onze jongens
aanmoedigden, gaf ons die innerlijke vreugde, die moed en vertrouwen schept. Supporters, we danken u
om die geweldige emoties die ge ons schonkt- om de triomftocht van onze kleuren, om die zinderende
kracht van ons lied, dat wild-geestdriftig “echode” over de koppen der inachteloos-woede supporters
van Sweveghem. Rood en geel was troef. Rood en geel was baas. En trots het kleingeestig kibbelen der
S.K.ers, trots het alles-gevend spel van Blancke’s mannen, bleef de standtabel maagdelijk en werden we
voor de zoveelste maal “nie” geklopt. Onze ploeg wierp zich met hart en ziel in den strijd en, trots de
ordeloos-wilde wind hebben ze “gegeven” tot de laatste minuut. In de eerste helft had Sweveghem maar
weinig in te brengen, en het is een wonder dat hun heiligdom niet geschonden werd. Hun keeper konde
paar keer mirakuleus redden. Rust met blanke skoor .”Dat is de overwinning van ons” jubelde
Sweveghem. Maar de partij keerde, en ’t spel niet. Alleen de laatste minuut werden we teruggedrongen
en na een paar prachtige save’s van onzen portier werd “inrukken” gefloten. Niemand had gedoeld,
maar Sweveghem was “niet” gewonnen, trots hun wekenlange voorspelling.
Heel onze ploeg dient op ’t dagorde vermeld. Ze hebben recht op onze waardeering. Geen enkele ploeg
kan nog de rood gele lawine tegenhouden, zoo er gespeeld wordt lijk verleden Zondag.
Onze IVde had het hier zoo lastig niet alhoewel Wervik geen gemakkelijk hapje was. Ze kwamen
afgebold met ettelijke supporters en de zekerheid van ons in ’t zand te doen bijten. Niettegenstaande
onze ploeg geen wonderen verrichtte was Wervik afdoende geklopt (4-1) toen ze ’t in den koker kregen
van ’t plein te verlaten.
’t Zal hen berouwen. Daarmee hebben we ’t wiel van Marcke gesnapt. Niet meer lossen, hoor jongens.
Heden Zondag wordt op ons plein niet gevoetbald. Maar onze would be kampioenen doen hun laatste
verplaatsing. Naar “het blonde Noordzeestrand” trekt thans de rood gele karavaan met de muziek in de
top.
Niemand van hen die Zondag meetrok blijft achterwege. Dit staat vast, met 150 man moeten we thans
naar De Panne, die duchtig op dreef kwam de laatste weken. Nog een puntje en ’t kampioenschap is aan
ons. Supporters laat uw rood gele vlaggen flapperen midden de oer-oude duinen, laat uw strijdliederen
weergalmen in
’t aanschijn van onze Noordzee. Het moet een reuzenoptocht worden. Morgen avond, morgen reeds zijn
we misschien kampioen.

SUPPORTERSCLUB
Heden zondag reis naar De Panne. Twee camions en één camionette staan ter beschikking der talrijke
liefhebbers die de reis zullen medemaken. Wij trekken op met muziek ! Alle liefhebbers op post ! De
inschrijving blijft open van 9 uur tot 10 ½ uur.
Prijs leden camion 6 frank, camionette 8 frank. Vertrek om 11 ¼ uur stipt voor camions, om 12 uur stipt
voor camionette. Bede al de auto’s te bevlaggen en om 12 uur met de spelers te vertrekken. Bijeenkomst
in De Panne (Zeelaan, bij zee) om 1 ½ uur voor den optocht.
Zoals hierboven vermeld verloor Club echter voor het eerst dat seizoen op het terrein van RC De Panne
met 4-3 cijfers.
De laatste wedstrijd moest dus gewonnen worden tegen EG Gistel.

Hieronder wat in De Poperinghenaar vermeld stond voor die crutiale wedstrijd.
Na de miserie-rijke eerste dagen dezer week is eindelijk de goeddoende ontlasting gekomen.
Mr Coene, de man die ons zondag in ’t zand deed bijten. Mr Coene zeg ik, die morgen terug arbitreeren
moest, komt NIET. Hij wordt vervangen door ’n strenge scheidsrechter, bijgestaan door twee neutrale
linesman.
De ontmoeting wordt dus een heerlijk sportverstaan. Supporters, jubelt nu. De sombere dagen, de
onrust-zwangere momenten zijn voorbij. Het daghet in ’t oosten. Morgen strijden de Keikoppen voor het
kampioenschap. Trekt in dikke drommen naar ons plein, waar de parel klare zegeklanken onzer muziek,
de in aantocht-zijnde triomf zullen aankondigen. Rood en geel zal de Ghistelsche vesting met
leeuwenmoed beschieten, en onder dit bonkend hameren zal de opening geboren worden waar de
balletjes in zullen vliegen.
’t Zonnetje lacht reeds de geheele week, laat ons die onrustige wezens afleggen van de laatste dagen.
Nemen we de zonnelach op ’t wezen, en met een harte dat overloopt van betrouwen en moed worden we
de zielsgelukkige getuigen van rood-en-geels glorie. Neen, De Panne Nr 2 kan niet meer bestaan.
KEIKOP
Op zondag 27 februari verscheen onderstaand artikel in “De Poperinghenaar”
Klassement der IIIde afdeeling

1. F.C. Poperinghe
2. S.K. Sweveghem
3. S.V. Sweveghem
4. De Panne
5. Ghistel
6. Dottenys
7. Bisseghem
8. Moeskroen
9. Excelsior Courtrai
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De strijd is ten einde en rood en geel is kampioen.
De keikoppen hebben een kampioentitel, na gansch Westvlaanderen doorkruist te hebben, in onze stad
geloodst. Het is aangenaam-verlichtend in zich die stemme te hooren, die u onophoudend zachtvooizend neuriet; “ge zijt kampioen”. En iedereen wanneer hij ons ontmoet zeggen zal “dat is een van
de triomfeerende club”. En hoe kinderlijk-naïef die gedachten ook schijnen, we voelen er ons gelukkig
vereerd mee.

Niet alle dagen, niet alle jaren is ’n club in de mogelijkheid van ’n titel te bemachtigen en juist daarom
is onze vreugde zoo innig groot. Hoera dus voor onze spelers voor wie we zoo oneindig veel voelen;
hoera voor onze club die ons zoo dicht aan ’t harte ligt.
Gemakkelijk is het niet gegaan en zelfs de laatste match dreigde zooveel “gedroomds” brutaal – weg te
vergruizen. Maar tenslotte werd alles goed en ’n mooie overwinning op onze Ghistelse makkers luidde
onze triomf in.
Scheidsrechter Verbist bijgestaan door de linesman Notebaert en Timmerman floot de beide ploegen op.
Het terrein was mooi omgolfd door ’n twee-driedubbele haag toeschouwers die op de korrekste manier
de verschillende spelfazen met onzeker-ongeduldig gemoed gevolgd hebben. Veel zijn we dus
vooruitgegaan en het is ons ’n bijzonder aangename taak aan al die getrouwen ’n van harte “tot
weerziens” te wenschen, want niemand zal wel ten achter blijven.
De “grond” lag vettig zwart en handikapeerde wel degelijk onze mannekens, die dan nog met
’n niet-te-onderschatten onkans af te rekenen hadden.
En toch is ’t gegaan – 2-1 is niet veel maar ’t kon evengoed 0-1 geweest zijn. “Winnen” alleen bekoorde
ons, en ’t was dan ook na de match ’n geweldige uitbarsting van lang-opgehouden en goed-gekweekte
geestdrift. Mooi was de muziekale triomftocht naar het lokaal, waar lachende wezens opeengepakt
stonden, maar die kleine mizeries wegcijferden om alleen “vreugde” uit te stralen.
En wanneer om half zeven, de met fakkels-omweven muziekanten de tocht naar het verre Rood-Kruis
inzetten “zat de moed erin”.
Aan allen die meehielpen onzen hartelijksten dank. Aan de muziekanten ’n brevet van flink
uithoudingsvermogen.
En nu die drift wat geluwd is terug aan ’t werk.’n Titel vergt verplichtingen. De komende
vriendenpartijen zullen de geschikste gelegenheid zijn voor onze faam in eere te houden.
Op dit oogenblik weten we niet of onze IVde zondag in ’t vuur moet. Hopen we van ja, en hopen we ook
dat Lauwe aan den lijve zal ondervinden dat onze IVde onweerstaanbaar op weg is naar HUN titel.
Twee titels ware zoo schoon. ’t Kan. Waarom dan niet ! (get : KEIKOP)

De eerste kampioenenploeg
Spelers zittend : Decrock Jérôme (de latere secretaris), Devos Emiel (de latere voorzitter), Battheu
Julien, Devos Adrien en Pouseele Joël
Spelers staand : Oscar Couwet, Papegaey Marcel, ‘Slosse’ Scutchings, Wall Georges, Gerard Couwet en
Eugène Sohier
Bestuursleden : Peel Gerard, Dedullen Jerome, x , Lebbe (van patisserie), Gombert Willy, Lebbe
Gerard, Demarey Daniël, André Bollengier en Meester Aerts
In het voorjaar van 1927 werd het terrein gedraineerd. Buizen werden aangekocht bij Jerome Dehaeck
in Vlamertinge en het leggen gebeurde door toedoen van Jules Delplasse eveneens uit Vlamertinge. Dit
was echter een zware financiële last. Teneinde de kosten niet al te hoog te laten oplopen werd één jaar
pacht (400 Fr) door de eigenaar Daniël Demarey teruggegeven aan het bestuur.
Afgesproken werd dat de buizen, die 866 Fr gekost hadden, bij een eventuele verhuis of stopzetting der
voetbalactiviteiten, zouden betaald worden door de eigenaar van de weide.

Seizoen 1927-1928
Dat de rood-gele supporters in de loop der jaren regelmatig opgejut werden in de lokale pers bewijzen
volgende artikels uit ‘De Poperinghenaar’. In deze tijd werd bijna wekelijks een algemene mobilisatie
van de rood-gele troepen bevolen. In het seizoen 1927-1928 trad FC Poperinghe voor de eerste keer aan
in de tweede divisie. De kampioensviering kon u hierboven lezen. Dit was echter van heel korte duur.
Slechts één seizoen konden we in de tweede afdeling vertoeven naast volgende ploegen :
SC Menen, Daring Blankenberge, FC Torhout, FC Waregem, FC Roeselare, FC Tielt, SV Veurne,
AA Moeskroen, Stade Kortrijk, CS Ieper, FC Heist, SK Zwevegem en SV Nieuwpoort.
Er kon in heel het seizoen slechts één keer gewonnen worden en dit was thuis tegen
SV Nieuwpoort met 3-2 !

Voetbalkronijk van 11 september 1927
Morgen beginnen de officieele kampioenschappen. Zeven maanden lang zal iedere zondag rood en geel
in ’t gelid staan. Zeven maanden lang zullen onze jongens naarstig-geestdriftig hun kleuren verdedigen
met de vaste hope van een eervol figuur te slaan in hun nieuwe afdeeling. Dat is hun innigste wensch, en
ook de stille-gedroomde begeerte van al dezen die met rood-en-geel meeleven en meevoelen. En
wanneer onze jongens buiten stad hun kleuren, hun club, verdedigen of ter zege voeren, dan moeten zij,
die de verre verplaatsing niet meemaakten, even angstig de uitslag afwachten als wij die dan een uur en
half op de pijnbank zitten. De geheele stad moet sympthiek-belangstellend neerzien op onze club, en
wanneer onze mannen thuis spelen dan hoeft ons plein te klein wezen – Geen 3 à 400 man meer maar
iedere Zondag 1000 man moeten Marcels (n.v.d.r Papegaey) mannen aanmoedigen. Dat hoort zoo en
dat kan.
Harde kampen zijn in ’t vooruitzicht. Memorabele matchen staan onze club nog te wachten. – Wanneer
een Daring Club Blankenberghe, een Stade Kortrijk, een Sporting Club Meenen, een CS Yper onze
keikoppen komen matchen, moet iedere Poperinghenaar op ons plein zijn. – Allo, stadsgenooten ! regelt
uw Zondagskalender. –Tracht steeds op post te zijn wanneer er hier gespeeld wordt. Gaat mee, zoo ’t
eenigszins mogelijk is wanneer we in den vreemden optreden. Maakt van FC Poperinghe de club van de
geheele stad.
Rood en geel speelt in II° divisie. Helpt mee opdat we erin blijven. III°divisie is te weinig voor ’n stad
als d’onze.
Morgen trekken de keikoppen naar Thorhout , dat verleden jaar een hoofdrol speelde in II° divisie. Een
theoretisch hoopeloze verplaatsing. Geen greintje kans hebben we in theorie. – Doch de match verloopt
niet met gazettenpraat. In voetbal is ’t onmogelijke mogelijk, ’t onwaarschijnlijke waarschijnlijk. Gaat
er heen met kloeken moed, doet uw plicht. Wat ook den uitslag van deze partij weze – we staan met
honderden achter u. Dat zullen we zondag over acht dagen bewijzen. We wenschen u veel geluk in de
sparrenstede. En toekomende Zondag zullen we er den moed in houden.
NB. – De supporters die begeern de verplaatsing mede te maken in auto-camionette naar Thourout,
worden verzocht hun naam aan te geven in het lokaal tusschen 9 en 11 ure.

We herkennen Dupont, Julien Battheu, xx, Jérôme Decrock, xx, Bill Lefever, xx, Populier ?, Adrien Devos, xx,
Maurits Pouseele, Emiel Devos en xx

Na drie wedstrijden stond FCP op de voorlaatste plaats met één punt gewonnen uit onderstaande
wedstrijd. Hieronder het wedstrijdverslag met een emotionele oproep tot de spelers van weleer.
Uitslag wedstrijd SV Veurne – FC Poperinghe 0-0
Daar zal meer dan een zwartkijker verrast opgekeken hebben bij het vernemen van het resultaat van
verleden Zondag. We tellen immers nog zoveele supporters die enkel betrouwen hebben in ons elftal
zoolang het aan de winnende hand is. En nochtans de vriendenbanden die én speler én publiek binden
zijn toch zoo broos niet dat ze bij de minste tegenslag begeven. Jarenlange wisselwerking tusschen de
twee moet toch iets krachtigers kunnen scheppen dan een hooghartig spotlachje na een paar
nederlagen.
Er is geen enkele keikop-voetballiefhebber die naar het plein gaan mag zonder een vracht “hoop en
vertrouwen” en een groote reserve aanmoedigingskreten, die te pas komen als ’t nijpt. Gedaan het
nodeloos afbreken dat twist en tweedracht schept. D’er steekt geestdrift in onze spelers, d’er moet er
ook ingepompt worden bij ons publiek. Ons elftal is dergelijke steun waardig. Of zegt het u niets,
honderden liefhebbers, dat we jaar na jaar achteruitboeren en in West-Vlaanderen verdrongen worden
door jonge elftallen uit groote en kleine gemeenten. Lachen en schimpen is gemakkelijk genoeg. Steun
moet er zijn, muurvaste steun. We moeten willen kunnen- en dit jaar moeten we willen in II ° afdeeling
blijven. En dit kan…en dat zal wanneer iedereen zijn plicht begrijpt.
Verleden zondag hebben de spelers hun plicht begrepen en vervuld, morgen doen ze het nogmaals, en
zooveel te liever daar ze omgeven zullen zijn van een massa meelevende en steunende stadsgenooten.
Morgen keert de kans, morgen winnen we – morgen wordt een zonnedag voor de club!
Aanvankelijk scheen het dat Veurne ons zou verpletteren. Ons elftal liep helemaal verloren. Gelukkig
dat de verdediging in extra-form stak en de vloed verdrijven kon.. Eerlijk moeten we bekennen dat
Veurne onkans had en zeker een paar doelen verdiende. Rust met blanke scoor. Na de pauze zou Veurne
beginnen met medehulp van den wind. Niets te doen. Onze verdediging, verreweg het sterkste van onze
ploeg, zond onmeedoogend terug, zoodat onze keeper een paar gemakkelijke ballen te verwerken kreeg.
Stilaan raakte onze voorlijn op dreef en Veurne’s keeper mocht drie, viermaal te reke van geluk
spreken. Wel werd door ons gedoeld, doch de scheidsrechter wilde het punt niet toekennen. Jammer !
Kortom, een hoopgevende partij. We hebben nu een défense. Dat morgen de aanvallijn bewijze dat we
van haar hetzelfde mogen zeggen. Vooruit rood en geel! En tot de laatste minuut. Dan tellen we drie
punten en verbetert onze klasseering. We staan teveel aan ’t staartje en we kunnen meer. Dat zult ge
morgen overtuigend bewijzen. Avelghem zal ijdelhands weerkeeren.
Daar daarom vroeg opstaan, hoor, en … rap zijn. KEIKOP

Het seizoen 1927-1928 was dus alles behalve succesrijk. De ene nederlaag volgde de andere op, zodat
zelfs de supporters onder de invloed van al die tegenslag kwamen. Bij de wedstrijd tegen Daring
Blankenberge gingen zelfs enkele supporters de scheidsrechter te lijf, zodat de match bij een 1-5 stand
noodgedwongen moest stilgelegd worden.
Herhaalde wijzigingen in de ploeg brachten weinig soelaas en het werd een roemloos verblijf in tweede
alhoewel FC zich met hand en tand verdedigde. Niettegenstaande de materiële tegenslag van de
afdaling, was de kameraadschap tussen de Engelse en Poperingse spelers uitstekend.
Marcel Papegaey zong van “ Roosje, roosje blijf in uw woning” waarop het dan dreunde “ the more we
are together” terwijl “Hermine van het lokaal”zich ontspon tot een echte moeder voor de rood-gele
familie.

Ook op bestuurlijk vlak zat men niet stil. Getuige hiervan onderstaande bestuursverslagen.
Korte samenvatting der Algemeene Vergadering met Herkiezing der Bestuursleden voor het
seizoen 1927 – 1928 en de twee daaropvolgende seizoenen op 12 juli 1927
In ons lokaal bij Heer Daniël Demarey zijn er omtrent 60 beschermende en spelende leden
tegenwoordig.
1. Den Heer Voorzitter opent de vergadering om 8 ½ uur en maakt bekend dat één lid der
kommissie seizoen 1926-1927 ontslag neemt, namelijk Hr Edgard Coucke om reden dat hij
Poperinghe verlaten heeft.
2. Er wordt aangevraagd en bekomen met toestemming der leden, dat er van nu af enkel één maal
in drie jaar herkiezing zal zijn en dan nog van ½ der commissieleden, dus zal eerstvolgende
herkiezing na deze plaats hebben, na seizoen 1929-1930.
3. Ook wordt aangevraagd, en met algemeene toestemming der leden bekomen, dat het aan het
bestuur voortaan zal toegelaten zijn, van het selektie Komiteit welke thans bestaat uit 6 leden
meer uit te breiden t.t.z. meer mannen bij te nemen welke naar hun goeddunken nuttig kunnen
zijn voor het samenstellen der elftallen.
4. Nadien vraagt den Heer Voorzitter aan de aanwezige leden indien zij ’t akkoord zijn over de
bestuursleden van ’t seizoen 1926-27.
Na wat woordenwisseling tusschen Kommissieleden en eenige supporters wordt er tot stemming
van bovengenoemde vraag overgegaan.
Den uitslag luidt : 29 briefjes of stemmen wel, 18 herkiezing en 1 blanco. Dus wordt voormeld
bestuur aangenomen.
5. Aangezien ’t bestuur het noodzakelijk vindt teneinde het werk te vergemakkelijken en den bloei
der maatschappij te verzekeren wordt er besloten 6 leden bij te nemen waarvan diegenen met het
meeste stemmen de plaats zal innemen van de Heer Edgard Coucke (ontslaggever); dus zal het
bestuur vermeerderd worden met vijf leden (kommissarissen)
6. De volgende 9 leden laten hun kandidatuur voorstellen. Tussen haakjes aantal behaalde
stemmen: Van Eecke Daniël (47); Suffis Julien (45); Joseph Vandermarliere (34); Lauwers
Emile (33); Verhaeghe Nestor (31); Coene Henri (27); Berat Hector (26); Cossey Albert (26) en
Silvert Gustave (24).
De onderstreepte leden zijn dus verkozen.
Na een woord van dank en algemeene oproep aan de spelende leden voor het seizoen 1927-1928
door den Heer Voorzitter wordt de vergadering gesloten.
(get)

Seizoen 1928-1929
In 1928-1929 werd met nieuwe moed scheep gegaan in III de Divisie in de hoop er opnieuw
goed figuur te slaan. Onder onze tegenstrevers van toen bemerken we FC Izegem, Racing Club
De Panne, SV Nieuwpoort, VV St.-Kruis met verschillende spelers van FC en CS Brugge. Op
het einde van het seizoen nam FC Poperinge dan ook vrede met een vijfde plaats met 19 punten.
Volgende ploeg speelde te Nieuwpoort : Popelier, Battheu, Tally, Christiaens, Desomer,
Lefever, Joël Pouseele, Devos Adrien en Emiel, Jérôme Decrock en Julien Cossey.
Wegens de oprichting van een nieuwe reeks II de afdeling B, moest een testmatch gespeeld
worden tegen SV Kuurne, vijfde van reeks B, die gewonnen werd dor de rood-gelen,die aldus
naar II de afdeling B opstegen.
In de meimaand werd dan in de schoot van Club “The Happy Boys” gesticht die bijna volledig
bestond uit de kampioenen van IVde afdeling 1926-1927, t.t.z. Bollengier, Paul Decat,
Wyllemyn, Albert Lefever, Albert Hauspie, M. Ampen, Bogaert, André Ghesquière, J. Popelier,
Maurice Pouseele en Raymond Lamaire.
Seizoen 1929-1930
Volgende ploegen namen deel aan de competitie:
FC Wakken, BS Avelgem, NS Heule, Wevelghem Sport, SV Veurne, Rac Bisseghem,
Stade Moeskroen, FC Iseghem, EG Ghistel, SV Zweveghem en VV Ste Kruis
In de lokale pers werd beschreven hoe men het best de zaken aanpakte. Hieronder het relaas :
De Poperinghenaar van 22 augustus 1929:
…

Het past, bij ’t begin van ’t seizoen, de spelers eens goed te herinneren dat voetbal meer is dan
een eenvoudige, dikwijls brutale lichaamsoefening. Brutaal spel sluit mooi spel uit, dat vooral
verstandelijk wezen moet. De wil en de geest van ieder speler moeten ernaar streven de krachten
van ’t lichaam zoo aan te wenden dat de ploeg, die uit elf spelers bestaat, slechts één geheel
vormt. Enkel de ploeg “die sluit als een bres” kent overwinningen.
Dus : brutaal spel vermijden, verstandelijk spel betrachten.
…
De Poperinghenaar van 26 oktober 1930:
…
We hebben daar een stel spelers die goede voetballisten zijn, en ze gezamelijk optreden
prutselen en knoeien en verliezen. Er mankeert iets aan ons elftal , iets voornaams, iets
belangrijks; dat is de bezieling, de gloed, de geestdrift. Ons spel is koud, zielloos, doodsch. We
mankeeren de begeestering, en alles-geven, het liever-er-bij-vallen dan te laten vlotten.
Een elftal kan uitstekend spel ten toon spreiden, indien er geen begeestering in de spelers steekt,
zal er negen op tien verloren worden. Zoolang rood en geel futloos en willoos in ’t veld komt,
zolang niet ieder der elf spelers bezield is met het heilig vuur om te winnen, en strijdt tot hij erbij
valt, zoolang er geen laaiende geestdrift uit onze gelederen straalt, moeten we op verbetering
niet hopen.
Jongens, ge hebt nu drie elftallen ontmoet, waarin de wil stak om te winnen, waarin tucht en
opoffering heerschten, waarin vooral moed, een grenzelooze moed, de spelers bezielde. Kunt ge
daarentegenover uw lakschheid, uw futloosheid staande houden. Voelt ge dan in u de snellere
hartklop niet, dat krachtiger stuwen van uw bloed? Moet ge op uw tanden dan niet bijten van
verbetenheid; en voelt ge u niet opgejaagd en voortgestuwd. Houdt ge dan niet veel van uw
kleuren, van uw supporters, van ons allemaal, die toch veel van u houden.
Wanneer komt dan de blijde wedergeboorte? Wanneer staat ge dan weer voor ons zooals we u
zouden wenschen? En wanneer speelt ge dan weer als het ontembare keikoppen behoort, of zal
de zwarte reeks nog zondagen en zondagen aanhouden?
…

De Poperinghenaar van 1 oktober 1933:
…
Niet vergeten ook, kereltjes, dat gij, eens dat ge den bal “goed onder handen hebt”, hem zoo ver
mogelijk zelf moet opbrengen om hem dan, bij ’t naderen van den tegenstrever, door te geven
aan uwen maat die in de meest voordeelige positie staat om hem rapper naar ’t goal te brengen.
En vooral niet vergeten te schieten, doch niet op den keeper; bij u scholieren, zal een schot hoog
in ’t doel ook gevaarlijk zijn, gezien de doelman meestal niet groot genoeg is om gemakkelijk
hooge ballen te stoppen.
…

‘DePoperinghenaar’ 18 mei 1930
De strijd is af ! De twee laatste ontmoetingen zijn beslist in ons voordeel afgeloopen, zoodat we,
door ons beter doelgemiddelde, eigenaar worden van den uitgeloofden beker. Dat is wel een van
de aangenaamste verrassingen geweest van ons na-seizoen en vermits het ons eerste trofee is,
zal iedereen ten volle begrijpen dat ze uiterst welkom is. Hieraan moeten we nog toevoegen dat
het veroverde kunstwerk, voor wat uitzicht en vorm betreft, bepaald niemand zal teleurstellen.
De intieme overhandiging geschiedde maandag in het lokaal van CS Yper, waar het bestuur van
den inrichtenden kring aan onze afvaardiging een prettig onthaal voorbehouden had, en de
verbroedering duurde tot in de kleine uurtjes. Heden (Zaterdag) avond wordt de beker
overhandigd aan beide kapiteins. Wie aanwezig is (en wie zou er op zulk moment durven afwezig
zijn) zal met beide handen de overhandiging toejuichen., want ze hebben de zege bevochten en
verdiend. Wie verleden Zondag op ons plein stond en regen en wind trotseerde om rood en geel
aan te moedigen, kon dan op de meest overtuigende manier nagaan welke reusachtige
inspanning de strijd vergde. Het veel-te-lange gras heeft op een verraderlijke manier de meeste
krachtinspanningen teniet gedaan en de spelers meedoogenloos uitgeput. Er zijn momenten
geweest dat de een na de andere, de spelers zig-zagden van verzwakking. En regen en wind
huilden mee. Wie zou dan die 8 – 5 overwinning niet toejuichen !
Het is een sportieve kamp geweest in die ontreddende omstandigheden en de 22 kloeke jongens,
die een uur en half zwoegden om den beker wenschen we hartgrondig geluk.
Met al onze lofbetuigingen past het ook ons kranig tweede elftal te bedeelen.
’s Morgens hebben zij met een verzwakte ploeg doch met verdubbelde toewijding den beker voor
den drievierden veroverd, met Veurne aan huis te slaan (3-1)
Die ijvervolle toewijding van al onze spelers, die heel het seizoen door, zoo doorslaand tot uiting
kwam, is voor al het bestuur van FCP aangenaam geweest en we twijfelen er dan ook niet aan
dat we het komend seizoen met dezelfde broederlijke gevoelens zullen aanpakken. Dit weze ons
afscheid voor de lange zomermaanden.
Heden avond (Zaterdag 17 mei) gaat in ons lokaal de algemeene vergadering door met als
voornaamste punten op de dagorde : overhandiging van den beker en herkiezing van de helft
van het bestuur. Wanneer we andere jaren slechts in Juli samenkwamen toen de geestdrift voor
voetbal rustig in slaap lag, vergaderen we nu onmiddellijk na het seizoen. We willen veel volk op
de algemeene vergadering en daar we dit jaar per uitzondering een beker te overhandigen
hebben moet ons lokaal volstrekt te klein blijken. Spelers en supporters, van avond komen we
voor de laatste maal bijeen. Niemand uwer ontbreke, want daarna wachten lange maanden van
verwijdering. Nog een paar uurtjes voor rood en geel en dan is ’t gedaan.We verwachten U !!

Proces Verbaal der Algemeene Vergadering met herkiezing der bestuursleden voor het
seizoen 1930 – 1931 en de twee daarop volgende seizoenen – 17 mei 1930
In ons lokaal bij Heer Daniël Demarey zijn er 42 leden van Football Club vereenigd.
Den Heer Voorzitter opent de vergadering om 8 ½ uur en richt eerst en een woord van welkom
tot de opgekomen leden.
Daarna wordt tot volgende dagorde overgegaan :
1. Overhandiging Beker
2. Verslag laatste Algemeene Vergadering
3. Toestand der “Kas”
4. Herkiezing ½ der Bestuursleden
5. Sluiten der vergadering
1. Overhandiging Beker
De Voorzitter overhandigt aan de Kapiteins der beide elftallen den prachtigen Beker
gewonnen in het Driehoekig tornooi Poperinghe – Yper – Veurne. Een gepast woord van
dank richt hij tot alle spelers die eraan deelgenomen hebben, erbij voegende dat die eerste
mooie “Beker” in het lokaal zal pronken, als blijde herinnering, van den harden strijd in
bovengenoemd Tornooi, terwijl hij durft verhopen dat bij eerste gelegenheid, de noodige
Clubliefde, niet zal ontbreken om een 2den beker te bemachtigen. Daarop antwoordt de
Kapitein van het 2de elftal (Heer Bollengier) in naam van alle spelers. Een korte
samenvatting van zijn antwoord is volgende : dat zij allen heel graag hunne opoffering
ten dienste van den Club gesteld hebben, en dat zij zelfs in ’t vervolg, hand in hand, te
zamen zullen strijden voor het welzijn en den bloei onzer Voetbal Vereeniging. Daarna
wordt het woord verleend aan ons aller vriend Heer Emile Devos, die spreekt als oudspeler en oud-kapitein van het 2de en 1ste elftal.
Uit zijn woorden dient opgenomen te worden als hij zich gaarne aansluit bijde hulde
gebracht aan zijne medespelers van weleer.
2. Verslag
3. Toestand der “Kas”
Verslag daarover wordt uitgebracht door secretaris-schatbewaarder Decrock.
Alvorens daartoe over te gaan moet eerst bekend gemaakt zijn dat na het seizoen 28-29
den Heer Aertssen zijn ontslag ingediend heeft als schatbewaarder, daar er niemand
gevonden is geweest om het werk over te nemen, heeft den secretaris het voorloopig op
hem genomen, en tot op heden doet hij het nog, om reden dat geen enkel kandidaat voor
die plaats gevonden is geweest.
Schuld begin seizoen 29-30 : 2200 Fr
Schuld einde seizoen 29-30 : 2378 Fr
Verschil
178 Fr
De bijzondere uitgaven van seizoen 29-30 zijn volgende:
- 1000 Fr voor aankoop en plaatsen van ijzeren platen
- 500 Fr meer uitgegeven voor aankoop van ballen dan vorig seizoen.
- 2000 Fr min ontvangen van inkomgeld op einde oktober 29 bij einde oktober voorig
seizoen (uit reden van slecht weder)
- Daarentegenover hebben we de matchen om den beker die een netto som van 1000 Fr
opgebracht hebben.
- De Cinema-avond gevolgd van Bal ten voordeele van F.C. Poperinghe bracht een
som bij van 700 Fr
Na bovenstaande uiteenzetting moet nog bekend gemaakt worden dat de Club op heden
een overschrijving heeft van 3.200 Fr in Aktiën der Tribune, dus is de toestand niet om te
wanhopen.
Aanwinst leden seizoen 29-30
18 leden hebben hunne kaart geweigerd
27 nieuwe leden zijn bijgekomen
9 winst

Thans bestaat de club uit 191 leden verdeeld als volgt : 140 leden, 20 bestuursleden en 31
spelende leden.
4. Herkiezing der bestuursleden (10)
Volgende leden bieden hun ontslag aan :
- Aertssen Isidoor (schatbewaarder)
- Devos Adrien (Kommissaris)
Verandering : Devos Emile (Bestuurslid) wordt vervangen als raadsman t.t.z. dat er hem
geen verplichting meer opgelegd is om de vergaderingen bij te wonen, maar dat hij naar
goeddunken vanwgens het Komiteit kan opgeroepen worden.
Volgende leden worden als ontslagever aanzien vanwege de Algemene Vergadering en
zijn dus niet meer herkiesbaar: Druant Ernest, Lebbe Gerard, Suffis Julien en Timperman
Auguste.
Den Heer Bollengier Lionel, toezichthouder over materiaal en tevens Kapitein van het 2de
elftal kan dus niet herkozen worden.
Er blijven dus twee bestuursleden die moeten herkozen worden, na uitloting zijn het
Lebbe Maurice en Coene Henri.
Er wordt overeengekomen dat voortaan het Komiteit zal bestaan uit 18 leden en niet
meer uit 20, uit dien hoofde zijn er dus 8 plaatsen voor kandidaten open. Het bestuur
heeft het raadzaam gevonden volgende leden voor te stellen aan de Alg. Verg.
Vooreerst de twee uittredende bestuursleden : Lebbe Maurice en Coene Henri daarna :
Butler Henry (Paddy) , Desaegher Joseph, Vanhoucke Jérôme, Vandenbunder Julien,
Wall Georges, Butin Daniël, Vermeulen Jérôme en Muyllaert Joseph, dus 10 kandidaten
voor 8 plaatsen.
Na stemming is de volgende uitslag bekomen: Lebbe Maurice (39); Coene Henri(39);
Butler Henri (37); Desaegher Jos. (36); Vanhoucke J. (34); Vandenbunder Julien (23);
Wall Georges (36); Butin Daniël (38) ; Muyllaert Jos (18) en Vermeulen J. (15) De
onderstreepte leden zijn dus verkozen.
Seizoen 1929 – 1930 : het eerste elftal speelde in 2de Divisie Reeks B , terwijl het tweede
uitkwam in 3de speciaal.
Bij het begin van het seizoen gingen ettelijke punten verloren; aldus bezat FC op het einde van
de heenronde slechts 6 punten (waarvan 2 op de groene tafelgewonnen op SK Avelgem )
De ploeg bij het begin van het seizoen was als volgt samengesteld : Antoon Minne, Battheu
Julien, Devos Emile, Desaegher, Devos Adrien, Christiaens, Werbrouck, Lefever Albert,
Desomer, Ghesquière André, Pouseele Joël.
In de tweede ronde deed FC een remonte: 5-4 te Veurne, na op 30 minuten voor de
reglementaire speeltijd met 0-4 in het krijt te hebben gestaan, 2-0 te Bissegem; 3-1 te Heule, om
met 0-6 te sneuvelen bij kampioen Izegem en tenslotte de 9de plaats te veroveren op 12 ploegen,
met 7 overwinningen, 10 nederlagen en 5 drawns. Een doelgemiddelde werd gehaald van 44-47
en een totaal van 19 punten.
Te Veurne kwam volgend elftal in het veld : Minne Antoon, Devos Emiel, Langbeen Raymond,
Dewyze, Devos A, Pouseele Joël, Cossey, D’Amour, Battheu, Lefever, Pouseele Maurice
Onze 3de specialers, die volgende ploeg in lijn stelden bij het begin van het seizoen :
Vandecasteele, Wylleman, Decat,Ampen, Demarey A, Lefever N, Denys, Verhulst, Beddeleem,
Creus en Lamaire, begonnen archi-flauw, doch verbeterden en versloegen de leiders Roeselare
en De Panne op hun eigen terrein om dan opnieuw in het sukkelstraatje te geraken.
Na het afsluiten van de competitie viel de drie-steden-beker te betwisten tussen de eerste en
tweede ploegen van SV Veurne, CS Ieper en FC Poperinge. Een match uit dit tornooi valt
immers te melden : CS Ieper – FC Poperinge, en zie hier waarom : toen de stand 3-3 was floot
de scheidsrechter ten onrechte penalty. Tone Minne hield de bal met een kattensprong schoon
voor de lijn, doch de scheidsrechter wees naar het midden en kende aldus het winnende doelpunt
toe : 4-3, waarop kapitein Albert Hauspie gevolgd door alle spelers het terrrein verlieten.

Niettegenstaande deze tegenslag behaalde FC Poperinge toch de beker dankzij een beter
doelgemiddelde tegenover CS Ieper.
In december ruilde dhr. Emiel Devos zijn voetalcarrière voor dit van bestuurslid (hij begon te
vrijen en woog ongeveer 100 Kg)
Albert Lefever (alias Bill genaamd) was de geestigaard van de bende , hij wist altijd de leute er
in te houden zelfs na een klopping. Hoe dikwijls heeft hij niet gezongen van “Ik hou van jou niet
om je mooie haar ...”

Op deze oude foto herkennen we
Bovenaan : Jérôme Decrock, Druant ?, x, Julien Battheu, Marcel Papegaey,x,x,Couwet ? ,
Urbain D’Amour, Wulleman, Bill Lefever, Emiel Populiere
Onderaan : x,x,Staf Demarets, Dewulf ?, André Ghesquière, x, Albert Hauspie, x,x,Bouthé ?,
Tone Minne
Op 22 april werd een speciale vergadering gehouden :
In Bestuursvergadering van dinsdag 22 april dus daags na den Beker wedstrijd
Yper – Poperinghe (op 2de Paasdag) is er met algemeenheid van stemmen besloten tusschen
bestuursleden eenerzijdsch, en spelende leden van het 1ste elftal anderzijdsch, dat in ’t vervolg de
feiten welke zich voorgedaan hebben in bovengenoemde match zich nimmer meer zullen
voordoen, t.t.z. dat zij in de toekomst nooit meer het terrein zullen verlaten alvorens het einde
der match bereikt te hebben, welke ook de beslissingen der tegenpartij of arbiter moge wezen.
‘DePoperinghenaar’ 25 mei 1930
Het gat in de kas is verre van gestopt. Er is geen reden om te wanhopen doch ook geen redenen
om te jubelen. D’er zullen enkele maatregelen nodig zijn om onze kas weer vlot te maken, dat
komt wel.
Nieuwe bestuursleden : Daniël Butin, Hardy Butler, George Wall, Jerome Vanhoucke, Julien
Vandenbunder en Josef Desagher
Het past, bij ’t begin van ’t seizoen, de spelers eens goed te herinneren dat voetbal meer is dan
een eenvoudige, dikwijls brutale lichaamsoefening. Brutaal spel sluit mooi spel uit, dat vooral
verstandelijk wezen moet. De wil en de geest van ieder speler moeten ernaar streven de krachten
van ’t lichaam zoo aan te wenden dat de ploeg, die uit elf spelers bestaat, slechts één geheel
vormt. Enkel de ploeg “die sluit als een bres” kent overwinningen.
Dus : brutaal spel vermijden, verstandelijk spel betrachten.
(De Poperinghenaar van 22 augustus 1929)
…

9 maart 1930 André Ghesquière (vader van Jan) voor de tribune van FCP op De Kouter

We hebben daar een stel spelers die goede voetballisten zijn, en ze gezamelijk optreden
prutselen en knoeien en verliezen. Er mankeert iets aan ons elftal , iets voornaams, iets
belangrijks; dat is de bezieling, de gloed, de geestdrift. Ons spel is koud, zielloos, doodsch. We
mankeeren de begeestering, en alles-geven, het liever-er-bij-vallen dan te laten vlotten. Een
elftal kan uitstekend spel ten toon spreiden., indien er geen begeestering in de spelers steekt, zal
er negen op tien verloren worden. Zoolang rood en geel futloos en willoos in ’t veld komt,
zolang niet ieder der elf spelers bezield is met het heilig vuur om te winnen, en strijdt tot hij erbij
valt, zoolang er geen laaiende geestdrift uit onze gelederen straalt, moeten we op verbetering
niet hopen.
Jongens, ge hebt nu drie elftallen ontmoet, waarin de wil stak om te winnen, waarin tucht en
opoffering heerschten, waarin vooral moed, een grenzelooze moed, de spelers bezielde. Kunt ge
daarentegenover uw lakschheid, uw futloosheid staande houden. Voelt ge dan in u de snellere
hartklop niet, dat krachtiger stuwen van uw bloed ? Moet ge op uw tanden dan niet bijten van
verbetenheid ; en voelt ge u niet opgejaagd en voortgestuwd. Houdt ge dan niet veel van uw
kleuren, van uw supporters , van ons allemaal, die toch veel van u houden.
Wanneer komt dan de blijde wedergeboorte ? Wanneer staat ge dan weer voor ons zooals we u
zouden wenschen ? En wanneer speelt ge dan weer als het ontembare keikoppen behoort , Of zal
de zwarte reeks nog zondagen en zondagen aanhouden ?
(De Poperinghenaar van 26 oktober 1930)
…
Niet vergeten ook, kereltjes,dat gij, eens dat ge den bal “goed onder handen hebt”, hem zoo ver
mogelijk zelf moet opbrengen om hem dan , bij ’t naderen van den tegenstrever, door te geven
aan uwen maat die in de meest voordeelige positie staat om hem rapper naar ’t goal te brengen.
En vooral niet vergeten te schieten, doch niet op den keeper; bij u scholieren, zal een schot hoog
in ’t doel ook gevaarlijk zijn, gezien de doelman meestal niet groot genoeg is om gemakkelijk
hooge ballen te stoppen.
(De Poperinghenaar van 1 oktober 1933)

