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ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 

1ste provinciale (15 u.) 

KFC POPERINGE - KFC VARSENARE 
 

4de provinciale D (14 u.) 

JONG KFC - GS VOORMEZELE 
 

 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 3/nr. 11 - 02-02-2020 



 2 

  



 3 

  

Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

KFC VARSENARE en GS VOORMEZELE  

Het vel van de beer... 
KFC POPERINGE - KFC VARSENARE (15 u.) 

U kent het gezegde van het vel van de beer.  Het wordt ge-

bruikt als iemand opschept over een komend succes, terwijl 

nog moet bewezen worden dat dit succes er daadwerkelijk 

komt. Net zo voor de ontmoeting tegen Varsenare. Dat wordt 

één van de moeilijkste wedstrijden van  het seizoen, laat dat 

duidelijk zijn. Varsenare zal maar moeilijk nog de degradatie 

kunnen ontlopen, maar net dàt maakt deze ploeg aartsge-

vaarlijk: ze haalden in januari 6 op 12 en hebben niets meer 

te verliezen, maar alles te winnen, want zelfs rekenkundig is 

alles nog mogelijk. KFC doet er goed aan uiterst geconcen-

treerd te zijn voor deze, noem het maar “zespuntenmatch”... 

(PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Patrick Ou-

vrein , bijgestaan door Martial Clabau en Kris Mulleman 

 

JONG KFC -  GS VOORMEZELE (14 u.) 
Jong KFC keerde uit Hollebeke terug met lege handen. De 

Jong KFC-ers hebben zich twee keer laten verrassen door 

spits Meurisse. Daarna verschanste Hollebeke zich voor eigen 

doel alsof in de “tranchées” van Hill 60 zaten: er was voor ons 

amper doorkomen aan. Maar bon, het spel was andermaal 

goed en dat opent misschien perspectieven voor de tegen-

stander van deze week: Gold Star Voormezele. De club met 

waarschijnlijk de jongste voorzitter van heel België deed het 

niet onaardig in december maar kon in 2020 nog maar één 

keer winnen. De ploeg leek plots een eindrondekandidaat 

maar momenteel zijn ze wat terug gezakt in de rangschikking. 

Keert Gold Star het tij of kan Jong KFC z’n tweede thuiszege 

boeken in het nieuwe jaar? (KL)  

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Nick Decadt 
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Bram Lucker: “Het wordt erg moeilijk!” 
“Winnen móést, maar ik durf zelfs stellen dat we 

de punten gestolen hebben in Varsenare. We 

moeten eerlijk blijven”. Dat zei Matthias Blom-

me na de 1-2 winst van zijn ploeg, Exc. Zedel-

gem op het veld van Varsenare dinsdag ll. In Het 

Nieuwsblad. In de tweede helft werd Zedelgem 

zelfs van het kastje naar de muur gespeeld, 

maar Varsenare kon niet scoren. FC Varsenare 

blijft laatste en volgt nu al op zes punten van 

Boezinge, dat wél won.  

“Dan moet je realistisch zijn en weten dat we 

volgend jaar een reeks zakken. Maar er zit abso-

luut muziek in deze groep. Het siert hen dat ze 

er altijd voor blijven gaan”, aldus de sportief co-

ördinator Yannick Bousson van Varsenare in Het 

Nieuwsblad. 

 

Meteen is ook KFC Poperinge verwittigd. Varse-

nare geeft nooit op... 

Bram Lucker: “Het wordt sowieso een heel erg 

moeilijke wedstrijd. Ze wonnen op Dadizele en 

op Vlamertinge en ze verloren onverdiend van 

Zedelgem. Dan ben je goed. Wij hebben daar de 

heenwedstrijd met 0-2 gewonnen, maar het was 

ook niet dat we daar de dominante ploeg waren, 

verre van zelfs. Dus ja, het wordt een spannende 

partij die we hopelijk winnend kunnen afsluiten”. 

Want anders...? 

Bram Lucker: “Ik durf er niet aan denken. Dat zou 

zéér, zéér pijnlijk zijn. En stel je dan ook nog eens 

voor dat Boezinge wint op Zedelgem en wij vol-

gende week naar Boezinge moeten... Alles kan 

dus nog, hoor. 

Zelfs als we tegen Varsenare winnen. Dan heb-

ben we wel een stap in de goede richting gezet, 

maar dan zijn we er ook nog niet hé”. 

 

SPANNEND 

Het wordt sowieso nog spannend onderdaan in 

eerste provinciale... 

Bram Lucker: “Dat je het maar weet! Ik ga er 

trouwens van uit dat er in derde amateurs twee  

West-Vlaamse dalers zijn. Dat maakt dat er vier 

ploegen uit eerste provinciale moeten verdwij-

nen. Hopelijk zijn we daar niet bij”. 

Je maakt je een beetje zorgen, hoor ik? 

Bram Lucker: “Wel ja. De examens zijn nog altijd 

bezig voor een deel van onze spelers. Zo komt 

Jasper Maerten vanavond niet trainen.    

 

(Vervolg zie blz. 5) 

De spelers van Bram Lucker zullen zondag de 

goede schoenen moeten aantrekken om Varse-

nare er onder te houden. (foto PSP) 
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(vervolg van blz. 4) 

“Kenneth Garreyn sukkelt met een geblokkeerde 

rug en Morgan Lefebvre is ziek (dat alles vorige 

dinsdag).  

Ik heb de indruk dat de frisheid, waarmee we in 

december speelden, een beetje weg is. 

Op Wielsbeke hebben we niet veel weggegeven 

en als er één ploeg verdiende te winnen, waren 

wij dat, maar toch zitten er enkele jongens op de 

limiet”. 

Alister Bafcop en Lucas Pacco waren er niet bij  

vorige zondag op Wielsbeke 

Bram Lucker: “Nee en ik zal je uitleggen waarom. 

Ali viel al half september uit met een vervelende 

blessure en heeft sindsdien geen enkele volledige 

match meer gespeeld. Hij is wel een paar keer 

goed ingevallen, maar ik wou hem eens 90 minu-

ten laten voetballen. Dat heeft hij vorige vrijdag, 

overigens met succes, gedaan met de Beloften 

tegen SK Vlamertinge en hij heeft zeer goed ge-

speeld. Hij scoorde zelfs twee doelpunten. Dus 

tegen Varsenare is hij er weer bij. 

Hoe het met Lucas zit moet ik nog nagaan. Het 

was de bedoeling dat hij met Jong KFC ook nog 

eens een volle 90 minuten zou spelen, maar hij 

viel na nog geen uur uit met weer een ribblessu-

re. Die jongen heeft echt wel een pechseizoen en 

valt van de ene blessure in de andere. 

En ik hoop dat Jasper Maerten een beetje her-

steld zal zijn. Hij heeft vier hechtingen aan de kin 

na een botsing tijdens de opwarming vorige zon-

dag met Friso. Hij begon niet zo best op Wielsbe-

ke, maar dat kan door de klap op zijn gezicht zijn 

geweest. Na een halfuur kwam hij weer helemaal 

boven. Ik hoop dat hij er zondag vanaf de eerste 

minuut staat”. 

ZONDER WARD EN MILAN 

“Maar je moet het wel zonder Ward Maerten 

stellen” 

Bram Lucker: “Dat betreur ik ten zeerste. Hij is op 

ski-reis. Ik begrijp wel dat je je na de examens 

eens wil ontspannen, maar was er dan echt geen 

ander moment, vraag ik mij dan af. Hij laat ons en 

zijn ploegmaats toch wel een beetje in de steek. 

Idem voor Milan Berquin die al een aantal weken 

telkens deel uitmaakt van het eerste elftal. Ak-

koord hij speelt nog geen volledige wedstrijden, 

maar hij is er toch telkens bij en met het oog op 

de toekomst zou hij beter moeten weten.  

Bovendien zijn ook Axel Deturck, Kuessi Segbefia  

en Edouard Gheeraert nog altijd geblesseerd. 

Maar goed, de situatie is wat ze is en we probe-

ren zeker te winnen.” 

BLIJVEN? 

Maar intussen is het nog altijd niet duidelijk of jij 

ook volgend seizoen trainer blijft bij KFC... 

Bram Lucker: “ik vraag niets liever dan hier te 

blijven, maar ik heb het bestuur een aantal zaken 

gevraagd. Men heeft al inspanningen gedaan om 

te voldoen aan mijn vraag, maar we zijn er nog 

niet helemaal. Er zijn nog een paar dingen die 

nog eens goed doorgesproken moeten worden. 

Als deze zaken opgelost geraken, dan zet ik met 

veel plezier mijn handtekening...” (PSP) 

Alister Bafcop 

is weer hele-

maal fit. Hij viel 

al een paar 

keer goed in en 

de ultieme test 

vorige vrijdag 

met de belfoten 

verliep positief. 

“Ali” is er  klaar 

voor. (foto Da-

vid Beerlandt) 
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Vrijdagavond 17 januari overhandigde de trainer 
van de A-ploeg, Bram Lucker een cheque van 
maar liefst 550 € aan de G-Kraks van KFC Poperin-
ge. Bram liep in september de Alpro-
Leiemarathon voor twee goede doelen: Ketfoot-
plus van KVC Wingene en de G-Kraks van KFC 
Poperinge. Deze twee clubs laten kinderen en jon-
geren met een beperking van voetbal genieten. 
Bram Lucker was danig onder de indruk van het 
werk van G-Kraks-trainer Wesley Ares en van de 
“puurheid” waarmee de G-Kraks voetballen, dat 
hij besloot de werking financieel te ondersteunen. 
Zowel KVC Wingene als KFC Poperinge kregen een 
cheque van 550 euro. 
Voor de gelegenheid was ook de kerstman nog 
eens op bezoek tijdens zijn terugtocht naar het 
Hoge Noorden en hij had ook nog geschenkjes 
mee voor de G-spelers. De G’-tjes,zoals ze worden 
genoemd bij KFC, waren dolenthousiast. (PSP)  

CHEQUE VAN 550 € VOOR G-KRAKS KFC POPERINGE 
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Vorige vrijdag speelden de be-
loften van KFC de derby tegen 
Vlamertinge. Altijd een potige 
partij. 
De wedstrijd startte op een aar-
dig tempo. De eerste kansen 
waren voor KFC dat de match 
meer en meer naar zich toe-
trok. Warre De Gersem was er 
na 15 minuten het dichtst bij, 
maar kopte net over.  
Op het halfuur was Vlamertinge 
voor een eerste keer gevaarlijk. 
Via een voorzet konden de be-
zoekers (te) gemakkelijk de bal 
in doel verwerken. Twee minu-
ten later was het via een soort-
gelijke fase hetzelfde liedje: 0-2 
aan de rust. 
In de kleedkamer werd er veel 
besproken en kwam trainer 
Thomas Verstraete tot één con-
clusie: door een vroeg doel-
punt, kunnen we alsnog win-
nen!  
De uitspraak van de trainer was 
bij de spelers goed aangeko-
men. Want na 10 seconden 
spelen, kon Alister Bafcop knap 
scoren: 1-2. Nauwelijks 10 mi-
nuten later scoorde Bafcop zijn 
tweede van de avond: 2-2 en 
alles te herdoen. 
In de aanval bij Vlamertinge 
stond geen onbekende: Dauwe 
Rosseel met nummer 16 speel-
de vorig seizoen nog bij Jong 
KFC en deed er regelmatig de 

netten trillen. Die kunsten was 
hij nog niet verleerd want hij 
zette knap de 2-3 op het bord.  
KFC moest opnieuw in de ach-
tervolging, maar gaf niet op. 
Freek Maes  viel in en dan weet 
je dat er iets magisch kan ge-
beuren: hij werkte een bal van 
buiten de 16 in één tijd heerlijk 

binnen, een magistrale goal en 
3-3. 
In het laatste kwartier was 
Poperinge opnieuw de baas en 
volgden enkele mooie aanval-
len. Keeper Jens pakte 10 minu-
ten voor tijd nog uit met een 
sublieme redding na een vrije 
trap van Dauwe. Het slotoffen-

sief kwam er en een voorzet 
van op links belandde bij Rinus 
Baes. De 17-jarige werkte be-
heerst af en zette de 4-3 eind-
stand op het bord. Een sterke 
prestatie tegen de nummer 4 
van de reeks. Met deze inge-
steldheid en strijdlust is alles 
mogelijk.  
Het bestuur trakteerde de spe-
lers van de beloften en Jong 
KFC na de wedstrijd op een lek-
kere hamburger. Volgende 
week volgt de verplaatsing naar 
Comines-Warneton.  
 
Opmerkelijk: Tijdens de wed-
strijd van vrijdag telde de bank 
maar liefst 11 personen: 4 wis-
selspelers en 7 stafleden (onder 
leiding van Yoni Worm) moedig-
den het team aan. De sfeer zat 
duidelijk goed. 
KFC Poperinge speelde met: 1. 
Jens Ledoux 2. Arthur D’hondt 
3. Ferre Depoorter 4. Xander De 
Ruyck 5. Jelle De Poortere 6. 
Michiel Theeten 7. Enrich Rein-
hard 8. Rinus Baes 9. Warre De 
Gersem 10. Alister Bafcop 11. 
Emiel Nouwynck 12. Freek 
Maes 13. Lennert Coutigny 14. 
Marten Vandaele 15. Bauke 
Chaerle 
T1: Thomas Verstraete KT: Jean-
not Leeuwerck Delegé: Birger 
Lejeune T2: Ewoud Laleeuw T3: 
Arthur Rosseel Verzorger: Yaron 

Sterke prestatie van KFC-Beloften 
4-3 winst tegen SK Vlamertinge 

Jens Ledoux keepte alweer een 

sterke partij; (foto DB) 
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G E R T  D E C O R T E  KO M T  T H U I S  B I J  K F C  

KFC Poperinge is bijzonder tevreden de terugkeer van Gert Decorte (29) naar KFC Poperinge te kun-
nen aankondigen. Gert maakte deel uit van de KFC-ploeg die kampioen werd in zowel derde als in 
tweede provinciale, maar verkoos toen roodgeel te verlaten voor een nieuw avontuur bij FCSV We-
velgem City. 
Na drie seizoenen keert Gert echter terug “naar huis”. Gert (middenvelder) tekende enkele dagen ge-
leden een overeenkomst met KFC, waar hij heel wat van zijn oud-ploegmaats/vrienden terug zal 
zien. Na Bentein, Hélin en Deckmyn is Gert Decorte de vierde nieuwkomer voor volgend seizoen. 
Voor de rest gaat er - voorlopig - nog niemand weg, al moeten nog enkele spelers nog tekenen: Ward 
Maerten, Axel Deturck en Kuessi Segbefia hebben hun woord gegeven en zullen heel binnenkort hun 
handtekening zetten. Lowic Paridaen en Quinten Fiey moeten nog overleggen. Alle andere spelers 
hebben al een nieuwe verbintenis voor volgend seizoen met KFC getekend. (PSP)  
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Zondag 9 februari 2020 

HAMMETJESFESTIJN  VOLLEYBAL BEAPHAR 

Org. Beaphar Volleybal. (zalen College, Deken 

Debolaan).  
 

Vrijdag 28 februari 2020 

RETRO PARTY “THE GOLDEN YEARS” 

Met live-coverband “Z-Curse” en aftermusic 

Napoleon XIV. Org. KFC-Studax.  

VVK 10 €; ADD 12 €. (zaal Palace) 
 

Vrijdag 6 maart 2020 (vanaf 19:30 u.) 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 
 

Zondag 8 maart 2020 (vanaf 12 u.) 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 

(+ gratis matchen KFC Poperinge - SV Anzegem 

 en Jong KFC - Ol. Ledegem B) 

Maandag 9 maart 2020 (vanaf 19 u.) 

KFC-STEAKFESTIJN (KFC-kantine) 
 

Zaterdag 14 maart 2020 

UNITED-FUIF “OLYMPIC” Org. KFC Poperinge en 

Beaphar Volleybal. (zaal De Kouter).  
 

Donderdag 21 mei  2020 

DUIVELTJESDAG (Sportzone) 
 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei 2020 

14de INTERNATIONAAL ESR-TORNOOI 

(Sportzone)  
 

Zaterdag 20 juni 2020 

2de SUMMER GARDEN  

(vanaf 18 u. in en rond KFC-kantine) 

TOPSCORERS 
1ste PROVINCIALE 

9: Kevin Chateau 

5: Friso Mando 

2: Jasper Notredame, Jasper 

Maerten 

1: Alister Bafcop, Ward Maer-

ten, Kuessi Segbefia, Olivier 

Sohier, Kenneth Garreyn, 

Frédéric Cuvelier 

2:  

4de PROVINCIALE D 

3: Thibaut Lobeau, Thijs Bruneel 

2: Frédéric Cuvelier, Niels 

Boutten, Jorim Louchaert. 

1: Korneel Doise, Rinus Baes, 

Emiel Nouwynck, Timo Lahaye, 

Dylan Denys, Glen Hoflack, En-

rich Reinhard, Jens Coene 

ASSISTS 
1ste PROVINCIALE 

3: Ward Maerten, Kuessi Seg-

befia, Kevin Chateau 

2: Jasper Notredame, Jasper 

Maerten 

1: Alister Bafcop, Axel Deturck, 

Friso Mando, Lowic Paridaen,  

Kenneth Garreyn, Jelle Houwen 

 

4de PROVINCIALE D 

4: Frédéric Cuvelier 

3: Fries Rosseel 

1: Frederik Deruytter, Thijs 

Bruneel, Enrich Reinhard, Xan-

der De Ruyck, Emiel Nouwynck 

 

 

 

 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

2: Kenneth Garreyn, Quinten 

Fiey, Jasper Maerten, Morgan 

Lefebvre, Olivier Sohier; Kevin 

Chateau. 

1: Axel Deturck, Friso Mando 

 

JONG KFC:  

2: Frederik Deruytter 

1: Jens Coene, Frédéric Cuve-

lier, Dylan Denis, Thijs Bruneel, 

Korneel Doise, Ferre Depoorter, 

Milan Vandenberghe, Bram Gy-

sel, Milan Berquin 

NOTEER IN DE AGENDA 
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• Op dinsdag 21 januari stond in Het Nieuwsblad een kort stukje over dit clubblaadje, nl. dat het zal 

verdwijnen na dit seizoen. Dat klopt, maar daar geven we jullie later meer uitleg over. Wat er ech-

ter niet klopte, was dat Wannes Lelong volgens Het Nieuwsblad deel uitmaakte van de Cel Com-

municatie. Het is wel degelijk kapitein Olivier Sohier die de communicatiespecialist is; wat niet 

wegneemt dat Wannes er uiteraard ook gerust bij mag komen. 

• Op vraag van SK Vlamertinge is de derby tegen KFC Poperinge vervroegd van zondag 29 maart 

naar zaterdag 28 maart om 17 u. Dat betekent ook dat we op zondag 29 maart dus rustig naar de 

wielerklassieker Gent-Wevelgem kunnen (gaan) kijken. Het is nog niet duidelijk of Jong KFC dan 

ook al dan niet op zaterdag speelt in Vlamertinge. 

• Op 22 en 23 mei heeft het 14de internationale ESR-tornooi plaats in een organisatie van KFC Pope-

ringe. Op die eerste avond van ESR heeft taditioneel een dameswedstrijd plaats. Dit keer spelen 

onze buurmeisjes van KBS Westhoek een wedstrijd tegen de Franse meisjes van AS Steenvoorde. 

Aftrap om 19:30 u.  

• Op Hemelvaartdag 21 mei heeft op de vooravond van ESR weer een “Duiveltjesdag” plaats op het 

hoofdterrein van KFC. Dat gebeurt tussen 17 en 19 u.  Mogelijk wordt daarna ook een internatio-

nale wedstrijd gespeeld tussen het A-elftal van KFC en de Franse buren van AS Steenvoorde. Mo-

gelijk, schrijven we, want de Steenvoordse club is dan nog een de competitie bezig en weet nog 

niet of ze tegen die tijd nog iets te winnen of te verliezen hebben in de competitie. Indien niet, 

dan komen ze naar de West-Vlaamse Westhoek.  

• De wedstrijden van KBS Westhoek (22 mei) en KFC Poperinge (21 mei) tegen AS Steenvoorde ka-

deren in de nauwere samenwerking die KFC Poperinge en AS Steenvoorde hebben afgesproken. 

• In de opwarming op het veld van SC Wielsbeke kwam het tot een letterlijke botsing tussen Jasper 

Maerten en Friso Mando. De klap was hard, want Jasper had degelijke verzorging nodig. Na de 

wedstrijd moest de wonde aan het aangezicht zelfs gehecht worden. 

• De jeugdcoördinatoren Tom Vandenbussche, Pedro Delcroix en David Careje zijn nog steeds op 

zoek naar trainers voor volgend seizoen in diverse jeugdreeksen. Kandidaten mogen zich altijd 

melden via tvjo@kfcpoperinge.be 

• Intussen is er ook een cursus gestart voor het B-attest van voetbaltrainer. Er zijn 14 deelnemers. 

Vier onder hen zijn lid van KFC. Door het volgen van de cursus wordt de kwaliteit van de trainingen 

verhoogd en wordt de jeugdopleiding nog beter. 

• Er worden ook nog steeds kandidaat-scheidsrechters gezocht om op zaterdagvoormiddag een 

jeugdwedstrijdje te leiden van U7 tot U11 (1 u.). U krijgt er een (kleine) vergoeding voor. Kandida-

ten mogen zich melden op het nummer 0473 / 417 394  of zich rechtstreeks melden bij Lauretto 

Deseure. 

(vervolg zie blz. 18) 
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DA N K  U  W E L  ! ! !  

De matchballen voor de wedstrijden tegen Eendracht Wervik en SK Reningelst werden geschonken 

door Lovanhop, Drafab en Fertrade. Op de foto v.l.n.r.: Olivier Sohier, Filip Coutigny, Domien Lobeau 

(Lovanhop), Frankie Lelieur en zoon (Fertrade) en Arthur Rosseel  -  (Foto David Beerlandt) 

 

• De examens zijn voorbij en dat zorgde bij de beloften vorige week voor wat ontlading. Eerst Vla-

mertinge inblikken dan een hamburgertje eten om vervolgens af te sluiten in het stamcafé van de 

vrijdag: de Vismarkt.  

• Bij de beloften zorgen ze ook voor numeriek evenwicht. Zo zaten er op de bank tegen Vlamertinge 

11 man (4 wisselspelers en 7 stafleden), evenveel als op het veld. “De zfeer is koet” zou Robert 

Wasseige gezegd hebben… 

• Zondag ll. was het duidelijk “rentree-dag” bij de A- en B-ploeg. Boutje zat voor het eerst sinds een 

jaar weer op de bank bij de A-ploeg. Bij Jong KFC maakte Jens Coene na z’n polsbreuk (12 okto-

ber) z’n rentree met een goal na een mooie lange bal van Xander De Ruyck, ook terug na enkele 

weken blessure.  

• Ook bij Jong KFC lopen de gesprekken over volgend seizoen volop zij het met paar weken vertra-

ging door de examens. Van de 45 spelers in de ruime kern zetten als 16 hun spreekwoordelijke 

krabbel. 

• De voorbije kerstactie van KFC was weer een succes. Gelukkig kon er gerekend worden op enkele 

topverkopers: ongeveer dezelfde verkoop werd gerealiseerd door slechts 82 van de ruim 300 

jeugdspelers. Die mogen zich nog verwachten een beloning! Ook dank aan de chauffeurs die de 

logistieke klus klaarden in één voormiddag. (PSP/KL) 
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De Pu13 van trainer Alex Verlinde speelde op 19 
januari in Steenbrugge.  
Onder een zacht ontwakende Steenbrugse zon, 

en met veel zin in een pot voetbal begon de 
PU13 lustig aan de opwarming.  Op een moeilijk 
en zwaar veld kwamen ze al snel 0-1 voor.  
Steenbrugge kwam er maar heel zelden uit. En 
als dat al eens gebeurde stond onze keeper pal 
en behoedde hij zijn ploeg voor een tegengoal 

met een paar knappe reddingen. Hij wilde een 
clean sheet net als zijn grote voorbeeld, Simon 
Mignolet. 
KFC kreeg redelijk wat kansen, maar had wat 
pech in de afwerking of hun keeper redde knap.  
Toch moest hun doelman zich 6 keer omdraaien 

en kon onze keeper een verdiende “cleansheet” 
behalen. (DC) 

CLEANSHEET VOOR PU13 

U11 KFC MET CLUB BRUGGE OP KV KORTRIJK 

Vorige zondag mochten de U11 VAN KFC “oplopen” op het veld van KV Kortrijk aan de hand van de 

spelers van Club Brugge. Ze zagen er een spannende wedstrijd die op een 2-2 gelijkspel eindigde. 

(foto KV Kortrijk) 
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Schotland verbiedt kopspel bij kinderen, 

Voetbal Vlaanderen volgt niet 

Voetballende kinderen in 

Schotland mogen binnenkort 

niet meer koppen op training. 

Het risico op hersenschade is 

te groot, vinden ze daar. In 

Vlaanderen wordt koppen al 

een tijdje niet meer gestimu-

leerd in het jeugdvoetbal. ‘We 

leren kinderen spelen met de 

voeten, dan koppen ze auto-

matisch minder. 

 

• Drie en een half keer meer 

kans op dementie 

• Vijf keer meer kans op de 

ziekte van Alzheimer 

• Twee keer meer kans op 

Parkinson.  

 

Dat zijn de schokkende conclu-

sies van een in oktober vorig 

jaar gepubliceerd onderzoek 

door de universiteit van Glas-

gow naar de gevolgen van her-

senschade in het voetbal – niet 

enkel veroorzaakt door her-

haald kopspel, maar ook door 

botsingen allerhande op het 

voetbalveld.  

Toch is het onderzoek voor de 

Schotse voetbalbond nu reden 

genoeg om het kopspel tijdens 

trainingen in het jeugdvoetbal 

te verbieden. Ze leggen er nu 

de laatste hand aan de nieuwe 

regels, maar binnenkort mogen 

kinderen jonger dan twaalf niet 

meer leren koppen. In de 

Verenigde Staten is dat kopver-

bod voor jonge voetballers al 

eerder ingevoerd. In Vlaande-

ren loopt er bij de KU Leuven 

een onderzoek naar de gevol-

gen van koppen bij 14- en 15-

jarige voetballers, maar de re-

sultaten daarvan zullen pas la-

ter dit jaar bekend zijn. 

 

Schadelijk voor de hersenen 

“De maatregel is ingrijpend, 

maar niet geheel onzinnig”, 

meent neuroloog Steven Lau-

reys (UZ Sart-Tilman). 

“Voetballers gebruiken scheen-

beschermers en als ze hun en-

kel verstuiken, vindt iedereen 

het normaal dat ze niet kunnen 

trainen. Voor hoofdletsels is er 

veel minder begrip; als je na 

een kop-tegen-kop wat groggy 

bent, vinden ze je een mietje 

als je niet verder speelt. Terwijl 

de schade daarvan op termijn 

veel groter kan zijn. Dat gaat 

ook op voor kopspel, dat ook 

schadelijk voor de hersenen is. 

Hoe groot die schade is, moet 

nog duidelijker aangetoond 

worden; in sporten als boksen, 

ijshockey en American football 

is dat al grondig onderbouwd, 

in voetbal nog niet.  

(vervolg zie blz. 15) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNo4yAtabnAhUKElAKHSOwDaQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Factualiteitjunk%2Fstatus%2F794245181675634688&psig=AOvVaw2yi9e_I47m1EoOhwjn8yVK&ust=158030494
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(vervolg van blz. 14) 

Maar het mag duidelijk zijn: het 

brein is fragiel, en veel koppen 

van op jonge leeftijd kan even-

wichtsstoornissen en geheugen-

problemen veroorzaken. Dus 

het is op zijn minst een goede 

zaak dat er tenminste wordt 

over nagedacht over manieren 

om die problemen te voorko-

men.” 

 

Koppen niet stimuleren 

Bij Voetbal Vlaanderen zijn ze 

voorlopig niet van plan het 

Schotse en Amerikaanse voor-

beeld te volgen. Niet omdat ze 

niet overtuigd zijn van de moge-

lijke gevaren van koppen bij kin-

deren, wel omdat het oplei-

dingsmodel in het jeugdvoetbal 

het kopspel niet stimuleert. 

“We willen dat de kinderen le-

ren spelen met de voeten, dan 

koppen ze automatisch minder 

als clubs en trainers ons model 

goed opvolgen”, zegt Bob Bro-

waeys van Voetbal Vlaanderen.  

“Pas vanaf dertien jaar spelen 

kinderen op een groot veld, met 

elf tegen elf. Dan wordt koppen 

pas een optie in het spel – en 

dan nog alleen maar bij hoek-

schoppen of voorzetten. De 

keeper zo ver mogelijk laten 

uittrappen en iemand die bal 

laten doorkoppen, keuren we 

voetbaltechnisch af. We willen 

dat kinderen net uit het duel 

leren spelen, door zich vrij te 

lopen en de bal in de voeten 

aangespeeld te krijgen, om ver-

volgens te dribbelen. Om die 

reden hebben we bij de jongste 

leeftijdscategorieën ook de in-

worp vervangen door een in-

trap. Een gevolg daarvan is dat 

ook daar het kopspel niet wordt 

gestimuleerd.” 

 

Koppen vereist techniek 

Koppen niet stimuleren is nog 

niet hetzelfde als helemaal niet 

koppen. En als koppen vanaf 

een bepaalde leeftijd – laat het 

12 jaar zijn in Schotland of 13 

jaar bij ons – toch zal gebeuren, 

is het maar best dat kinderen 

de techniek toch onder de knie 

krijgen. “Koppen vereist tech-

niek. Niet alleen om in de zone 

van de waarheid de bal in doel 

te krijgen, maar ook om schade-

lijke effecten te voorkomen”, 

zegt Browaeys. “Daarom moe-

ten kinderen toch leren dat ze 

hun voorhoofd moeten gebrui-

ken en niet de bal op de kruin 

laten botsen. Dat moeten ze 

kunnen voor ze gaan koppen in 

wedstrijden. We raden daarom 

aan kinderen toch te leren kop-

pen, maar dan wel met zachte 

plastic ballen om risico’s zo be-

perkt mogelijk te houden.”  

(Uit “De Morgen” van 18 janua-

ri 2020) 

Koppen vereist techniek. Kinderen moeten leren dat ze hun voor-

hoofd moeten gebruiken. (foto De Morgen) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-5Yb_tabnAhURKVAKHZCWAhIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.nl%2Fvoetbal%2Bscore%2Btshirts&psig=AOvVaw2yi9e_I47m1EoOhwjn8yVK&ust=1580304942700159
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHyuGgtqbnAhWSPFAKHbZNCEkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.demorgen.be%2Fnieuws%2Fschotland-verbiedt-kopspel-bij-kinderen-voetbal-vlaanderen-volgt-niet~bbb8ed04%2F&psig=AOvVaw2_
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DE U11-C-SPELERS HEBBEN MET  

DORIAN LANOYE EEN NIEUWE TRAINER 

Studax bouwt graag een feestje. 

Op 28 februari ’20 vanaf 20 u. is 

het weer zo ver. Na de “Faute 

Avont” van verleden jaar, de 

“Soirée Populaire” van twee 

jaar geleden en de thema-

avonden voordien is het nu de 

beurt om even terug te gaan in 

de tijd. “Palace” in Poperinge 

vormt dan het decorum van 

“The Golden Years”. Om dit al-

les te omkaderen doet niemand 

minder dan DJ Napoleon XIV 

(Jan de Sagher) nog eens een 

rentrée. Hij warmt alvast de zaal 

op en zorgt ook voor de nodige 

aftermusic tot in de late uurtjes. 

Drie, op het zicht rasechte, roc-

kers brengen met hun band am-

biance en retro-covers uit de 

jaren 60, 70, 80, ….. zeg maar 

“The golden years” van de mu-

ziek. Ze spelen en mixen alle 

genres van AC/DC over CCR tot 

Normaal en Black Sabbath. 

Maar ook van een streepje Ha-

zes of schlagers zijn ze niet vies. 

Hun setlist bestaat enkel uit ge-

kende nummers, meezingers 

van formaat. En… ze houden re-

kening met de keuze van het 

publiek gezien ze een uitzonder-

lijk brede setlist hebben. Zo 

wordt het publiek een deel van 

de band. Ambiance voor jong 

en minder jong is hun belang-

rijkste streven! Drie klassemuzi-

kanten: Philip De Vreeze op gi-

taar en zang; Guy Wille op 

drums en Kris Demets op bas. 

Ze verdienden reeds hun muzi-

kale strepen bij gewaarde bands 

als Gesman, Los Tres Superma-

nes, De Poldercowboys, Crystal 

Moon en Sabatthizer. Kaarten in 

voorverkoop aan 10 € in Hotel 

Restaurant Palace Ieperstraat 34 

Poperinge, in l’Héritage Grote 

Markt 19 Poperinge en bij alle 

Studax-bestuursleden en spe-

lers 

info : marc.dewilde@telenet.be 

of www.studaxpoperinge.be. De 

The golden years” Studax – retroparty 
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WEEKEND 01-02 FEBRUARI 
VRIJDAG 31/1 

Uit 

19:30  Jespo Comines-Warneton - KFC Beloften 

 

ZATERDAG 1/2 

Thuis 

09:30  GEW U8(1) - FC Westouter 

09:30  GEW U8(2) - VK Langemark-Poelkapelle 

09:30  PROV U9(1) - SV Zulte-Waregem 

09:30  PROV U9(2) - SV Zulte-Waregem 

09:30  PROV U10 - K. Zwevegem Sp. 

09:30  PROV U11 - VVC Beernem 

09:30  GEW U17 - VV Koekelare 

14:30  PROV U17 - SV Zulte-Waregem 

Uit 

09:00  K. SV Roeselare - GEW U7(3) 

09:15  FC Westouter - GEW U11 (2) 

09:30  K. EVC Beselare - GEW U10(1) 

09:30  K. EVC Beselare - GEW U7(1) 

09:30  K. SV Rumbeke B - GEW U7(2) 

10:00  WS Bulskamp - GEW U11 

10:30  K.R.C. Waregem - PROV U8(1) 

10:30  K.R.C. Waregem - PROV U8(2) 

10:30  Sp. Dikkebus - GEW U10(2) 

13:15  SK Reningelst B - GEW U13 

14:30  K. Dosko Sint-Kruis - PROV U21 

14:30  K. RC De Panne - GEW U15 

14:30  SK Nieuwkerke - GEW U12 

 

ZONDAG 2/2 

Thuis 

09:30  PROV U12 - K. Zwevegem Sp. 

09:30  PROV U13 - K. Sp. Club Blankenberge 

09:30  PROV U15 - VVC Beernem 

14:00  Jong KFC - GS Voormezele 

15:00  KFC Poperinge A - K. FC Varsenare 

Uit 

09:15 K. FC. Meulebeke - Studax Z 

09:15 RW Hollebeke - Studax Reserven  

WEEKEND 7-8-9- FEBRUARI 
VRIJDAG 7/2 

Thuis 

20:00  KFC Beloften - SK Staden A 

 

ZATERDAG 8 /2 

Thuis 

09:30  PROV U8(1) - K. VK Avelgem 

09:30  PROV U8(2) - K. VK Avelgem 

09:30  GEW U10(1) - R. Jespo Comines-Warneton 

09:30  GEW U10(2) - SK Reningelst B 

09:30  GEW U11 - NSVD Handzame 

09:30  GEWU11 (2) - K. Sassp. Boezinge 

10:45  GEW U7(1) - R. Jespo Comines-Warneton 

10:45  GEW U7(2) - K. SV Moorsele 

10:45  GEW U7(3) - K.V.K. Westhoek 

14:30  GEW U12 - K. Sassp. Boezinge 

14:30  GEW U13 - J.V. Lo-Reninge 

14:30  GEW U15 - K. Sassp. Boezinge 

Uit 

09:15  SV Zulte-Waregem - PROV U11 

09:30  K. FC. Meulebeke - PROV U10 

14:00  K. FC. Meulebeke - PROV U21 

09:30  K. Sassp. Boezinge - GEW U8(1) 

10:30  K. Sassp. Boezinge - GEW U8(2) 

11:00  K.V.K. Westhoek - PROV U9(1) 

11:00  K.V.K. Westhoek - PROV U9(2) 

11:30  S.V. Wevelgem City B - GEW U17 

14:00  KV Oostende - PROV U17 

19:00  VK Dadizele A - Jong KFC 

 

ZONDAG 9/2 

Thuis 

09:15  Studax Reserven - US Ploegsteert B 

09:15  Studax Z - R. Jespo Comines-Warneton 

Uit 

09:30  S.K. Eernegem - PROV U12 

10:00 F .C.E. Kuurne - PROV U13 

10:00  K. SV Bredene A - PROV U15 

15:00  K. Sassp. Boezinge - KFC Poperinge A 
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1ste PROVINCIALE 
KALENDER 01-02 FEBRUARI 
01/02 19:30 Wevelgem - Wielsbeke      ...-...  

02/02 15:00 KFC Poperinge - KFC Varsenare  ...-...  

02/02 15:00 Oostkamp - Waregem      ...-...  

02/02 15:00 Dadizele - WS Lauwe       ...-...  

02/02 15:00 RC Lauwe - Wervik        ...-...  

02/02 15:00 Zedelgem - Boezinge       ...-...  

02/02 15:00 Oostduinkerke - Blankenberge  ...-...  

02/02 15:00 Vlamertinge - Anzegem     ...-...  

RANGSCHIKKING 
1. OOSTKAMP    20  13  2 5  50/21  44 

2. Waregem      20  12  3 5  40/27  41 

3. Anzegem      20  10  3 7  39/24  37 

4. Wervik       20  9  5  6  38/29  33 

5. Blankenberge   20  9  6  5  39/30  32 

6. WS Lauwe     20  8  4  8  35/23  32 

7. Dadizele      20  8  7  5  30/30  29 

8. Zedelgem     20  8  8  4  32/33  28 

9. Oostduinkerke  20  7  8  5  40/37  26 

10.  Wielsbeke      20  6  6  8  29/27  26 

11.  RC Lauwe     20  6  7  7  26/30  25 

12.  KFC POPERINGE  20  6  8  6  24/23  24 

13.  Vlamertinge     20  5  13 2  23/43  17 

14.  Wevelgem     20  3  9  8  29/41  17 

15.  Boezinge     20  4  12 4  22/41  16 

16.  KFC VARSENARE  20  3  16 1  21/58  10 

KALENDER 08-09 FEBRUARI 
15/02 19:30 Wervik - Varsenare       ...-...  

15/02 19:30 Wevelgem - Boezinge      ...-...  

15/02 20:00 Oostkamp - Blankenberge    ...-...  

16/02 15:00 KFC Poperinge - WS Lauwe   ...-...  

16/02 15:00 Dadizele - Anzegem       ...-...  

16/02 15:00 RC Lauwe - Wielsbeke      ...-...  

16/02 15:00 Zedelgem - RC Waregem     ...-...  

16/02 15:00 Vlamertinge - Oostduinkerke  ...-... 

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 01-02 FEBRUARI 
01/02 18:00 Winkel Sp.  - Dadizele      ...-...  

02/02 13:45 Vlamertinge - Ledegem     ...-...  

02/02 14:00 Jong KFC - GS Voormezele  ...-...  

02/02 15:00 Houthem - Hollebeke     ...-...  

02/02 15:00 Westouter - Elverdinge    ...-...  

02/02 15:00 Kruiseke - Moorsele       ...-...  

02/02 15:00 Zillebeke - Vleteren      ...-... 

   

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.     19 13  2  4  58/15  43 

2. Kruiseke      19 13  5  1  38/26  40 

3. Vleteren      19 11  6  2  43/45  35 

4. Elverdinge     18 10  5  3  41/22  33 

5. Zillebeke      19 10  6  3  55/32  33 

6. Dadizele       19 10  6  3  50/37  33 

7. Westouter     19 9   4  6  42/30  33 

8. GS VOORMEZELE 19 10  7  2  37/28  32 

9. Moorsele      18 8   5  5  42/33  29 

10.  Reningelst     19 5   10 4  28/31  19 

11.  Ledegem      18 5   10 3  20/37  18 

12.  Hollebeke     19 4   9  6  22/37  18 

13.  Houthem     18 3   12 3  21/58  12 

14.  JONG KFC     18 2   14 2  21/55  8 

15.  Vlamertinge     19 1   13 5  29/61  8 

 

KALENDER 08-09 FEBRUARI 
08/02 19:00 Dadizele  - Jong KFC     ...-...  

09/02 15:00 Moorsele  - Zillebeke    ...-...  

09/02 15:00 Ledegem  - Kruiseke     ...-...  

09/02 15:00 Voormezele - Houthem   ...-...  

09/02 15:00 Vleteren - Winkel Sp.     ...-...  

09/02 15:00 Hollebeke - Reningelst    ...-...  

09/02 15:00 Elverdinge - Vlamertinge   ...-...  
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