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ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 

1ste provinciale (15 u.) 

KFC POPERINGE - KWS LAUWE 
 

4de provinciale D (14 u.) 

JONG KFC - VKW VLETEREN 
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Het bestuur, spelers en supporters van KFC POPERINGE  

verwelkomen graag het bestuur, spelers en supporters van  

KWS LAUWE en VKW VLETEREN 

ROEST RUST ? 
KFC POPERINGE - KWS LAUWE (15 u.) 

“Rust Roest”, zegt men wel eens. Maar klopt dat wel? “Neen”, 

zeggen therapeuten, lifestylecoaches, enz... Integendeel. Rust 

doet goed. Voilà, méér moeten we als inleiding tot de volgen-

de wedstrijd niet weten. Storm Ciara heeft de spelers fysieke, 

maar vooral mentale rust gegund; het débacle van Varsenare 

is vergeten, op naar nieuwe puntenoogst. En waarom niet te-

gen White Star Lauwe? Als er tenminste geen nieuwe storm 

de kop opsteekt, want de meteovoorspellingen gaan in die 

richting. Hoe dan ook, er zal nu allicht wél gespeeld worden, 

want de bond zal geen twee speeldagen willen uitstellen.  

Aan de spelers om te bewijzen dat rust inderdaad niet roest...

(PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Gilles 

Fockedey, bijgestaan door de grensrechters Nordin Degraeve  

en Stefaan De Larue. 

 

JONG KFC -  VKW VLETEREN (14 u.) 
 Jong KFC was een van de weinige ploegen die speelde vorig 

weekend. Het ging weliswaar vrij zwaar de boot in tegen Da-

dizele B maar speelde, al bij al niet zo slecht als de uitslag liet 

vermoeden (6-2). De gasten van coach Johnny De Gruyter 

ontvangen na de komst van Reningelst, andermaal een dichte 

buur en de derbysfeer zal weer niet veraf zijn. In de heen-

match speelde Jong KFC goed mee,  kwam dicht bij een gelijk-

spel maar beet het uiteindelijk in het Woestense zand. Het 

werd toen 3-1. De examens zijn stilaan uit de kleren verdwe-

nen, de conditie is weer aangescherpt en het geloof in pun-

tengewin is weer aanwezig. Bij Vleteren voelt Adriaan Van-

denberghe (ex-KFC en al 11 goals) zich duidelijk in z’n sas 

maar de resultaten bleven de laatste matchen wat uit. (KL)  

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Gino Vanneste 
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Niels Boutten verlaat KFC Poperinge voor TSC Proven 

“Dit is geen vaarwel, maar tot ziens” 
Niels Boutten is aan zijn laatste maanden bezig 

bij KFC Poperinge. En dat vinden wij met zijn al-

len bijzonder jammer. Maar Niels parafraseert  

geheel op zijn manier Guy Verhofstadt, die bij 

de Brexit op 31 januari de Britten uitzwaaide 

met: “dit is geen vaarwel, maar tot ziens”. We 

respecteren de wens van Niels om het - na zijn 

zwaar werkongeval in januari 2019 - toch nog 

eens te proberen in een reeks hoger dan Jong 

KFC: in derde provinciale dus en meer bepaald 

bij TSC Proven. 

Het verhaal van Niels is bekend: een zwaar werk-

ongeval met een ernstig schedelletsel hield hem 

bijna een vol jaar van het voetbalveld. Maar eens 

de dokters in december groen licht gaven om 

weer wedstrijden te spelen, sprong Niels een gat 

in de lucht. “Blij als een kind was ik”, bekende hij 

eerder al. Intussen speelde hij al met de Beloften 

en met Jong KFC en viel hij ook al in voor het A-

team op het veld van Wielsbeke. “Waar ik ver-

domme nog een kans miste”, moppert Niels. “Dat 

zou pas een rentree zijn geweest”. 

 

WOU BIJ DE GROEP HOREN 

“Eén jaar geleden dacht ik niet nog ooit te kun-

nen en vooral te mogen voetballen”, bekent de 

voormalige  KFC-kapitein. “Maar van zodra ik kon, 

trainde ik en deed ik de oefeningen mee die voor 

mijn hoofd veilig waren. Ik wou bij die groep blij-

ven en helpen waar ik kon”.  

Want niet alleen op voetbalvlak was Niels een 

steun en toeverlaat, ook ploegmaats die het 

soms moeilijk hadden op eender welk vlak kon-

den altijd bij Niels terecht voor mentale steun en 

raad. Hij werd bij het begin van het seizoen dus 

zo’n beetje de verbindingsman tussen trainer, be-

stuur en spelers en dat ging hem goed af. 

“Klopt”, geeft Niels toe, “maar om dat nu al te 

blijven doen, vind ik het wat te vroeg”. 

 

WAT KAN IK NOG? 

“Ik zou graag eens weten wat ik als voetballer 

nog kan. Ik ben 32 jaar en ik vind voetballen nog 

echt plezant. Ik heb voor mezelf wel uitgemaakt 

dat 1ste provinciale allicht té hoog gegrepen is 

voor volgend seizoen. Ik had het al moeilijk vóór 

mijn ongeval en sukkelde toen ook al van de ene 

spierblessure naar de andere. Dus afdalen. Ik wil 

jonge gasten helpen en begeleiden. OK, ik kon 

dat ook bij Jong KFC gedaan hebben, inderdaad”, 

is Niels mijn volgende vraag voor. “Maar ik wil 

voor mezelf weten of ik het nog kan op één ni-

veau hoger.  

(vervolg zie blz. 5) 

Niels Boutten: “Ik wil voor mezelf weten waar ik 

sta en wat ik nog kan. (foto David Beerlandt) 
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(vervolg van blz. 4 Niels Boutten) 

 

“Had Proven ook in 4de provinciale gespeeld, dan 

was ik niet gegaan en zou ik bij Jong KFC geble-

ven zijn”. 

En dan zou Niels gespeeld hebben onder het trai-

nerschap van zijn schoonbroer Glen Saeremans. 

“Inderdaad”, lacht hij om er vervolgens geksche-

rend aan toe te voegen: “Ik moet thuis al naar 

een Saeremans luisteren, hé”. 

“Glen vindt het spijtig dat ik vertrek, maar dat is 

nu eenmaal mijn keuze. Ik had graag met Glen 

gewerkt, hoor, zeker weten: hij is een voetbal-

kenner en het is een goede trainer. Maar wat niet 

is, kan misschien nog komen. Wie weet”, sluit 

Niels dat hoofdstuk af. 

 

HOOFDPIJN 

Intussen heeft hij wel al een aantal matchen ge-

speeld met de KFC-Beloften én met Jong KFC 

waar hij zelfs twee keer scoorde met het hoofd. 

Maar wat is de terugslag op de gezondheid van 

dat spelen van wedstrijden, wilden we weten. 

“Het is duidelijk dat de basisconditie nog niet 

goed is”, zegt Niels. “Het balgevoel is ook nog 

niet wat het zou moeten zijn, maar daar kan aan 

gewerkt worden in de komende maanden”.  

“Heb ik last van de inspanningen? Ja”, bekent hij. 

“Ik heb - na mijn ongeval - heel veel slaap nodig. 

Na een wedstrijd lig ik dan echter te piekeren 

van: ik had dit zo moeten doen en toen had ik 

dàt moeten doen... Ik speel die matchen in ge-

dachten opnieuw waardoor ik niet in slaap ge-

raak, terwijl ik net die slaap nodig heb. En dan 

krijg ik hoofdpijn... Ik moet dat leren van mij af-

zetten, maar dat lukt me voorlopig nog niet”. 

 

MENTOR EN BANKZITTER...? 

Bij TSC proven krijgen ze er dus een supergemoti-

veerde speler bij. “Ik ken trainer Dirk Maes en de 

meeste van de spelers daar ook”, zegt Niels die 

het groepsgevoel belangrijk vindt en daar in Pro-

ven ook wel een voortrekker zal zijn. 

 

Hier, bij KFC moeten we hem helaas missen: trai-

ner Lucker vindt het bijzonder jammer, want hij 

had graag Niels bij de ploeg gehouden als mentor 

en als supersub. “Dat zal ik die laatste 9 matchen 

van het seizoen dolgraag doen”, zegt Niels, “maar 

Bram begrijpt ook wel dat ik het nog wel eens wil 

proberen in 3de provinciale. Een heel seizoen 

bankzitten, lijkt me voorlopig wel wat te lang”.  

 

De voorzitter schrok wel toen Niels zijn vertrek 

bekend maakte: “Maar hij had er - net als de 

meeste mensen bij KFC - begrip voor, net als de 

spelers. Ik heb zes heerlijke seizoenen voor KFC 

gespeeld: 1 jaar in derde, 2 seizoenen in tweede 

en drie campagnes in 1ste provinciale”, blikt Niels 

terug. “Ik vertrek niet met slaande deuren, hé. 

Dus inderdaad, geen vaarwel, maar tot ziens”... 

(PSP) 

De “oude” (Niels Boutten) en de nieuwe kapitein 

(Olivier Sohier) in 1 beeld van vorig seizoen. 

(Foto  Nico Vankeirsbilck) 
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Het zou best kunnen dat je zoon of dochter 

(veel) voetbaltalent heeft. Alle profs, internatio-

nal of niet, zijn érgens begonnen. Soms in een 

kleine of middelgrote provincieclub zoals KFC. 

Maar hoe ga je daarmee om?  

Bij KFC blijven en zo via de eerste ploeg door-

stromen naar andere hoger spelende clubs? Of 

ineens naar een club gaan waar de uitbouw van 

de jeugdopleiding nog groter is? En hoe zit dat 

met die niveaus?  
 

 

ELITE 

De hoogste vorm van jeugdopleiding in ons land 

heet “elite” en wordt gevormd met ploegen uit 

1A en 1B. Daaronder heb je clubs die 

“interprovinciaal” spelen, het vroegere 

“nationaal” voetbal.  

De West-Vlaamse ploegen hierin treffen ook en-

kele Oost-Vlaamse teams en zijn als opleiding iets 

beter omkaderd dan de “provinciale” ploegen. 

Deze laatste is de reeks waar KFC Poperinge zich 

in bevindt.  

ABSOLUTE TOP PROVINCIAAL 

KFC hoort daar bij de absolute top (top 3). Dat  

blijkt uit strenge audits en de awards die KFC 

Poperinge in de voorbije jaren al gekregen heeft. 

“Als KFC dan absolute top zou zijn, waarom wa-

gen ze zich dan geen klasse hoger?” hoor ik u 

denken.  

Welnu, KFC kiest bewust om die stap niet te 

zetten vanwege die té hoge eisen waarvan de 

meerwaarde niet wordt ingezien.  

 

EXTRA TALENT 

Maar goed,  uw kind heeft dus extra talent, men-

sen die dat kunnen weten bevestigen dit overi-

gens. Wat doe je ermee als  een ploeg uit elite of 

interprovinciaal komt aankloppen? Wat vindt KFC 

daar zelf van?  

 

Wel, KFC zal constructief meewerken aan een 

vertrek naar een club van hoger niveau als dat 

inderdaad de beste oplossing is voor de speler.  

Een speler/speelster moet zich kunnen ontwikke-

len volgens het talent dat hij/zij meekreeg.   

 

Spreek echter goed af met de club waarvoor uw 

kind gevraagd wordt wat voor praktische gevol-

gen dat met zich meebrengt.  

Hoe vaak wordt er getraind, hoe ver zijn de mat-

chen buitenshuis, welke zijn de rechten, maar 

óók wat zijn de plichten…? 

Bekijk vooral ook de sportieve kant van de zaak: 

wat als hij/zij het verhoopte niveau toch nìet 

haalt? In dat geval komt hij/zij dan terecht bij het 

provinciaal niveau bij clubs uit elite en bij gewes-

telijk niveau bij clubs uit interprovinciale.  

 

(vervolg zie blz. 5) 

Help! Mijn kind heeft voetbaltalent…!!! 

Altijd leuk om met de vrienden samen te kunnen 

voetballen, niet ver van huis en in een veilige 

omgeving. (foto David Beerlandt) 
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DA N K  U  W E L  ! ! !  

De wedstrijdballen voor de matchen van KFC vorig weekend tegen Varsenare en GS Voormezele wer-
den geschonken door Garage Luk Delanote en De Peperstraat. Op de foto v.l n.r: Olivier Sohier 
(kapitein A- ploeg), Voorzitter Filip Coutigny, Luk Delanote en echtgenote, Jan Devos (De Peperstraat) 
en Jens Coene (kaptein B-ploeg). Foto David Beerlandt  

(vervolg van, blz. 4) 

Hou er rekening mee dat - bij een terugval - de-

motivatie en gebrek aan voetbalplezier dreigt.  

 

BIJ KFC BLIJVEN? 

Of dan toch maar bij KFC blijven zoals Mats Van-

lerberghe knap uitdrukte (zie KFC-clubblad van 

19 januari 2020)?…  Dan heb je sowieso : 

• goed opgeleide trainers 

• een goeie accommodatie dicht bij huis 

• de vriendjes die je allemaal kent en papa/

mama kennen ook de andere ouders 

• een gezonde club met realistische ambities en 

de juiste waarden 

• doorstroming in de eerste elftallen 

• bij de laagste lidgelden op provinciaal niveau 

ALTIJD WELKOM ! 

Kiest je zoon/dochter dan uiteindelijk toch het 

ruime sop en ziet hij/zij na een paar jaar dat de 

ambitieuze keuze dan toch niet de juiste was, 

omdat - bijvoorbeeld - de beloftes niet altijd wer-

den? 

Wat dan? KFC verwelkomt de spelers weer met 

open armen: er wordt afgesproken wie de her-

aansluiting betaalt (voor iedere aansluiting moet 

bij de bond betaald worden). De speler komt 

weer bij z’n leeftijdsgenootjes terecht en als de 

integratie vlot verloopt hopen we met z’n allen 

dat de speler z’n voetbalplezier terug vindt. Zo 

eenvoudig kan het zijn... (KL) 
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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).  
 

Zaterdag 17 april 
 

3de KFC-QUIZ vanaf 20 u. (KFC-kantine). Org. 

KFC-A-team (Niels Boutten en Bram Lucker)  
 

Zaterdag 16 mei 2020 

VOETBALGOLFTORNOOI Org. KFC-kiné Ben 

Vanhoucke (op en rond de sportzone) 
 

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, Frédé-

ric Cuvelier 
 

4de PROVINCIALE D 

3: Thibaut Lobeau, Thijs Bruneel 

2: Korneel Doise, Frédéric Cuve-

lier, Niels Boutten, Jorim Lou-

chaert, Jens Coene 

1: Lucas Pacco, Rinus Baes, 

Emiel Nouwynck, Timo Lahaye, 

Dylan Denys, Glen Hoflack, En-

rich Reinhard. 

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 

2: Xander De Ruyck, Enrich 

Reinhard 

1: Frederik Deruytter, Thijs Bru-

neel, Emiel Nouwynck 

 

 

GELE KAARTEN 
A-TEAM:  

2: Kenneth Garreyn, Quinten 

Fiey, Morgan Lefebvre, Olivier 

Sohier; Kevin Chateau. 

1: Axel Deturck, Friso Mando 

 

JONG KFC:  

2: Frederik Deruytter 

1: Jens Coene, Frédéric Cuvelier, 

Dylan Denis, Thijs Bruneel, Kor-

neel Doise, Ferre Depoorter, Mi-

lan Vandenberghe, Bram Gysel, 

Milan Berquin 

NOTEER IN DE AGENDA 
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• Jasper Maerten kreeg tegen FC Varsenare zijn derde gele kaart en moest dus tegen Boezinge langs 

de kant blijven. Door het uitstel van die wedstrijd gaat de schorsing van Jasper nu door tegen WS 

Lauwe. Dat betekent dat Jasper wél zal mogen spelen op Boezinge. En dat is toch goed nieuws. 

• Quinten Fiey verlaat KFC Poperinge na dit seizoen. Hij verkoos om niet bij KFC te blijven, vermits er 

geen spelzekerheid kon worden gegeven.  

• Waar er in de loop van vorige week wat paniek was omdat een aantal spelers wegens ziekte mis-

schien niet fit zouden geraken voor de match op Boezinge, dan heeft storm Ciara KFC Poperinge 

wat geholpen. Er werd niet gespeeld en dus konden de spelers verder recupereren. 

• De resultaten in 3de amateurs van vorig weekend vielen mee voor KFC en de andere degradatie-

kandidaten in 1ste provinciale. Wingene won immers en is - voorlopig - weg van de degradatie-

plaatsen. Oostnieuwkerke en KM Torhout zijn wel nog in acute nood. 

• Storm Ciara zorgde ervoor dat er zondag niet gevoetbald werd. De geplande jeugdwedstrijden 

worden in principe niét ingehaald, tenzij er met de tegenstander een onderling overeenkomst 

wordt gesloten. Zo spelen de U13 van KFC volgende woensdag 19/2 op het veld van Kuurne. 

• Volgend weekend zijn er helemaal geen jeugdwedstrijden. Dat is een traditie bij het begin van de 

Krokusvakantie. 

• Na de overwinning van de Beloften tegen Vlamertinge werd er vervolgens knap 1-1 gelijk gespeeld 

tegen Komen, tweede in de stand. 

• Door de lesvrije week waren er heel wat studenten niet beschikbaar voor deze match. Zo werd T2 

Ewoud Laleeuw eventjes weer veldspeler. Hij deed het uitstekend. Ook Mehdi Desegher (trainer 

van de U10) bond nog eens zijn voetbalschoenen aan na meer de 1 jaar niet meer gespeeld te 

hebben. Ook hij speelde een heel sterke wedstrijd. De keeper van de U21, Rune Depoorter deed 

mee als veldspeler. Rune bewees dat hij niet enkel als keeper veel talent heeft. 

• Het doelpunt op Komen werd gescoord door kapitein Lennert Coutigny. Het was een bijzonder 

knappe goal: een schot vanop de middellijn vloog in doel. Lennert bleef bescheiden over zijn doel-

punt: “Het was met wat geluk en eigenlijk meer een voorzet”, zei hij. De medespelers dachten dat 

het wel degelijk een bewust schot was. Of was het eerder andersom... 

• Op vrijdag 07/02 kwam de leider Staden op bezoek.  Ook deze wedstrijd eindigde op een 1-1 ge-

lijkspel na een collectief knappe prestatie. Het doelpunt werd gescoord door Thijs Bruneel. De 

POV  (Pintjes Op Vrijdag) in café De Vismarkt smaakten na deze knappe prestaties nog meer dan  

anders.  

• Korneel Doise (17) die pas half november z’n debuut maakte bij de B’s, zou normaal in de basis 

hebben gestaan bij KFC-A in de derby tegen Boezinge.  Maar storm “Ciara” verbrodde dat debuut 

KFC-CLUBBLAD - SEIZOEN 3/nr. 12 - 16-02-2020 
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(vervolg KFC-NIEUWSJES) 

• Nogal wat mensen zaten vorige zondag met een “zwart gat”, vermits er nergens voetbal was. Ho-

pelijk heeft u toch kunnen genieten van de schitterende prestatie van de Belgian Cats, de nationa-

le damesbasketbalploeg die zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Tokyo. 

• Bij Jong KFC Arthur Rosseel is na een hamstringblessure herbeginnen trainen. Thibaut Lobeau en 

Jonas Rosseel (beide knieproblemen) speelden al met de beloften  

• Van de 47 spelers van Jong KFC hebben al 32 speler bijgetekend of minstens hun woord gegeven. 

Alleen Jonas Rosseel stopt na 5 seizoenen bij KFC-B. Hij is inmiddels al een poosje student-af, 

werkt momenteel als kinesist, maar verhuist in de komende maanden naar Wevelgem. De combi-

natie van dat alles maken het praktisch te moeilijk om nog verder te doen.  

• De skiërs van de A-ploeg (Ward Maerten en Milan Berquin) waanden zich op de dinsdagtraining in 

Kamp Waes. Ze kregen van chef Fly Lucker wat extra “poids moral” want na de training mochten 

ze samen al het materiaal meezeulen naar het materiaalhok.  

• Op 14 maart is er weer de United fuif. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, vooral voor de opkuis 

’s morgens vroeg om 6:00 u. In de namiddag, net voor de United-fuif, is er de Kids- & Familyparty 

vanaf 16:30 u. Op de fuif voor de kinderen zijn zeker ook de (groot)ouders welkom. Met een bon 

die je vindt op de flyers, krijg je een triple of een glas cava gratis!  

• Op zaterdag 17 april organiseren Niels Boutten en Bram Lucker voor de derde opeenvolgende keer 

een KFC Quiz, een algemene kennis-quiz. Niels en Bram zijn al met de voorbereiding bezig. De quiz 

werd vorig jaar gewonnen door “Men United”. Er waren 22 ploegen van vier personen. Dit jaar ho-

pen de initiatiefnemers op een volledige bezetting, nl. max. 30 ploegen van 4 personen. (PSP - KL - 

TV) 
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Het KFC-Clubblad verdwijnt! Nà dit seizoen én 

in zijn “huidige” vorm, welteverstaan. We blij-

ven voor u weliswaar KFC-nieuws sprokkelen 

en publiceren, maar dan digitaal op de (bijna) 

vernieuwde KFC-website, op Facebook, Insta-

gram, enz... 

Al voor het derde opeenvolgende seizoen kreeg  

en krijgt u ofwel online ofwel fysiek bij de thuis-

wedstrijden dit clubblad in handen.  

In de Cel Communicatie van KFC Poperinge werd 

eind 2019 echter dé grote vraag op tafel ge-

gooid: loont het (vele) werk de moeite? Met an-

dere woorden: wordt het clubblad voldoende 

gelezen?  

Te zien aan de Facebookcijfers was de interesse 

goed, maar niet voldoende groot om het op dié 

manier nog te blijven doen. Ook op de thuiswed-

strijden bleven er soms exemplaren van het 

clubblad liggen en er werden er sowieso al niet  

téveel geprint. De conclusie lag dus voor de 

hand.  

WEINIG MEDEWERKING... 

Bovendien - en misschien vooral - was de mede-

werking binnen de club niet bijster groot, vooral 

dan vanuit de jeugd, terwijl je net het tegenover-

gestelde zou verwachten. Jeugdvoetbal komt in 

de klassieke media sowieso al niet veel aan bod. 

En dan is er in eigen club eens een medium, 

maar blijkbaar is er dan toch geen interesse 

voor. Oproepen tot medewerking via diverse ka-

nalen leverden niets of toch niet veel op. Een 

paar keer een impuls en dan weer gedaan. Zo 

werkt het uiteraard niet en hebben we de con-

clusie getrokken die er te trekken viel... 

DIGITAAL 

We maken het seizoen rond met het clubblad 

zoals het nu bestaat, maar na de competitie 

2019-2020 is het afgelopen. We schakelen daar-

na de digitale knoppen in, zodat we nieuws kun-

nen publiceren als het er is en we niet hoeven te 

wachten op de publicatie van het clubblad en we 

ook niet afhankelijk zijn van een aantal pagina’s. 

 

(vervolg zie blz. 14)  

KFC-CLUBBLAD VERDWIJNT 

 NA SEIZOEN 19-20 
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INPUT 

De Cel Communicatie wil de communicatie - in-

tern en extern -  optimaliseren. Er worden diver-

se zaken getest, het ene al succesvoller dan het 

andere. Maar hét gegeven blijft of je nu digitaal 

werkt op niet: er moet “input” zijn, er moeten 

“mensen” zijn die het willen, er moet materiaal 

zijn en vooral veel enthousiasme. 

 

CAMERA? 

In die optiek deed de Cel Communicatie van 

Facebook een oproep waarbij we zochten naar 

een cameraman/-vrouw, die met zijn/haar eigen 

materiaal kon instaan voor het filmen van allerlei 

activiteiten, interviews, wedstrijden, evenemen-

ten, enz...  

Maar niemand - lees: niemand - reageerde op 

die oproep.  

En toch geloven we er nog in: er moeten in de 

regio toch mensen zijn die graag filmpjes aller-

hande maken? Het hoeft niet op en top professi-

oneel te zijn.  

Zijn er in de regio dan geen studenten, geen ca-

meramannen/-vrouwen-in-spe die wat willen 

“oefenen”? Zijn er geen toekomstige journalisten 

die ervaring willen opdoen?  Want ook dàt zoe-

ken we: mensen die graag interviewen, die graag 

schrijven, die columns of reportages willen ma-

ken,....  We hopen ze alsnog te vinden.  

 

Wat kunnen wij u bieden? Eerst en vooral een 

waardevolle ervaring die misschien goed kan 

staan op een CV, je zal ook deel uitmaken van 

een gezellige familiale voetbalclub en alles van 

op de eerste rij kunnen beleven.  

En ja, het is vrijwilligerswerk: u wordt er dus niét 

voor betaald. Maar als u alles van op de eerste rij 

wil beleven, schrijf gerust naar  

media@kfcpoperinge.be... (PSP)  
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WEEKEND 15-16 FEBRUARI 
VRIJDAG 14/2 

Uit 

20:00  GD Ingooigem -  KFC Beloften 

 

ZATERDAG 15/2 

Thuis 

09:30  GEW U8(1) - SK Elverdinge 

09:30  GEW U8(2) - SC Zonnebeke 

09:30  PROV U9(1) - SC Zonnebeke 

09:30  PROV U9(2) - SC Zonnebeke 

09:30  PROV U10 - F.C.E. Kuurne 

09:30  PROV U11 - KV Oostende 

09:30  GEW U17 - K. SV Rumbeke B 

14:30  PROV U17 - VVC Beernem 

Uit 

09:00  SV Moorslede - GEW U7(1) 

09:00  VKW Vleteren - GEW U10(1) 

09:15  RW Hollebeke - GEW U10(2) 

09:30  K.S.C. Wielsbeke - PROV U8(1) 

09:30  K.S.C. Wielsbeke - PROV U8(2) 

09:30  SC Zonnebeke - GEW U7(3) 

10:00  K. WS Adinkerke - GEW U11 

10:30  K. Sint-Eloois-Winkel Sp. - GEW U7(2) 

11:15  SC Zonnebeke - GEW U11 (2) 

13:30  K. RC De Panne - GEW U12 

13:45  TSC Proven - GEW U13 

15:15  TSC Proven - GEW U15 

14:00  V.V. Tielt - PROV U21 

 

ZONDAG 16/2 

Thuis 

09:30  PROV U12 - K. VC Wingene 

09:30  PROV U13 - S.K. Eernegem 

09:30  PROV U15 - K. VC Wingene 

14:00  Jong KFC - VKW Vleteren 

15:00  KFC Poperinge A - K. WS Lauwe 

Uit 

09:15  K. Sassp. Boezinge - Studax Reserven 

 

WEEKEND 22-23 FEBRUARI 
VRIJDAG 21/2 

Uit 

19:30  SC Oostrozebeke - KFC Beloften 

 

ZONDAG 23/2 

Uit 

15:00  K. SV Moorsele - Jong KFC 

15:00  K.R.C. Waregem - KFC Poperinge A 
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1ste PROVINCIALE 
KALENDER 15-16 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 - Waregem       ...-...  

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

RANGSCHIKKING 
1. OOSTKAMP    21 14 2  5  55/22  47 

2. Waregem      21 12 4  5  41/32  41 

3. Anzegem      21 11 3  7  40/24  40 

4. WS LAUWE    21 9  4  8  39/24  35 

5. Blankenberge   22 10 7  5  44/33  35 

6. Wervik       21 9  6  6  39/31  33 

7. Zedelgem     21 9  8  4  37/34  31 

8. Oostduinkerke   21 8  8  5  42/37  29 

9. Dadizele       21 8  8  5  31/34  29 

10.  Wielsbeke     21 7  6  8  33/29  29 

11.  RC Lauwe     21 7  7  7  28/31  28 

12.  KFC POPERINGE 21 6  9  6  24/25  24 

13.  Wevelgem     21 3  10 8  31/45  17 

14.  Vlamertinge   22 5  15 2  24/49  17 

15.  Boezinge     21 4  13 4  23/46  16 

16.  Varsenare     21 4  16 1  23/58  13 

KALENDER 22-23 FEBRUARI 
22/02 19:00 Blankenberge - Dadizele     ...-...  

23/02 15:00 Oostduinkerke - Oostkamp   ...-...  

23/02 15:00 Varsenare - Wielsbeke      ...-...  

23/02 15:00 Waregem - KFC Poperinge   ...-...  

23/02 15:00 WS Lauwe - Wevelgem     ...-...  

23/02 15:00 Vlamertinge - RC Lauwe     ...-...  

23/02 15:00 Boezinge - Wervik        ...-...  

23/02 15:00 Anzegem  - Zedelgem      ...-...  

4de PROVINCIALE C 
KALENDER 15-16 FEBRUARI 
15/02 18:00 Winkel Sp.  - Moorsele     ...-...  

15/02 19:00 Zillebeke - Ledegem      ...-...  

16/02 14:00 JONG KFC - VKW VLETEREN  ...-...  

16/02 14:15 Vlamertinge  - Westouter   ...-...  

16/02 15:00 Reningelst - Voormezele    ...-...  

16/02 15:00 Kruiseke - Elverdinge     ...-...  

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

 

RANGSCHIKKING 
1. WINKEL SP.   20  14  2   4  64/18  46 

2. Kruiseke    20  14  5   1  40/26  43 

3. Elverdinge   19  11  5   3  42/22  36 

4. Zillebeke    20  11  6   3  61/32  36 

5. Dadizele     21  11  7   3  59/45  36 

6. Voormezele  20  11  7   2  39/29  35 

7. VLETEREN  20  11  7   2  43/51  35 

8. Westouter   20  9   5   6  42/31  33 

9. Moorsele   19  8   6   5  42/35  29 

10.  Hollebeke   20  5   9   6  27/39  21 

11.  Reningelst   19  5   10  4  28/31  19 

12.  Ledegem    19  5   10  4  23/40  19 

13.  Houthem   19  3   13  3  23/63  12 

14.  Vlamertinge  20  1   13  6  32/64  9 

15.  JONG KFC   20  2   16  2  24/63  8 

 

KALENDER 22-23 FEBRUARI 
22/02 19:00 Elverdinge - Zillebeke   ...-...  

22/02 19:00 Dadizele B - Reningelst  ...-...  

23/02 15:00 Voormezele - Hollebeke  ...-...  

23/02 15:00 Moorsele  - Jong KFC  ...-...  

23/02 15:00 Vleteren - Houthem    ...-...  

23/02 15:00 Westouter - Kruiseke   ...-...  

23/02 15:00 Ledegem B - Winkel Sp.   ...-...  
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COMPETITIEKALENDER  2019-2020 
 

KFC POPERINGE A - 1ste provinciale  JONG KFC - 4de provinciale D 
(tenzij anders vermeld: aftrap om 15 u.)   (tenzij anders vermeld: aftrap om 14 u.) 
 

SEPTEMBER 2019      SEPTEMBER 2019 

01 Exc. Zedelgem - KFC Poperinge     2 / 2 01 Winkel Sp. B - Jong KFC   4 / 0 

08 KFC Poperinge - RC Lauwe   2 / 2 08 Jong KFC - NSVD Handzame (oefenm.) 1 / 1 

14 KFC Poperinge - SV Wevelgem City (zat. 19 u.) 1 / 1 15 Jong KFC - FC Houthem   2 / 1 

21 E. Wervik - KFC Poperinge (zat. 18 u.)  3 / 0 22 SK Reningelst - Jong KFC  2 /0 

29 KFC Poperinge - SC Wielsbeke   0 / 1 29 Jong KFC - RW Hollebeke  0 / 2 

OKTOBER 2019       OKTOBER 2019 

06 FC Varsenare - KFC Poperinge   0 / 2 06 GS Voormezele - Jong KFC  2 / 1 

12 KFC Poperinge - Sassp. Boezinge (zat. 19 u.) 1 / 2 12 Jong KFC - VK Dadizele B (zat. 19 u.) 1 / 3 

20 WS Lauwe - KFC Poperinge   2 / 0 20 VKW Vleteren - Jong KFC  3 / 1 

27 KFC Poperinge - RC Waregem   4 / 0 27 Jong KFC  - SV Moorsele B  0 / 0 

NOVEMBER 2019      NOVEMBER 2019 

03 SV Anzegem - KFC Poperinge   2 / 0 03 Ol. Ledegem B - Jong KFC  5 / 4 

10 KFC Poperinge - SC Blankenberge  1 / 2 10 Jong KFC - SK Elverdinge  0 / 4 

17 VV Oostduinkerke - KFC Poperinge  1 / 1 17 FC Westouter - Jong KFC  5 / 2 

24 KFC Poperinge - SK Vlamertinge   0 / 1 24 Jong KFC - SK Vlamertinge B  1 / 1 

DECEMBER 2019      DECEMBER 2019 

01 SV Oostkamp - KFC Poperinge   0 / 1 01 Sp. Kruiseke - Jong KFC   5 / 0 

08 KFC Poperinge - VK Dadizele   3 / 0 08 Jong KFC - SK Zillebeke   1 / 5 
 

 

15 KFC Poperinge - Exc. Zedelgem   1 / 1 15 Jong KFC - Winkel Sp. B   1 / 4 

JANUARI 2020       JANUARI 2020 

04 RC Lauwe - KFC Poperinge (zat. 19 u.)  1 / 2 05 Bye  

11 SV Wevelgem C. - KFC Poperinge (zat. 19:30 u.) 0 / 2 12 FC Houthem - Jong KFC   4 / 3 

19 KFC Poperinge - E. Wervik   1 / 2 19  Jong KFC - SK Reningelst  3 / 2 

26 SC Wielsbeke - KFC Poperinge   0 / 0 26 RW Hollebeke - Jong KFC  2 / 1 

FEBRUARI 2020       FEBRUARI 2020 

02 KFC Poperinge - FC Varsenare   0 / 2 02 Jong KFC - GS Voormezele  1 / 2 

09 Sassp. Boezinge - KFC Poperinge      uitgesteld 08 VK Dadizele B - Jong KFC (zat. 19 u.) 6 / 2  

16 KFC Poperinge - WS Lauwe    …/… 16 Jong KFC - VKW Vleteren  …/… 

23 RC Waregem - KFC Poperinge     …/… 23 SV Moorsele B - Jong KFC  …/… 

MAART 2019       MAART 2020 

08 KFC Poperinge - SV Anzegem   …/… 08 Jong KFC - Ol. Ledegem B  …/… 

14 SC Blankenberge - KFC Poperinge (zat. 19 u.) …/… 15 SK Elverdinge - Jong KFC  …/… 

22 KFC Poperinge - VV Oostduinkerke  …/… 21 Jong KFC - FC Westouter (zat. 19 u.) …/… 

29 SK Vlamertinge - KFC Poperinge  …/… 29 SK Vlamertinge B - Jong KFC  …/… 

APRIL 2020       APRIL 2020      

04 KFC Poperinge - SV Oostkamp (zat. 19 u.) …/… 05 Jong KFC - Sp. Kruiseke    …/… 

19  VK Dadizele - KFC Poperinge   …/… 19 SK Zillebeke - Jong KFC   …/… 
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