
KFC POPERINGE WIL VANAF 2022-2023 

INTERPROVINCIAAL VOETBAL SPELEN 
Om de kwaliteit van de jeugdwerking te ver-

hogen, heeft KFC Poperinge eerder op het jaar 

beslist om het label “Interprovinciaal” aan te 

vragen vanaf het seizoen 2022-2023. Dat gaat 

evenwel niet zomaar. Tom Vandenbussche en 

zijn jeugdcoördinatoren zijn al enkele maan-

den druk bezig met de samenstelling van het 

aanvraagdossier en dat is nog maar het admi-

nistratieve deel van het werk. Daarna volgt 

nog de praktische (re)organisatie. Maar wat 

houdt dat allemaal in en wat kan dat - bij er-

kenning - betekenen voor KFC? 

 

In het seizoen 2012-2013 werd de jeugdwer-

king van KFC Poperinge voor het eerst doorge-

licht door Foot Pass, een onafhankelijke organi-

satie die voetbalclubs in binnen- en buitenland 

screent en kwalitatief doorlicht. De audit lever-

de zowel in 2013 als in 2016 de award op. 

Foot Pass werd inmiddels “Double Pass” en 

werkt samen met Voetbal Vlaanderen. In de 

loop 2018  werd KFC wéér grondig doorgelicht 

en geëvalueerd. KFC behoorde andermaal tot 

de top 3 in Vlaanderen.  

De jeugdopleiding van KFC scoort dus al jàren 

hoog, maar nu willen TVJO (Technisch verant-

woordelijke jeugdopleiding) Tom Vandenbus-

sche en zijn team een stapje hoger zetten en 

promoveren naar het Interprovinciaal (verder 

in de tekst als IP) niveau. 

Daartoe moest het IP-team van Tom in eerste 

instantie alles van naaldje tot draadje uitschrij-

ven in een lijvig dossier. “Niet simpel, want het 

is véél moeilijker en strenger en we moeten 

ook minstens 60% van de punten  behalen bij 

de beoordeling”, weet Tom. 

 

DOORSTROMING 

 “Op één onderdeel scoren we alvast niet zo 

goed als in het verleden en dat is de doorstro-

ming van eigen jeugd naar het A-elftal. Ak-

koord, er komen bij de B-ploeg bijna uitslui-

tend eigen spelers aan de bak, maar Jong KFC 

telt in de beoordeling maar voor de helft van 

de punten mee”, zegt de TVJO. Toch heeft Tom 

hoop, want het ziet er naar uit dat er voor vol-

gend seizoen toch wat eigen jongeren hun 

plaats krijgen in de A-ploeg. “En dat is uitein-

delijk de bedoeling”.  (...) 



SOCIALE CEL EN MENTAL COACHING 

In de vorige audits scoorde KFC  slecht op het 

vlak van scouting. “Dat zal nu beter zijn”, weet 

Tom Vandenbussche, “want in samenwerking 

met Cercle Brugge werd een echte scoutingcel 

samengesteld o.l.v. hoofdscout David Careje. 

Helaas gooide corona ook hier de hele plan-

ning overhoop, maar we komen er nog wel 

uit”. 

Tweede belangrijke zaak is de upgrade van de 

“sociale cel”. “Eigenlijk hadden we die alleen 

op papier”, vertelt Tom. “Nu bouwen we ze in-

tern verder uit. Zo komt er bijvoorbeeld een 

mental coach. Dat is één van de vereisten als je 

IP wil spelen”, zegt Tom. Terecht, want de men-

tale gezondheid van trainers en spelers is al 

even belangrijk als de fysieke conditie.  

Voorzitter Kristof Lobeau staat er helemaal 

achter. Tom volgde een cursus over grensover-

schrijdend gedrag en hoe dit te herkennen en 

Maarten Verbeke wordt aangesteld als mental 

coach. Hij zal daartoe een opleiding volgen bij 

Voetbal Vlaanderen. Maarten Verbeke wordt 

ook de verantwoordelijke van een nieuw pro-

ject dat volledig zal focussen op meer mentaal 

welzijn binnen KFC.  

BINNENKORT DE PROJECTNAAM 

Vanaf volgend seizoen willen we dat project 

over heel de club uitrollen.  We gaan hiervoor 

ook samenwerken met externe partners, Spec-

trum en met psychologe Ilse Hostyn van De 

Vestingen uit Ieper. Spectrum is een multidisci-

plinaire praktijk voor logopedie , ergotherapie , 

leren en psychologische begeleiding. De Vestin-

gen is een ambulante psychologenpraktijk te 

Ieper. Hoe het project zal heten en hoe we dit 

precies zullen aanpakken maken we binnenkort 

bekend. 

 

KINEZI 

Niet alleen de geestelijke gezondheid, ook het 

waken over de fysieke paraatheid van de spe-

lers wordt in professionele handen gegeven. 

“Kinezi testte voor ons alle spelers vanaf U11 

tot en met U15 op de zgn. “groeisprint”, weet 

Tom. “Aan de hand van onderzoeken kan de 

kiné bepalen in welke periode van zijn leven de 

jongere een groeispurt zal krijgen.   

En zoals velen misschien al  ervaren hebben, 

gaat dat al eens gepaard met échte pijnen en 

fysieke letsels. Kinesisten Jonas Rosseel en Jas-

per Maerten proberen dat door aangepaste 

oefeningen te verhinderen en  overbruggen. 

(...) 

Jasper Maerten (foto) testte met zijn collega kiné Jo-

nas Rosseel de jonge spelers van U11  tot U15 op de 

“groeispurt” (foto Lumizo) 



Kinezi zal zich ook inzetten voor de begeleiding 

van trainers: welke oefeningen zijn aangewezen 

en welke oefenen geef je beter niet... 

Daarnaast zal ook het cardio-onderzoek van 

onze spelers gebeuren. Dat hartonderzoek was 

gepland voor maart 2020, maar ook die scree-

ning moest door corona uitgesteld worden. 

 

MASTERPLAN SPORTZONE 

Naast het hierboven al vermelde, houdt de au-

dit ook rekening met de accommodatie. “Ik 

hoop dat de stad straks klaar is met het Mas-

terplan voor de Sportzone”, zegt Tom Vanden-

bussche, “zodat we dat kunnen opnemen in 

ons dossier. Bijna essentieel voor de erkenning 

op IP-niveau is de komst van één of twee 

kunstgrasvelden”, maar daar hadden we het in 

een vorig gesprek met Tom al over. 

Verder kijkt de audit toe op volgende punten: 

beleid en strategie, organisatie, talentidentifi-

catie, voetbalopleiding, sportieve staf, onder-

steuning en rekrutering, communicatie, human 

resources management, accommodatie en 

doorstroming. 

De audit gebeurt tussen september en decem-

ber dit jaar. Eerst wordt door de auditors het 

dossier doorgenomen en gecheckt aan de reali-

teit. Er wordt een swot-analyse (sterktes en 

zwaktes) opgemaakt en uiteindelijk gaan ze het 

terrein op om trainingen en wedstrijden bij te 

wonen. Ze stellen vast hoe de theorie omgezet 

wordt in de praktijk en of dat voldoende is voor 

IP...  

In januari 2022 zou er al een voorlopig rapport 

moeten komen en in mei 2022 valt dan de defi-

nitieve beslissing.  

 

BELANG VOOR KFC 

Maar in hoeverre is het belangrijk dat een pro-

vinciale club als KFC Poperinge IP gaat spelen? 

“We hebben de accommodatie en we hebben 

de spelers, véél spelers”, zegt Tom Vandenbus-

sche. “Alleen moeten we het niveau omhoog 

krijgen, waardoor we jonge talenten hier kun-

nen houden en waarmee we dan het A-elftal 

kunnen bemannen. Nu verliezen we elk jaar 

spelertjes die méér aankunnen dan het provin-

ciaal niveau. Die trekken dan vooral naar Ieper. 

Wij staan daar nu een beetje machteloos te-

genover. Je kan daar op twee manieren op rea-

geren: je kan boos zijn, maar je kan ook zeg-

gen: oké, probeer maar. Lukt het niet, altijd 

welkom terug... Die positieve houding nemen 

we nu aan, maar we willen in de toekomst ver-

mijden dat talentjes nog wegtrekken”. 

 

LEREN 

Op sportief vlak zou IP in de beginperiode wel 

eens voor zware nederlagen kunnen zorgen. 

“In het begin zal dat zeker zo zijn”, beaamt 

Tom. “maar ook uit verliezen leer je veel en je 

zal dat gaandeweg het seizoen zien. De neder-

lagen zullen minder zwaar worden, en het spel-

niveau zal stijgen, waardoor er op termijn mis-

schien al eens gewonnen kan worden”. 

“Trouwens, Voetbal Vlaanderen zegt het niet 

met zoveel woorden, maar je voelt aan alles 

dat provinciaal voetbal op langere termijn zal 

afgebouwd worden. Want IP-voetbal is nu ook 

niet onoverkomelijk qua verplaatsingen, inte-

gendeel. Het gaat alleen over ploegen uit West- 

en Oost-Vlaanderen. En wat ons betreft zou 

Sint-Niklaas de verste verplaatsing zijn. Dat is - 

in tijd - al even ver als een uitmatch naar Knok-

ke of Blankenberge. Dus, we kijken hoopvol uit 

naar de audit en duimen dat we in september 

2022 op IP-niveau zullen kunnen starten”, be-

sluit Tom Vandenbussche. (PSP) 


