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ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 
 

4de Provinciale D (14:00 u.) 

JONG KFC - SK RENINGELST 
 

2de Provinciale B (15:00 u.) 

KFC POPERINGE - SV WEVELGEM 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 

WELKOM allemaal, in het bijzonder aan het  

bestuur, spelers en supporters van  

SV WEVELGEM CITY en SK RENINGELST 

HERPAKKEN! 
JONG KFC - SK RENINGELST 

Jong KFC treft deze week SK Reningelst, de ploeg waar 

trainer Glen Saeremans het grootste deel van zijn spe-

lersloopbaan heeft doorgebracht. In de heenwedstrijd op 

de Makke werd het, na een aangename partij, 0-1 voor 

onze jonge talenten. Jong KFC zou graag terug aanknopen 

met de 3 punten na de tegenslagen van vorige week in 

Brielen. Daar vielen Bastiaan Dejaegher, Thibaut Lobeau 

en Achile Quinten al vroeg in de match uit. Aan de ande-

re kant zit de drukke examenperiode voor de studenten 

er op en kan de focus weer meer naar het voetbal ver-

legd worden. Lukt het hen om nog eens te winnen tegen 

Glen z’n ex-ploeggenoten? 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Marc Ge-

vaert. 

 

KFC POPERINGE - SV WEVELGEM C. 
Ook het A-team zou zich moeten herpakken na de toch 

een beetje onverwachte nederlaag van vorige week. Co-

rona heeft voor een deel gespeeld, maar dat mag niet 

echt een excuus zijn voor de mindere match. Tegen de 

kampioen dan maar? In de heenmatch lukte het en ging 

KFC op een diefje met de drie punten lopen. Wevelgem 

zal zich echter geen twee keer laten ringeloren en een re-

vanche willen. Pech voor KFC is alvast dat drie vaste pion-

nen geel geschorst moeten toekijken. Aan de anderen 

om op te staan en een vuist te maken. Als KFC nog een 

rol van betekenis wil spelen, dan moet er minstens één 

punt gepakt worden. Of dat lukt is een andere vraag... 

(PSP) 

De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Rien Hille-

waere, bijgestaan door grensrechters  Geert Vanthomme 

en Bart Bouton 
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Vorige zaterdag liet Voetbal Vlaanderen 

weten dat KFC Poperinge een derde ster 

kreeg voor zijn  jeugdopleiding. Daardoor 

kan KFC de stap zetten naar interprovinci-

aal voetbal. 

Sinds enkele jaren treedt KFC aan op pro-

vinciaal niveau; de club behoorde daarbij 

tot de absolute top in Vlaanderen.  

Door zich te laten auditen laat een club 

zich “binnenstebuiten” keren en krijg je op 

verschillende onderdelen punten. Op basis 

van die punten kan je een plaats aanvragen 

in gewestelijk, bijzonder, provinciaal of in-

terprovinciaal voetbal. Er is ook nog een 

reeks die “elite” heet, maar die is voor de 

profclubs. 

 

HOGER NIVEAU 

KFC Poperinge trad dus aan in provinciaal, 

maar wou een trapje hoger om zo op een-

zelfde niveau te komen als bijvoorbeeld 

KVK Westhoek, SC Menen en SV Diksmui-

de.  

Waarom? Ten eerste omdat we er al een 

tijdje heel dichtbij zaten, maar ook om het 

niveau nog verder te optimaliseren oor on-

der andere uit te komen tegen betere te-

genstanders. Een andere reden is om meer 

talenten langer te kunnen houden. Niet de 

absolute toptalenten, want die kunnen zich 

soms niet volledig ontplooien in clubs als 

KFC. Wat we wél willen voorkomen, is dat 3 

à 4 spelers ineens worden weggeplukt in 

een ploeg.  

Hoger niveau en betere tegenstanders dus, 

en dat vergt ook de trainingen naar een ho-

ger niveau tillen. Het niveau van onze trai-

ningen is best al hoog, maar door extra 

trainingen kan er nog  gerichter gewerkt 

worden. Om dat te realiseren komen er 

ook nog gediplomeerde trainers bij.  

 

MEER VERANKERING 

Waarom we dit allemaal doen? Om finaal 

nog meer eigen spelers te laten doorstro-

men naar het eerste elftal. Dat was ook al 

een criterium in de audit, maar het moet 

nog beter. Op die manier kunnen we lokaal 

voetbal nog lokaler houden, met meer ver-

ankering.  

 

TVJO TOM EN TEAM 

Het vele werk van de audit heeft dus ge-

loond. TVJO Tom Vandenbussche en z’n co-

ördinatoren Giovanni Deseure en Filip Lo-

gie hebben perfect in kaart gebracht hoe 

de KFC Jeugdopleiding werkt. Koppel daar-

aan de inzet van de trainers, begeleiders en 

andere vrijwilligers en je weet dat dit voor 

velen de ultieme bekroning is voor het vele 

werk. KFC zal op z’n elan doorgaan en op 

termijn de vruchten plukken. (KL) 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 

DERDE STER VOOR KFC-JEUGDOPLEIDING 
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 9 - 19-12-21 

 

 

 

 

• GESCHORST - De topper tegen leider en toekomstig kampioen Wevelgem moet 
afgewerkt worden zonder Marijn Bentein, Ibe Duflou en Edouard Gheeraert. De-
ze drie vaste pionnen kregen alle drie een gele kaart in de match tegen Zweve-
gem en van alle drie was dat de derde kaart. Ze moeten dus nu geschorst van uit 
de tribune toekijken. Maar misschien is dat wel de ideale schorsingsdag met het 
oog op wat komen zal. De toekomst zal het uitwijzen... 

• STEENVOORDE - De oefenwedstrijd tegen AS Steenvoorde stond gepland voor 
zaterdag 8 januari 2022, maar werd uiteindelijk uitgesteld naar een latere datum 
in de loop van 2022 AS Steenvoorde moest op die dag nog een inhaalpartij van 
de Franse competitie afwerken en bovendien waren de coronamaatregelen toen 
nog strenger dan nu het geval is. 

• SUMMER GARDEN VERVROEGD - “Summer Garden”, de opvolger van het tradi-
tionele Midzomernachtfeest, werd vervroegd naar zaterdag 18 juni. Reden? Op 
het oorspronkelijke programma stond Summer Garden geprogrammeerd op za-
terdag 25 juni, maar net dat weekend  is er in  en rond Ieper weer de Internatio-
nale Rally. Nogal wat mensen uit ons KFC-gezelschap blijken rallyfanaat te zijn... 
En dus werd Summer Garden vervroegd. Trouwens 18 juni is één dag dichter bij 
Midzomer dan 25 juni. 

• GEEN UNITED-FUIF - Het coronavirus blijft ons parten spelen: nadat er eerder al 
twee speeldagen voor de A-ploeg en Jong KFC werden uitgesteld, moest helaas 
ook  de United-fuif voor de tweede keer op rij afgelast worden.  

• MEMORIAL - Ook al door dat vervloekte virus werd het Memorial jeugdtornooi 
ter nagedachtenis van Simon Dequeker en Kurt Vulsteke uitgesteld. Dat indoor-
jeugdtornooi had normaal gezien op tweede kerstdag 2021 plaats moeten vin-
den. Nu wordt het gespeeld op zaterdag 7 mei, maar dan wel outdoor. Laat ons 
hopen dat dit keer alles wél door kan gaan. 

• WELKOM GÜNTHER - Het hoofdbestuur is uitgebreid met een nieuw gezicht. 
Günther Vanlerberghe vervoegt de rangen en zal zijn ervaring als boekhouder 
aanwenden om de club in het financiële departement te versterken. KFC is ove-
rigens op zoek naar nog méér versterking in de bestuursploeg. Wie zin heeft 
neem best contact op met de voorzitter: voorzitter@kfcpoperinge.be. Ook vrij-
willigers zijn méér dan welkom! Helpende handen zijn er meer dan ooit nodig... 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 
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NA SUCCES EERSTE INITIATIE MEISJESVOETBAL 

WILLEN TRAINERS ÉN MEISJES EEN TWEEDE... 

Woensdagavond had de eerste initiatie 

plaats voor meisjes die graag willen voet-

ballen. KFC-Futbalista Elise Vanhamme en 

de vier andere trainers mochten zowaar 

42 meisjes tussen 5 en 12 jaar verwelko-

men voor een amusante en leerrijke voet-

balinitiatie. Daarvan 34 nieuwe meisjes 

die graag eens wilden proeven van voet-

bal; acht andere meisjes maken nu al deel 

uit van de grote KFC-familie. 

 

Het enthousiasme was groot en de meisjes 
vonden het leuk. Zo leuk zelfs dat de trai-
ners binnenkort al een tweede initiatie 
plannen. “We gaan daar niet te lang mee 
wachten”, zei een enthousiaste Giovanni 
Deseure na afloop van  de eerste initiatie. 
Hij werd onmiddellijk bijgetreden door Fut-
balista Elise Vanhamme. “We moeten het 
enthousiasme dat we hier ervaarden vast-
houden en zo mogelijk nog aanwakkeren”, 
zei Elise, “dus ja: graag snel een tweede 
reeks”. 
Het was een beetje afwachten of die meis-
jesinitiatie wel zou aanslaan. Maar hallo! 
Meteen na de eerste publicatie van de flyer 
waren er al inschrijvingen. “En dan weten 
wij dat er  nog meisjes zijn die graag had-
den willen komen, maar nog in corona-
quarantaine zaten”, vertelt een voetbalma-

ma die al even enthousiast was als haar 
dochtertje. 
Niet dat alle 34 nieuwkomertjes zich al 
meteen gaan inschrijven bij KFC: er zijn 
meisjes die ook nog andere sporten 
(volleybal, turnen,...) beoefenen, maar die 
wel eens wilden proeven van voetbal. 
“Mochten we een 10-tal meisjes kunnen 
inschrijven, dan zou dat al een enorm suc-
ces zijn”, weet Elise Vanhamme.  

TALENT 
En net zoals Giovanni Deseure had gezien, 
vonden ook Elise en de andere trainers dat 
er wel enkele talentjes tussen liepen, hoe-
wel ze nog nooit hadden gevoetbald. 
 

(vervolg zie blz. 8) 

De trainers en trainsters  waren even enthou-

siast als de meisjes (foto PSP) 
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Maandag 9 maart 2020 was de laatste avond van het steakfestijn: iedereen is moe, maar 

tevreden;  het steakfestijn was weer een succes. Iedereen was inmiddels al wel gestopt 

met handjes schudden;  de vuistjes en elleboogjes hadden al hun intrede gedaan.  

Maar dat we de zondag erna al niet meer zouden spelen, néé... En toch was het zo. Meer 

nog: het steakfestijn 2021 werd noodgedwongen geschrapt en vervangen door een afhaal-

lentebuffet. Ook een succes, maar niet hetzelfde... 

Op vrijdag 4 maart 2022 pikt KFC de draad weer op van het traditionele steakfestijn. In een 

lichtjes andere vorm, noodgedwongen door - u raadt het al - corona. 

We beperken het aantal aanwezigen tot 80 per dag om de grote drukte wat te vermijden. 

Wel is er een vierde avond op zaterdagavond. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je ook 

gratis een match meepikken van respectievelijk de beloften, Jong KFC en de A-ploeg. 

Nieuw is ook dat we vragen om je plaatsjes te reserveren. Last-minute beslissen wanneer 

je komt is dus niet meer mogelijk. We doen dat om een goeie planning te kunnen maken 

en om alles coronasafe te laten verlopen. 

Reserveren kan via de website www.kfcpoperinge.be/steakfestijn 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 

EINDELIJK WEER STEAKFESTIJN!! 

(vervolg) 
“Het voornaamste is dat de meisjes zich 
amuseren, dat ze samen met vriendinne-
tjes plezier kunnen maken en tegelijk wat 
sporten.. We hadden geen verwachtingen 
qua niveau, maar we hebben toch wel ge-
merkt dat het niveau vrij hoog was van-
avond. Dat heeft ons aangenaam verrast. 
Er liepen vrij veel meisjes tussen waarvan 
wij dachten: als dit de eerste keer is dat jul-
lie voetballen, dan willen we jullie zeker 
aantrekken”, blikt Elise terug. 
“Het zou fijn zijn mochten we volgend sei-
zoen kunnen spelen met een volledige 
meisjesjeugdploeg”, hoopt de KFC-
Futbalista.  
Daarom dat die tweede initiatiedag niet 
lang op zich zal laten wachten. Volgens de 
eerste berichten zou dat begin maart al 
zijn. We houden u op de hoogte!! (PSP) 
 

Poseren voor de  fotograaf van Het Nieuws-

blad (die een béétje te laat was) hoorde er 

ook al bij... (PSP) 
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Het voetbal in Vlaanderen en de werking 

zal er vanaf volgend seizoen duidelijk an-

ders uitzien. Voetbal Vlaanderen voert im-

mers een grote hervorming door op vijf 

belangrijke fronten van het jeugd- en ama-

teurvoetbal.  

 

COMPETITIES   

Voetbal Vlaanderen telt om en bij de 

165.000 jonge voetballers en voetbalsters (-

18). Zij spelen op dit moment in vier cate-

gorieën: gewestelijk (83,35%), provinciaal 

(8,02%), interprovinciaal (5,92%) en elite 

(2,7%).   

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen de 

ploegen die uitkomen in het gewestelijk en 

provinciaal voetbal (samen goed voor 

91,37% van de jeugdleden), over de provin-

ciegrenzen heen kunnen voetballen. Dit 

was voorheen nog niet mogelijk. Dit zorgt 

ervoor dat spelers, ouders, trainers, 

scheidsrechters en supporters een stuk 

minder lang in de wagen zitten richting hun 

wedstrijden. Dit is vooral belangrijk voor de 

clubs die aan de grenzen van onze provin-

cies liggen. Voor clubs in het centrum zal er 

in de praktijk weinig veranderen. Anderzijds 

zorgt het slopen van de provinciegrenzen 

ervoor dat we optimale reeksen van 8 ploe-

gen kunnen maken op basis van de niveau-

codes die nog steeds van toepassing blij-

ven. Er zullen bijgevolg veel minder reeksen 

van 7 zijn, wat zorgt voor meer wedstrijden 

en leermomenten voor onze jeugdvoetbal-

lers- en voetbalsters.   

 

TUCHT   

Ondanks dat de federatie Fair Play hoog in 

het vaandel draagt, worden er helaas ook 

overtredingen gemaakt. De disciplinaire 

afhandeling van de tuchtzaken zullen vanaf 

het seizoen 2022-2023 niet meer worden 

afgehandeld in de verschillende Provinciale 

Comités en Sportcomité Voetbal Vlaande-

ren, maar in het nieuw opgericht centraal 

Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen.   

Leden van dit Disciplinair Comité Voetbal 

Vlaanderen zullen niet meer door de clubs 

worden verkozen, maar centraal aangeduid 

door het Bestuur op basis van een compe-

tentieprofiel. Voetbal Vlaanderen zet bij de-

ze in op professionalisering enerzijds, en 

diversiteit (geslacht, leeftijd, achtergrond, 

woonplaats,…) van de leden in dit comité 

anderzijds.   

Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen 

zal bestaan uit 30 leden, waarvan minstens 

30% jurist zijn.   

 

(Vervolg op blz. 10) 

“VOETBAL VLAANDEREN” VOERT  

STRUCTURELE HERVORMING DOOR 

IN JEUGD- EN AMATEURVOETBAL 
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(vervolg) 

De zittingen zullen doorgaan op dinsdag-

avond. De zittingen van het Beroepscomité 

zullen doorgaan op vrijdag om 13:30 u.   

Daarnaast wordt de looptijd van de volledi-

ge procedure gevoelig ingekort. Een defini-

tief oordeel, inclusief beroep, zal afgerond 

zijn binnen de 2 in plaats van 3 weken.   

Tenslotte zetten we de weg van de digitali-

sering verder. Enkel bij de 

‘oproepingen’ (9,2%) bij zware feiten die 

ten laste worden gelegd zullen de personen 

‘fysiek’ worden verwacht te Strombeek. Al-

le minnelijke schikkingen (90,8%) en ver-

zetten tegen minnelijke schikkingen zullen 

digitaal worden afgehandeld waardoor we 

de verplaatsingen sterk beperken. Het was 

sinds het seizoen 2021-2022 voor scheids-

rechters reeds mogelijk om digitaal deel te 

nemen, met een exponentiële stijging van 

de aanwezigheden tot gevolg. 

 

ARBITRAGE   

De verschillende Bureaus Arbitrage zullen 

vanaf het seizoen 2022-2023 eveneens ge-

centraliseerd worden in een nieuwe struc-

tuur. De autonome werking in elke provin-

cie zal plaatsmaken voor een gecentrali-

seerde en professionele aanpak gebaseerd 

op inhoud en competenties.   

Momenteel voeren alle Bureaus Arbitrage 

in de verschillende provincies exact dezelf-

de taken uit. Ze zetten elk afzonderlijk in op 

rekrutering en retentie, opleidingen, aan-

duidingen, doorstroming en ga zo maar 

door. Waar bijvoorbeeld  West-Vlaanderen 

zeer sterk is in het rekruteren van scheids-

rechters zien we dat in Oost-Vlaanderen de 

meeste scheidsrechters doorstromen. Van-

af volgend seizoen zal de expertise gedeeld 

worden over de provinciegrenzen heen. Op 

deze manier zet Voetbal Vlaanderen een 

grote stap vooruit in de optimalisering van 

de arbitrage in Vlaanderen.  

 

CENTRALISATIE COMPETITIESECRETARIAAT  

Ten gevolge van de wijzigingen in competi-

ties, tucht en arbitrage zullen de verschil-

lende provinciale competitiesecretariaten 

verdwijnen (Gent, Wommelgem en Has-

selt). In combinatie met de huidige 

(digitale) manier van (thuis)werken zullen 

alle competitiemedewerkers hun werk-

plaats hebben in het hoofdkwartier van 

Voetbal Vlaanderen te Strombeek-Bever.   

 

LOKALE VERANKERING   

Wanneer een organisatie haar werking cen-

traliseert bestaat het gevaar de voeling met 

de lokale specifieke situaties te verliezen. 

Om hierop te anticiperen zullen de provin-

ciale verstandhoudingen/liga’s worden op-

gewaardeerd. Zij zullen een directe lijn op-

bouwen met de Vlaamse Studiecommissie 

en de centrale administratie van de federa-

tie.  Tot zover de mededeling van Voetbal 

Vlaanderen 

 

DRIE STERREN 

Betekent d at nu dat de audit die KFC heeft 

laten uitvoeren voor niets is geweest, ver-

mits er volgend seizoen sowieso interpro-

vinciaal gespeeld wordt bij de jeugd? Hele-

maal niet, integendeel: de audit evalueert 

de hele clubwerking. En dat KFC daarbij 

een derde ster heeft gekregen is méér dan 

betekenisvol voor de organisatie bij KFC. 
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2de PROVINCIALE B 
KALENDER 05-06 FEBRUARI 

Zaterdag 05/02 
19:00  Dottenijs - Zwevegem 
20:00  Otegem - Staden  
Zondag 06/02 
15:00  Moorsele - Nieuwkerke 
15:00  Beveren-Leie - Avelgem 
15:00  Moen - Deerlijk 
15:00  KFC POPERINGE - SV WEVELGEM C. 
15:00  Westrozebeke - Geluwe  
15:00  Vlamertinge - Emelgem-Kachtem  
 

RANGSCHIKKING 
1. WEVELGEM   17  15  1  1  63/16 46 
2. Moen       17  12  4  1  40/27  37 
3. Deerlijk      17  11  3  3  42/22  36 
4. Moorsele     17  11  4  2  38/24  35 
5. KFC Poperinge 17  10  6  1  32/25 31 
6. Zwevegem    17  8   4  5  34/18  29 
7. Vlamertinge   17  7   4  6  33/32  27 
8. Beveren-Leie  17  7   6  4  41/31  25 
9. Avelgem     17  7   8  2  29/31  23 
10. Westrozebeke  17   6   10  1 25/38  19 
11. Nieuwkerke   17  5   8  4  23/32  19 
12. Dottenijs     17   5   9  3  31/34  18 
13. Otegem      17  4  11  2  28/49  14 
14. Staden       17   3   9  5  21/38  14 
15. Geluwe      17  4  12  1  20/38  13 
16. Em.-Kachtem  17  0  16  1  12/57   1 
 

KALENDER 12-13 FEBRUARI  
Zaterdag 12/02 
18:00  Zwevegem - Moen 
19:00  Avelgem - Westrozebeke 
19:00  EMELG.-KACHTEM - KFC POPERINGE 
19:30  Wevelgem - Dottenijs  
Zondag 13/02 
15:00  Staden - Vlamertinge  
15:00  Nieuwkerke - Otegem 
15:00  Deerlijk - Beveren-Leie 
15:00  Geluwe - Moorsele 

4de PROVINCIALE D 
KALENDER 05-06 FEBRUARI 

Zaterdag 05/02 
18:30  Boezinge B - Houthem  
18:45  Vlamertinge - Hollebeke 
19:00  Zillebeke - Ledegem 
19:30  Passendale - Moorsele  
Zondag 06/02 
14:00  JONG KFC - SK RENINGELST 
15:00  Marke - Westouter 
15:00  Rekkem - Brielen 
15:00  Elverdinge - Voormezele 

  

RANGSCHIKKING 
1. LEDEGEM   17  15  1  1  48/12   46 
2. Moorsele   17  12  2  3  67/21   39 
3. Voormezele 17  12  2  3  47/17   39 
4. Marke     17  11  3  3  29/19   36 
5. Brielen    17  10  6  1  36/30   31 
6. Zillebeke   17  8   4  5  35/25   29 
7. Boezinge   17  8   8  1  35/28   25 
8. Rekkem    17  7   8  2  30/45   23 
9. Westouter  17  6   7  4  30/29   22 
10. Jong KFC   17  7  10  0  25/33  21 
11. Elverdinge  17  5   8  4  20/25   19 
12. Reningelst  17  4   7  6  28/35  18 
13. Passendale  17  4  10  3  40/48   15 
14. Hollebeke  17  2  12  3  22/42    9 
15. Vlamertinge 17  2  13  2  16/51    8 
16. Houthem   17  1  13  3  17/65    6 
 

KALENDER 12-13 FEBRUARI  
Zaterdag 12/02 
19:00  Moorsele - Elverdinge 
Zondag 13/02 
15:00  Voormezele - Boezinge  
15:00  Westouter - Vlamertinge 
15:00  Brielen - Passendale 
15:00  Ledegem - Marke 
15:00  RW HOLLEBEKE - JONG KFC 
15:00  Reningelst - Rekkem 
15:00  Houthem - Zillebeke  
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A-TEAM 

TOPSCORERS  

12: Vusu Nyoni 

5: Jordan Ihou 

3: Joren Colpaert 

2: Sulaiman Shabi, Ward 

Maerten, Marijn Bentein 

1: Jasper Maerten, Ibe 

Duflou 

ASSISTS  

6: Vusu Nyoni 

4: Edouard Gheeraert, 

Olivier Sohier 

2: Kenneth Garreyn, Jor-

dan Ihou 

1: Sulaiman Shabi, Ward 

Maerten, Joren Colpaert  

GELE KAARTEN 

2: Olivier Sohier, Ward 

Maerten, Joren Colpaert  

1: Jasper Maerten, Jelle 

De Poortere, Alister Baf-

cop, Fries Rosseel 

 

 

 

 

JONG KFC 
TOPSCORERS 

8: Thibaut Leroy 

3: Rinus Baes 

2: Dylan Denys, Arthur 

Rosseel, Laurens Ra-

vestyn, Enrich Reinhard, 

Korneel Doise 

1: Thibaut Lobeau, Cor-

neel Ballyn, Jasper Not-

redame, Bas Dejaegher, 

Matthias Verheye 

ASSISTS 

3: Thibaut Leroy, Marten 

Vandaele 

2: Rinus Baes, Laurens Ra-

vestyn, Dylan Denys, Cor-

neel Ballyn 

1: Milan Vandenberghe, 

Xander De Ruyck, Jelle 

Depoortere, Matthias Ver-

heye 

GELE KAARTEN 

2: Thibaut Lobeau 

1: Vic Robbesyn, Raf Van-

houcke, Ward Ruzeré, Ti-

mo Lahaye, Rune Depoor-

ter, Marten Vandaele, Jel-

le De Poortere, Bastiaan 

Dejaegher, Matthias Ver-

heye, Milan Vandenberg-

he 

NOTEER IN DE AGENDA 
 
Vrijdag 4  t.e.m. maandag 7 maart 2022:  

KFC-STEAKFESTIJN: KFC-Clubhuis 

Vrijdag 4 maart 2022 vanaf 19:00 u. (+ gratis match KFC Beloften - SK Westrozebeke) 
Zaterdag 5 maart 2022 vanaf 19:00 u. (+ gratis match Jong KFC - FC Passendale) 
Zondag 6 maart 2022 vanaf 12:00 u. (+ gratis match KFC  Poperinge - FC Moen) 
Maandag 7 maart 2022 vanaf 19:00 u. 
MAX. 80 PERS. /DAG - CST verplicht 
RESERVEREN OP www.kfcpoperinge.be/steakfestijn 
Zondag 27 maart 2022 
9:00 tot 11:30 u.: FootFestival U6 
Zaterdag 7 mei 2022 
9:00 u. tot 18 u.: “MEMORIAL DAY” Kurt Vulsteke & Simon Dequeker (outdoor) 
Zaterdag 18 juni 2022 

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 
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KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 9 - 19-12-21 

VOLGENDE THUISWEDSTRIJDEN  

VRIJDAG 11 FEBRUARI (20 u.) 

KFC-BELOFTEN - E. HOOGLEDE 
 

VRIJDAG 4 MAART (20 u.) 

KFC-BELOFTEN - SK WESTROZEBEKE 
 

ZATERDAG 5 MAART (19 u.) 

JONG KFC - FC PASSENDALE  
 

ZONDAG 6 MAART (15 u.) 

KFC POPERINGE - KFC MOEN  

KFC-CLUBBLAD-SEIZOEN 5/nr. 10 - 06-02-22 
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“Betrokken bij KFC: 

dat voelt goed!” 
Info: sponsoring@kfcpoperinge.be 


