De Oorlogsjaren en zijn naweeën
Seizoen 1940 – 1941
Het seizoen kondigde zich alles behalve rooskleurig aan voor FCP. Het voetbalterrein
“De Kouter” werd ingenomen door het leger en fungeerde als opslagplaats.
Verschillende spelers werden gemobiliseerd. FCP werd ingeschreven in de
noodcompetitie met ondermeer volgende ploegen : CS Ieper A en B, SC Le Bizet,
SK Vlamertinge, FC Komen A en B, RC Wervik en WS Houthulst.
Tegen SK Vlamertinge werd op 1 september 1940 verloren met zware 7 – 4 cijfers.
Volgende ploeg kwam in het veld : R. Druant , J. Logie, André Ghesquière , Willy
Butaye , Henri Melis, Roger Dewulf, P. Truant , André Priem , M. Bonduelle ,
A. Gombert en Joseph Orbie. De week nadien op 8 september werd opnieuw
gespeeld en werd het 1-1.
Volgende wedstrijden werden verder met een zwaar gehandicapte ploeg gespeeld :
15 september FCP – Duits Mil elftal 1-4
22 september CS Ieper – FCP (CSI met 10 man!!!) 4-2
6 oktober RC Wervik – FCP 5-0 FF (Er was geen spoorverbinding en FCP had
aldus alle moeite om in Wervik te geraken !!!)
13 oktober FCP – Duits Mil elftal 6-2
20 oktober speelde FCP terug voor het kampioenschap in Ieper.
Het werd aldaar 10-1 wat een ramp betekende voor de vele Poperingenaars die de
verplaatsing naar Ieper meemaakten.
27 oktober speelde FCP tegen een sterk gehandicapt Le Bizet. De wedstrijd werd dan
ook gewonnen met 6-1.
In oktober 1940 werd FC Blue Star Poperinge opgericht.
Met FCP ging het van kwaad naar erger. Volgende wedstrijden werden nog gespeeld :
Vr 01 Nov FCP – Duits Mil elftal 2 – 5
Zo 03 Nov SK Vlamertinge – FCP 5-3. FCP was gezien de barre
weersomstandigheden en in de overtuiging dat er niet ging gespeeld worden met
slechts zeven man afgezakt naar Vlamertinge. Dit was buiten de scheidsrechter
gerekend die toch liet spelen… In allerijl werden nog drie spelers opgetrommeld
zodat ze met tien man de wedstrijd beslechtten.
André Ghesquière devieerde nog een bal in eigen doel wat kenmerkend was voor de
malaise in de ploeg.
Nadien werden volgende wedstrijden nog gespeeld
Zo 10 Nov FCP – FC Komen B uitgesteld
Zo 17 Nov FCP – Mil elftal 1-7
Zo 24 Nov FC Komen – FCP 5-0
Zo 31 Nov FCP – CS Ieper B 2-5
Zo 06 Dec FCP – RC Wervik
Zo 22 Dec FCP – CS Ieper A
Zo 29 Dec Le Bizet – FCP werd niet gespeeld op vraag van FCP. Zo stond op 04 Jan
1941 FCP met 4 à 5 wedstrijden minder gespeeld dan de andere ploegen van de reeks.
De reden was dat de middagtrein afgeschaft was en het quasi onmogelijk was in de
winterse weersomstandigheden de reis te doen met de fiets.
Zo 05 Jan FCP – SK Vlamertinge afgelast
Zo 12 Jan FC Komen B – FCP afgelast

Op Zo 01 Feb 1941 ging de voorziene wedstrijd CS Ieper B – FCP niet door. Reden
hiervoor was dat de verkeersmogelijkheden nul waren en verscheidene spelers niet
beschikbaar waren.
FCP verkoos van zich terug te trekken uit de competitie.
Op 09 Feb had op de Kouter de wedstrijd plaats PS Poperinge - FC Abeele.
PS Poperinge stond voor Pen Swingers Poperinge. Deze ploeg werd opgericht door
Albert Sansen en bestond onder andere uit spelers zoals Druant, Ghesquière, Orbie en
Sansen, hoofdzakelijk spelers van FCP die gezien het stopzetten van hun club onder
deze benaming speelden.

Pin van de Pen Swingers
Op 13 april speelde Jong FCP – Veteranen FCP ten voordele van Winterhulp
Op 27 april speelden de oude gloriën (kampioenen 3435) – Jong FCP 4-1.
Op 7 juni 1941 deed FC BS een oproep tot alle spelers om zich in te schrijven bij BS.
André Gelein zetelde in het bestuur van BS. Volgende spelers transfereerden naar BS
Poperinge en betwistten er regionale wedstrijden:
Naam en voornaam speler
Clement Bernard
Dewulf Roger
Leopold Temperville
Daniël Bruynooghe
Lams Camille
Papegaey Auguste
Deschodt Albert
Bonduwelle Maurice
Dondeyne Nestor
Orbie Joseph
Priem Albert
Sansen Albert
Suffis Walter
Oreel Raoul
Butaye Eric
Couttenier Michel
Verstraete Marcel
Milleville Gaston
Vallaeys Alfons
Sansen Jan

Seizoen 1943 – 1944

Jaarverslag

Toen FC Poperinge in juli 1943 wederom tot leven werd geroepen, meende ieder
bestuurslid hetzijne te kunnen mede brengen om onze club op te brengen naar zijn
vroegere glorie. De voorzitter en enkele bestuursleden staken de koppen bijeen en zoo
werd de bal aan ’t rollen gebracht. Een moeilijke taak stond voor de deur. We beschikten
over geen terrein noch materiaal.
Het bestuur was vol geestdrift en in korte stonden werd alles verwezenlijkt en kon
gevoetbald worden. Bij een eerste algemene vergadering stonden reeds 17 spelers
paraat.
Besprekingen en onderhandelingen werden aangewend met andere clubs en zo konden
wij een schitterend figuur maken in 2de gewestelijke reeks. Vervolgens traden wij in lijn
met vier officiële ploegen, waarvan ons eerste seffens aanspraakmaker werd op den titel;
daar E. Wervick onzen ernstigen tegenstrever werd, riepen wij onze vreemde krachten tot
versterking om toch onkansrijk den titel te verliezen. Zoo onze club van wal stak met
793,85 Fr konden we op een schitterende financiële actie bogen. Er werd niet minder dan
106.000 frank ontvangen tegenover 95.000 fr uitgegeven.
Gedurende het seizoen kwamen vele incidenten voor, en wij moeten vooreerst onze
Voorzitter loven die tijd noch moeite spaarde om de geschillen in ons voordeel te
vereffenen, en die steeds op de bres stond, waar het ging om onze kleuren hoog te
dragen, daarbij moet den Hr Van Bruwaene genoemd worden die steeds bereidwillig zijn
auto ter beschikking stelde voor club aangelegenheden en ook voor financiële hulp.
In het kader van het bestuur werden verschillende indeelingen ingevoerd zo hebben wij :
1. Het komiteit van Materiaal, welke ons hulpterrein tot een juweeltje wist te maken.
2. Sportkomiteit – 4 ploegen in lijn stellen is goed maar onzen ondervoorzitter
verdient met zijn makkers een bloempje, die spijts somtijds kritiek over hunne
taak, het toch tot een goede samenstelling wisten te brengen.
3. Het finantiekomiteit welke regelmatig de financiën onderzocht, hier vooral dient
onzen ijverigen schatbewaarder te worden vermeld.
4. De hulpziekenkas welke niet te veel last had daar gelukkiglijk niet veel incidenten
plaats hadden met spelers.
Zoo wij nagaan wat er na een jaar samenwerking werd verwezenlijkt, mogen wij fier zijn
onzen club op zijn vroegere peil te hebben gebracht, wij leven met onzen club mede en
hopen steeds onder kundige en offervaardige leiding van voorzitter Masschelein hooger
op te geraken.
Leve FC Poperinge !
A. Gelein

Hieronder de lijst van spelers van FC Poperinge die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar
een andere ploeg gingen spelen:

Naam en voornaam speler
Clement Bernard
Dewulf Roger
Leopold Temperville
Daniël Bruynooghe
Lams Camille
Papegaey Auguste
Deschodt Albert
Bonduwelle Maurice
Dondeyne Nestor
Orbie Joseph
Priem Albert
Sansen Albert
Suffis Walter
Oreel Raoul
Butaye Eric
Couttenier Michel
Verstraete Marcel
Milleville Gaston
Vallaeys Alfons
Sansen Jan
Bafcop Origène
Bafcop Robert
Bafcop Norbert
Creus Gilbert
Florequin Robert
Vandecasteele Frans
Meersdom Herman
De Raedt Robert
Declercq Maurits
Druant Henri
Druant Joseph
Melis Henri
Butaye Willy
Dehaene Lucien
Vilain Sylvain
Truant Paul
Demarey Alfons
Boutez Albert
Haeyaert André
Crombez Marcel
Cauliez Michel
Van Poppel Edward
Vasseur André

Voorlopige club
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
BS Poperinge
SK Reningelst
SK Reningelst
SK Reningelst
SK Reningelst
SK Reningelst
SK Reningelst
SK Reningelst
Union Abeele
Union Abeele
Union Abeele
Union Abeele
Union Abeele
Union Abeele
Eendracht West-Vleteren
Eendracht West-Vleteren
Eendracht West-Vleteren
Eendracht West-Vleteren
Eendracht West-Vleteren
SK Vlamertinge
SK Vlamertinge
SK Vlamertinge
Excelsior Oost-Vleteren
White Star Proven

De Backer André
Timperman Albert
Verstraete Carlo
Hendrickx August
Deglorie Willy
Sandra Albert

RCS Brugge
RCS Schaerbeek
WS Ieper
WS Dranouter en
Red Star Loker
Stade Kortrijk
Stade Kortrijk

Op 3 maart 1943 ontving FC Poperinge een schrijven van de Bond, waarin vermeld stond
dat, indien FC opnieuw zou aantreden in het seizoen 1943-1944, alle spelers die een
voorlopige aansluiting tekenden bij een andere voetbalvereniging, automatisch terug naar
hun club van herkomst terugkeerden. Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen
diende wel verwittigd van de hervatting van de activiteiten.
Met een schrijven van 24 juni 1943 zette de BVB (Belgische Voetbalbond) Club
Poperinge het mes op de keel.
Ziehier de tekst van dit schrijven :
“Aangeziende kampioenschappen 1942-1943 het klimmen en dalen voorzagen;
aangezien zekere clubs, gedoemd tot daling na hun verdienstelijke inspanningen om
ondanks grote moeilijkheden (schaarste aan spelers, enz…) er aan deel te nemen, niet
mogen benadeeld worden ten overstaan van clubs die eenvoudig onwerkdadig bleven,
bepaalt de KBVB hetgeen volgt :
1. Bij een gebeurlijke hervatting van haar werkdadigheid met ingang seizoen 19431944, zou FC Poperinge slechts mogen spelen in een afdeling om één graad lager
dan die waartoe zij op 1 september 1939 gekwalificeerd was.
Hervat de club haar werkdadigheid slechts bij de aanvang van het seizoen 19441945 (aangenomen datde oorlog dan nog niet geëindigd zou zijn), dan zou de
daling twee graden moeten omvatten, dus twee afdelingen lager dan die der
kwalificatie op 1 september 1939.
2. In ieder geval zal FC Poperinge haar rechten op haar kwalificatie op 1 september
na de oorlog terugkrijgen. “
Bijgevolg nam FC in juni 1943 dan ook een nieuwe start. Aangezien de Kouter
ingenomen was door de Duisers was het terrein toen gelegen op ‘De Eklips’ langs de
Elverdingseweg. FC speelde in de 2de gewestelijke A en trad aan met volgende ploeg:
Michel Couttenier, Willy Deglorie, Felix Carreyn, Albert Sansen, Albert Sandra, Maurits
Meerseman, Frans Vandecasteele, Albert Debacker, Lucien Dehaene , Joseph Orbie en
Gerard Quaghebeur. Met deze ploeg behaalde FC een eervolle tweede plaats.
Het seizoen 1943-1944 kende 14 overwinningen (o.a. 15-0 tegen Kortemark, 10-0 tegen
BS Poperinge), drie nederlagen (o.a. 2-4 tegen kampioen Wervik) en een drawn,
eveneens tegen Wervik (2-2) en een doelgemiddelde van 110-15.

FC Poperinge was nog maar terug actief of er kwam reeds een schuldvordering van
Eendracht Wervik met volgende tekst : “Op 6 oktober 1940 moest Poperinge de
terugwedstrijd komen betwisten naar Wervik en zij hebben de verplaatsing niet gedaan.
Als gevolg daarvan moest FCP de onkosten van plein en affiches dekken, het zij 70 Fr.
In haar zitting van 4 januari 1941 besliste het PC dat FC Poperinge de forfaitaire som
moest betalen van 200 Fr + 70 Fr zodra ze weer actief kwamen.”

Dat er tijdens de oorlogsjaren schaarste was, blijkt uit het hieronder vermelde bericht.
‘In oorlogstijd was het heel moeilijk aan matchballen te geraken. Hiervoor werd beroep
gedaan op de Heer Tonny Hebbelinck uit Gent.(schrijven van 13 aug 1943) Tevens werd
gevraagd een vriendenwedstrijd te spelen op 5 september tegen de eerste ploeg van La
Gantoise. Dit ging niet door gezien de hoge vraagprijs.’
De eerste geacteerde bestuursvergadering vond terug plaats op 20 juli 1943
Waren aanwezig : Voorzitter Albert Masschelein – Vandenberghe Raphaël – Peel Gerard
Vandevoorde Lucien – Verstraete Marcel – Jef Couttenier – Dupont Charles
en André Gelein.
Demarey Alfons, Jérôme Decrock, Hauspie Albert, Ghesquière André, Decorte,
Vandermarliere Joseph, Lefever Urbain, Lefever Albert , Bollengier André,
Van Bruwaene Joseph, Bultinck Julien en Gossey Albert waren afwezig.
De Heer Dedullen had zijn ontslag ingediend als ondervoorzitter en werd vervangen door
Jérôme Decrock in de vergadering van 5 oktober 1943. André Gelein volgde Jérôme
Decrock op als secretaris. Volgende nieuwe bestuursleden werden aangeworven: Lefever
Urbain en Georges Vermeulen (werd aangeduid als reporter) op 27 jul 43
Oud-speler Albert Hauspie werd trainer en Albert Sansen werd aangeduid als kapitein
van de eerste ploeg.
Volgende ere-bestuursleden gaven hun ontslag : Stevens Gerard – Fache André en
Colaert Silvain. Nieuwe ere-bestuursleden werden Michel Covemaeker en Truant Julien.
André Van Houcke werd aanvaard als nieuw bestuurslid op 14 sep 43
Er werd beslist dat de spelers Sandra Albert en Deglorie Willy toch konden blijven onze
kleuren verdedigen.
De Hr Decrock Jérôme diende op 23 november 1943 zijn ontslag in als onder-voorzitter
en hij werd vervangen door Gerard Peel 14 dec 43. Reden van dit ontslag was dat zijn
jongste zoon truien had verkocht aan schoolkameraden uit Vlamertinge en hij er een
voetbal mee gekocht had..
Vanaf 28 maart 44 geeft Willy Deglorie training ( 2 uren / week)
De voetbalsupportersclub met lokaal in Café Julien in de Gasthuisstraat schreven een
brief met de melding dat een grote pronostiekwedstrijd “keikoppronostiek” zou houden
om zoveel mogelijk de spelers te steunen met aankoop van schoenen, broeken, kousen,
truien, enz...
Stade Kortrijk vroeg (gratis) overgang van spelers Sandra Albert en Deglorie Willy.
Dit werd geweigerd.

Seizoen 1943 - 1944
II de Gewestelijke A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Eendracht Wervik
FC Poperinge
WS Passendale
SK Reningelst
Brielen Sport
Sassport Boezinge
BS Poperinge
Prior Langemark
CS Langemark
RKB Kortemark

18
18
18
18
18
18
18
18
18
FF

16
15
12
10
9
8
6
5
2

1
2
5
6
7
9
11
12
14

1 118
1 110
1 67
2 63
2 63
1 47
1 41
1 41
2 25

19
15
30
44
52
51
69
68
97

33
31
25
22
20
17
13
11
6

Den Eklips
Tijdens de bezetting was het verboden wintersporten (waaronder voetbal) te beoefenen in
de maanden juli en augustus. Uitzondering werd hierop gemaakt naar aanleiding van een
reeks vriendschappelijke wedstrijden die ingericht werden ten voordele van de
geteisterden.

FC Poperinge diende in dit kader op 29 augustus 1943 een wedstrijd te betwisten tegen
CS Ieper . Uitslag CSI-FCP 4 – 0.
Op 25 maart 1944 speelde FCP tegen CSI een vriendschappelijke wedstrijd uitslag 1 – 1.
Couttenier Michel
Sansen Albert Deglorie Willy
Carrein Felix Sandra Albert Meersseman Maurits
Debacker Albert Dehaene Lucien Quaghebeur Gerard Vande Casteele Frans en Orbie
Joseph

Staande van links naar rechts : Walter Suffis, Michel Couttenier, Albert Boutez, Felix
Carrein, Albert Sandra en Gouwy
Gehurkt van links naar rechts : Albert Sansen, Frans Vandecasteele, Lucien Dehaene,
Maurice Bonduelle en Joseph Orbie

Seizoen 1944 – 1945
Het bestuursverslag van dit seizoen
Toen Football Club Poperinge in 1939-1940, nu vijf jaar geleden, het Kampioenschap
behaalde werd het ons gegeven het jaar nadien in 2de Provinciaal opgenomen te worden
alwaar we vast en zeker een goed figuur zouden slaan. Mobilisatie – miseries en daarna
de oorlogsomstandigheden hebben ons belet aan een regelmatige competitie te kunnen
deelnemen. Eene noodregeling werd getroffen en eene noodcompetitie op touw gezet.
Daar wij zoo een beetje op het einde van de wereld wonen, zoo was het voor Football
Club Poperinge onmogelijk aan deze competitie deel te nemen wegens een gebrek aan
vervoermiddelen; de afstanden waren al te groot en de tijden te onzeker om deze groote
verplaatsingen, zonder risico voor de spelers, te wagen.
Gezien het groot verleden van onze club was het beneden onze waardigheid in een lagere
afdeeling op te treden. Om die redenen werd op een algemeene vergadering beslist het
voetballen maar stop te zetten tot betere tijden zouden aanbreken ! Het bleef duren en er
werd besloten toch maar weer te beginnen aan voetbal te doen. – Er werden
vergaderingen beleid – Football Club Poperinge werd opnieuw ingeschreven in 2de
Gewestelijk – met verjongde krachten werd herbegonnen en na weinig tijd speelde
Football Club Poperinge alweer de eerste viool, maar door onkans verspeelden we het
kampioenschap.
Het seizoen daarna was het ons niet meer mogelijk het kampioenschap aan te vangen met
uitsluitend onze eigen krachten, en dienden we alweer beroep te doen op onze vroegere
vreemde spelers. Een aantal onzer jonge spelers dienden onder te duiken voor den
bezetter; anderen werden achtervolgd door de Gestapo en konden in het openbaar niet
meer optreden zoodat we om deze redenen nogal dikwijls onvoltallig dienden op te treden
en maar magere resultaten konden boeken. Bovendien hadden we nogal dikwijls met
slecht weder af te rekenen en zoo bleven de supporters van het veld verwijderd.
Daarenboven dienden we ook rekening te houden met de slechten wil van meerdere
spelers die onze taak vaak kwamen bemoeilijken. Het Bestuur wrocht met alle middelen
om hooger te geraken maar stuitte nogal dikwijls op den moedwil en de onverschilligheid
van meerdere spelers die het te lastig vonden aan het Bestuur te moeten gehoorzamen.
Niettegenstaande al deze moeilijkheden; niettegenstaande het verliezen van enkele zeer
belangrijke punten , toch kon Football Club Poperinge het Kampioenschap behalen, tot
wanneer Wervik, die eveneens een ernstigen kandidaat voor den titel was, ons deed
verschijnen voor de groene tafel en ons aldaar de zoo begeerden titel deed verliezen. We
mochten den moed toch niet verliezen en we deden dat ook niet. Houthulst – Wervik
diende nog gespeeld en herspeeld te worden; dit bracht een resultaat van 1-1 wat nadelig
was voor Football Club Poperinge. Maar het Bestuur, dat immer waakt, had alras een
spoor gevonden dat ons toch den titel zou schenken. Het had kunnen uitvisschen dat
Wervik dien belangrijken match gespeeld had versterkt met een niet aangesloten speler
van Stade Kortrijk en aldus op een onwettige manier getracht den titel te bemachtigen.
En op die manier komt Football Club Poperinge op de eerste plaats en wint den zoo
begeerden titel. Daarom dienen we hartelijk proficiat te wenschen aan onzen eersten
ploeg – én voor den titel, én voor hun moedig zwoegen gedurende het gansche seizoen.
Bij deze hulde aan hen gebracht, is het mijn plicht eveneens het Bestuur te huldigen en te
danken om den ijver aan de dag gelegd tot het bereiken van dezen uitslag en voor het
prachtige werk verricht om onzen geliefden club tot een hooger peil te brengen.
Het gaat niet op te denken, Beste Sportmakkers, dat, in het Bestuur zijn slechts een
eerepost is om er een gemakkelijk leventje te leiden. Want wie springt er in de bres als de

financiën er maar miserabel uitzien ? Wie loopt van links naar rechts bij vrienden en
kennissen om financieelen steun te verkrijgen voor de club ? Wie, desnoods, put uit eigen
beurs om de loopende zaken te kunnen afhandelen ? Wie anders dan de Bestuursleden ?
Daarom, Beste Sportmakkers, vraag ik U dit indachtig te willen zijn en hiervoor wat
meer genegenheid en eerbied voor uwe Bestuursleden te willen over hebben.
En nu we aan den vooravond staan van het nieuwe speelseizoen dienen we, met nog meer
iever en kameraadschap, de koppen bijeen te steken en de handen uit de mouwen te
trekken om er een flink figuur te kunnen slaan. Er zullen nog meer geldelijke en
steunende offers dienen gebracht dan voordien, want om u maar een klein gedacht te
geven van ons aanstaande seizoen, ziehier :
Football Club Poperinge schrijft in met vier ploegen : 1ste ploeg – Reserven – Juniors –
Kadetten; wat in het geheel 40 verplaatsingen vergt met een totaal van niet minder dan
een 3.500 Km.
De omstandigheden verplichten ons dit seizoen nogmaals met vreemde krachten op te
treden; een aantal onzer leden vervullen hun militairen dienstplicht en zullen voor
enkelen tijd onbruikbaar zijn. De moraal bij Bestuur en spelers is nochtans opperbest;
het Bestuur van zijn kant zal alles in het werk stellen om een flink figuur te slaan in het
komend Kampioenschap; van den anderen kant rekenen wij op de welwillendheid en de
clubliefde van al onze spelers opdat zij, met vereenigde krachten en met een sportieven
geest dit nieuw voetbalseizoen zouden inzetten, met de vaste overtuiging het beste van
henzelven te zullen geven tot hoogere bloei van onzen geliefden voetbalclub.
11 – 8 – 1945
(get)
Jozef Roffiaen – Voorzitter
Gerard Peel – Ondervoorzitter
Raphaël Vandenberghe – Schatbewaarder
André Gelein – Secretaris

Op zondag 27 oogst 1944 had een verplichte algemene vergadering plaats voor de spelers
en bestuursleden. Daar werden twee ploegen samengesteld teneinde ’s namiddags een
oefenmatch te spelen.
Deglorie en Vermeersch waren trainers van de eerste ploeg en ontvingen hiervoor 75 Fr
per week.
Volgende nieuwe bestuursleden werden aanvaard : Claeys A - Masselus M – D’Amour
Urbain – Dejaegher H – Dequeker M – Clabau A – Quaghebeur Valère en Deschodt L
Er werd een overeenkomst bereikt met Blue Star voor uitwisseling van spelers Valère
Meersseman en Gilbert Sohier voor Suffis – Bouttez en Dehaene W.
De kampioenschappen begonnen op 3 december 1944.
Een dansfeest werd ingericht in Hotel Palace met onze Engelse vrienden en was zeer
geslaagd.
Ghesquière André werd gelukgewenst voor de geboorte van een zoontje Jan.
De Hr Odiel Vandevijver werd aanvaard als nieuw bestuurslid.
Op 2de kerstdag werd een bal ingericht. Op Kerstdag werd gespeeld tegen een
Tsjechische ploeg.
Met Nieuwjaar 1945 werd de voorzitter Albert Masschelein opgeroepen bij het leger.
Emiel Roffiaen werd dienstdoend voorzitter.

FC Blue Star Poperinge hield een tornooi op 28 mei en 4 juni 1944 op haar terrein
Olympia aan het Bertenplein. Op 28 mei kwam FC uit tegen CS Ieper en op 4 juni tegen
SK Vlamertinge.
Oud-speler Joël Pouseele (° Poperinge, 30 april 1905) stierf op 20 of 21 april 1945 in
Hof-Friedricksruhe de marteldood. (doodsbrief in farde)
Volgend relaas werd overgenomen uit het Jubileumboekje 50 jaar FC Poperinge.
Tengevolge van de bevrijding begon de officieuse competitie van II de Afdeling slechts op
3 december 1944. In afwachting van het seizoen 1944-1945 werden heel wat
vriendenwedstrijden gespeeld aldus tegen Wervik (2-5 en 5-0) en tegen de
Engelse C.P.C. (4-3)
De officieuze competitie omvatte slechts 8 ploegen. Op het einde van de heenronde stond
FC op de tweede plaats met 11 punten, op 2 punten van CS Ieper. Na de tweede ronde
echter had FC de tweede plaats ingenomen met 11 overwinningen, 1 nederlaag (2-3)
tegen Wervik en twee drawns (CS Ieper 2-2) met een doelpuntengemiddelde van 85-19 en
24 punten.
Bij één der matchen trad volgende FC Ploeg in het veld : Couttenier Michel, Deglorie
Willy, Vermeersch Julien, Carreyn Felix, Sandra Albert, Meerseman Maurits ,
Vandecasteele Frans, Debacker Albert, Sansen Albert, Bonduelle Maurice, Quaghebeur
Gerard.

Seizoen 1944 - 1945
Noodcompetitie II de Afdeling A
1
2
3
4
5
6
7
8

Eendracht Wervik
FC Poperinge
CS Ieper
WS Houthulst
WS Ieper
SC Le Bizet
FC Komen
SK Vlamertinge

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
7
7
7
4
2
1

1
1
6
6
7
9
11
11

0
2
1
1
0
1
1
2

58
55
49
46
25
21
13
14

8
16
25
31
36
51
43
72

26
24
15
15
14
9
5
4

Georges Wall Jr (schilderij gemaakt op basis van foto door krijgsgevangene in Duitsland
in 1941)

Op 29 Okt 1944 speelde FCP een wedstrijd tegen Bomb Disposal Company welke
gewonnen werd met 3-1. De revanchematch op 1 Nov werd terug gewonnen met 1-4.
Op Zo 5 nov speelde FCP tegen de Military Police. In stormweer won FCP met 4-3.
Op Di 07 Nov gaf FCP uitsluitend voor haar leden en de Military Police een
dansavond met jazzband.
Zo 12 Nov won FCP van de kampioenen van 43-44 E. Wervik met forfaitcijfers.
Op 26 Nov werd een wedstrijd gespeeld tegen een Tjechoslowaaks legerelftal die
gewonnen werd met 5-4. De Tjechische spelers nodigden bestuur en spelers uit op
een dansavond in zaal Palace.
Onze Kortrijkse speler Willy Deglorie kwam naar Poperinge wonen en hield een café
open in de Ieperstraat Café ‘A l’Univers’. Tevens werd hij trainer.
In 1945 werd er geen Poperingenaar gedrukt.

Poperinge – Ieper

Seizoen 1945 – 1946
Tijdens de wedstrijd Houthulst – Poperinge van 6 januari 1946 werd speler Butaye Willy
brutaal aangevallen door de center-half van Houthulst en werd ernstig gewond aan de
knie.
Het seizoen voor reservespelers (3de speciaal C) liep ten einde half december. De vraag
werd gesteld vanuit het PC om een nieuw kampioenschap voor reserven te starten in
januari 1946.
André Bollengier gaf, na 22 jaar bestuurslid te zijn geweest zijn ontslag op
19 september 1945.
Albert Lefever diende op 10 augustus 1945 zijn ontslag in.
Albert Hauspie diende op 8 augustus 1945 zijn ontslag in.
Op 9 augustus vroeg de Hr Daniël Lammey deel uit te maken van het bestuur.
Julien Vermeersch kwam over van CS Brugge
In de Beker van West-Vlaanderen speelde FC op 10 juni 1945 aan huis de halve finale
tegen SK Roeselare.
Speler Philibert Viaene van Kortrijk werd aangekocht door toedoen van André Fache.
In het seizoen 45-46 speelde FC in II de Afdeling A
Op de 24 gespeelde wedstrijden werd slechts 13 maal gewonnen, ondermeer tegen
Nieuwpoort (6-2) tegen Gistel (9-0), viermaal verloren ondermeer tegen Rac De Panne
(3-6), CS Ieper (3-4), zesmaal gelijk gespeeld, waarbij de 3-3 tegen Houthulst alleszins
bij Willy Butaye een alles behalve prettige herinnering gelaten heeft, want daar werd hij
erg aan de knie toegetakeld. Het doelgemiddelde was 83-46 en 34 punten werden
bijeengetrapt.

Het geval Lucien Dehaene (° Poperinge, 29 september 1923)
Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten wij de diensten missen van
bepaalde spelers van de eerste ploeg. Ook na de oorlog bleven de gevolgen niet uit.
Spelers die na de oorlog hun burgerrechten werden ontnomen, werden ambtshalve
geschorst en mochten geen deel meer uitmaken van de BVB.
Bovenvermelde speler was aangesloten bij FC Poperinge sinds 24 augustus 1938. Bij het
uitbreken van de oorlog was hij slechts 17 jaar en door zijn vader verplicht lid te worden
van DM/ZB (Dietsche Militie/Zwarte Brigade), een anti-vaderlandse jeugdformatie. Hij
werd geschorst vanaf 28 december 1946 bij toepassing van de principes aangenomen
inzake zuivering voor onbepaalde tijd geschorst.
Bij de bevrijding had zijn vader zich verborgen en zoonlief werd aangehouden en
geïnterneerd in gevangenis van Brugge. Hij werd veroordeeld op 22 mei 1946 door de
Krijgsraad te Ieper wegens vijandige politiek en propaganda.
Vanaf februari 1947 vindt men dan ook op heel regelmatige basis briefwisseling over
deze zaak.
Een brief werd gestuurd door Burgemeester Volksvertegenwoordiger Lucien Deschodt
aan de Heer Eerwaarde Heer Kannunik Dessein, Algemeen Voorzitter van de KBVB,
waarin gevraagd werd de aanvraag tot herkwalificatie te steunen, gezien betrokkene niet
uit vrije wil handelde en gedwongen werd door zijn vader. Ook de Heer SubstituutKrijgsauditeur M. Maenhout had geen bezwaar bij het gebeurlijk opstellen als speler van
betrokkene.

Na herhaaldelijke briefwisseling, de laatste brief dateert van 3 november 1950, werd nog
steeds geen toestemming gegeven. Uiteindelijk bekwam hij zijn herkwalificatie als speler
er op 4 december 1950.

Seizoen 1945 - 1946
Dit werd een min of meer regelmatige competitie.
Alle rechthebbenden sedert 1939 en de klimmers
naar de hoogste provinciale reeks tijdens de
oorlogsjaren werden verzameld in twee reeksen

II de Provinciaal A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CS Ieper
WS Houthulst
FC Poperinge
Rac De Panne
Dar Blankenberge
SV Blankenberge
GS Middelkerke
WS Ieper
SV Veurne
SV Nieuwpoort
FC Torhout
EG Gistel
SK Vlamertinge

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
18
13
14
14
12
11
9
7
7
4
6
3

4
4
5
7
8
7
11
13
13
15
15
17
17

VV Coxyde (speelde buiten competitie)

2
2
6
3
2
5
2
2
4
2
5
1
4

68
83
81
74
65
48
48
58
59
50
32
38
33

29
32
48
48
37
35
60
63
79
72
72
75
82

38
38
32
31
30
29
24
20
18
16
13
13
10

Seizoen 1946 – 1947 Algemeen verslag
Bij het sluiten van het voorbije seizoen en het openen van het nieuwe is het wel enigszins
interessant eens na te gaan wat wij in ’t verlopen seizoen zo allemaal beleefden. Bij de
aanvang telde het bestuur een 30-tal leden, getal dat stilaan gedaald is tot 24. Kwamen
zich bij het bestuur aansluiten : R. Bafcop, Achile Degruyter en Lammey Daniël .
Met drie ploegen zetten wij het seizoen in en hadden toen spelers genoeg voor zeker
4 à 5 ploegen; dit verminderde ook stilaan tot wij halfweg meestal goed moesten rond
zien om drie ploegen in lijn te stellen. Met nagenoeg dezelfde elementen als het
voorgaande seizoen werd de strijd ingezet, een strijd die voor de eerste ploeg duurde van
25 augustus tot 22 juni (t.t.z. 44 weken), voor de reserven 16 weken en voor de scholieren
18 weken. Iedereen kent de uitslag : de eerste ploeg blijft met één punt boven water, de
reserven eindigden halfweg en de scholieren moesten in de laatste weken hun eerste
plaats afstaan.
Er zakten maar liefst negen ploegen uit 2de provinciaal.
In het kamp der spelers hebben wij geen noemenswaardige gebeurtenissen;
speler Carrein Felix werd definitief afgestaan aan WS Ieper en Ghesquière Gabriël voor
één jaar aan de Royal White Star te Brussel. Zes spelers kregen hun definitieve
aansluiting bij FC Poperinge nl. Hernaert JP – Henri Derycke – Bafcop Herman en
Robert – Fernand Fiey en Jérome Vansevenant. Verder kwam Deman Guido zich onlangs
aansluiten.
In de loop der ontmoetingen werden door het PC straffen uitgesproken tegen een paar
spelers van de scholierenploeg, ook tegen een paar der eerste ploeg, waartegen beroep
werd aangetekend.Voor volgend seizoen werd het mogelijke gedaan om over alle bij FC
Poperinge aangeslotenen te kunnen beschikken en desnoods nieuwe krachten aan te
werven; over dit laatste kan nog niets definitiefs meegedeeld worden. Door onze
schatbewaarder zult u kunnen horen dat de toestand der financiën gezond is en het
seizoen zonder verlies werd afgesloten.
In naam van het bestuur vraag ik aan allen, bestuursleden én spelers, de eene door het
stipt uitvoeren van zijn dienst, de andere door hun training, hun uithoudingsvermogen en
hun ploeggeest, samen het hunne ertoe bij te dragen vanaf heden tot op het einde van het
ingezette seizoen, tot de vooruitgang en de verdere bloei van onze club.
Spelers
Volgende spelers werden regelmatig opgesteld :
Albert De Backer en Julien Vermeersch – Rousaertbekestraat 43 uit Brugge,
Willy Deglorie, Albert Sandra Vercruysse Poortje 12 en
Philibert Viaene – Meenensteenweg 76 uit Kortrijk,
Gerard Defrancq (soldaat in Brugge) , Albert Deschodt
Speler André Ghesquière transfereert naar SC Menen
Bestuur
Masschelein Albert was voorzitter. Raphaël Vandenberghe was schatbewaarder.
In de loop van januari 1947 nam André Gelein ontslag als secretaris en werd opgevolgd
door Albert Sansen (april 1947)
Poperinge , de 9.8.47
(Get)
De secretaris Sansen

Georges Verstraete werd als nieuw bestuurslid aanvaard. Zal fungeren als afgevaardigde
van de reserven.
Georges Wall diende zijn ontslag in als trainer. (28/6/47)
Op 21 jan 1947 nam André Gelein zijn ontslag als secretaris en bestuurslid van FC
Poperinge. Hij werd tijdelijk opgevolgd door de Voorzitter Albert Masschelein tot op 21
april 1947 Albert Sansen de fakkel overnam.
In de winter werden maar liefst vier wedstrijden algemeen uitgelast (29 dec , 12 jan, 9 en
16 feb) – De competitie duurde dan ook tot halfweg juni 1947.
Tijdens de wedstrijd CS Ieper – FC Poperinge op 30 maart 1947 werd Albert Sandra
gekwetst aan beide knoesels.
Tijdens de wedstrijd FC Poperinge – CS Ieper werd doelman Gerard Defrancq gekwetst
aan de rechterbovenhand.
De reizen met de spelers gebeurden met de autocar van Florent Dumortier.
BS Poperinge was dit seizoen non-actief. Op 19 juli 1946 kwam Sidon Devos over van
BS en sloot zich aan bij FC Poperinge. Na dit seizoen werd BS terug actief en Sidon
moest in principe terug naar BS. Er gebeurde een wissel met Valère Meersseman en
Georges Sutherland voor Devos Sidon en Deraedt Robert. Sidon zou jarenlang spelen in
het eerste elftal en werd nadien nauw betrokken bij het sportief beleid zowel als trainer en
als technisch raadgever.
Op 11 augustus 1946 werd en “Groots Zomerfeest” met sport, muziek, dans, spel en
klucht van de BJB eb de VBJB gehouden op de Kouter. De BJB en VBJB waren de
voorlopers van de huidige KLJ en VKLJ. De boerenmeisjes dansten en de boerenjongens
reden te paard.

In 1946 deed club een beroep op de diensten van Philibert Viaene die van Kortrijk Sport
kwam. Club kon zich in 2de Provinciale handhaven. Nadat Club Adrien Ryde van CS
Brugge en Freddy Dupont van SC Menen had aangetrokken als versterking voor de
voorlijn, nam oud-speler Albert Sandra het trainerschap op zich.
Na een heel ongelukkige seizoenstart waarin Freddy Dupont uitviel met een beenbreuk,
verzeilde club op de laatste plaats met de degradatie als gevolg.

We herkennen zittend : Gilbert Creus, Sidon Devos, Gerard Quaghebeur, Jean-Marie Van Eecke en Albert
Sandra
Staand : Raoul Oreel, Michel Couttenier, Philibert Viaene, Georges Wall Jr, Willy Deglorie, Felicien
Keygnaert en Julien Vermeersch (7 april 1947)

In het jubileumboekje 50 jaar FC vindt men volgende informatie:
Voor het seizoen 46-47 wierf Club Viaene Philibert van Kortrijk Sport aan ter
versterking van de voorlijn. Negen ploegen immers moesten onder de valbijl van de
degradatie vallen. In juni 46 legde Georges Wall zijn ontslag neder als trainer. Te
Daring Blankenberge , waar gelijk gespeeld werd (2-2) trad volgende ploeg in lijn :
Couttenier Michel, Deglorie Willy, Vermeersch Julien, Georges Wall, Albert Sandra,
Meerrseman Valère, Creus Gilbert, Viaene Philibert , Devos Sidon, Quaghebeur Gerard,
Van Eecke Hugo.
De strijd duurde eventjes vier en veertig weken. Club bleef slechts met één punt boven
water in IIde Provinciaal en dit met een puntenaantal van 38 op 40 matchen, terwijl
Harelbeke kampioen werd. De reservenploeg van haar kant eindigde halverwege, terwijl
de scholieren slechts in de eindspurt hun eerste plaats moesten afstaan.

Seizoen 1946 - 1947

IIe Provinciaal
1 Racing Club Harelbeke

40

33

4

3

130

41

69

2 SV Waregem

40

32

3

5

167

58

69

3 CS Ieper

40

33

5

2

152

46

68

4 Dar Blankenberge

40

19

13

8

105

75

46

5 WS Houthulst

40

19

14

7

93

69

45

6 WS Ieper

40

17

14

9

69

72

43

7 Deerlijk Sport

40

18

15

7

76

76

43

8 Eendracht Wervik

40

16

14

10

72

74

42

9 GS Middelkerke

40

15

14

11

74

77

41

10 FC Poperinge

40

12

14

14

74

64

38

11 WS Lauwe

40

16

18

6

75

84

38

12 FC Komen

40

14

17

9

86

99

37

13 FC Torhout

40

16

19

5

97

87

37

14 SV Blankenberge

40

14

18

8

76

79

36

15 US Herseeuw

40

12

18

10

53

76

34

16 SV Veurne

40

14

21

5

72

97

33

17 FC Wakken

40

11

21

8

81

99

30

18 Toekomst Menen

40

9

22

9

60

122

27

19 Rac De Panne

40

9

23

8

68

111

26

20 SK Sint Baafs

40

6

29

5

42

130

17

21 SV Nieuwpoort

40

5

31

4

56

152

14

Reservenploeg
Onderaan : Albert Priem, Lucien Dehaene, Paul Temperville, Georges Sutherland
en Hugo Van Eecke
Midden : Valère Meersseman,Willy Butaye, Maurice Theite
Staand : Alfred Nunn,Gerard Battheu, Roger Druant, Joseph Orbie en
Georges Verstraete
Vanaf seizoen 46-47 speelde men terug op de Kouter in 1 provinciale reeks met 21
ploegen !!!!
FCP schreef in met een ploeg in Tweede provinciaal , een ploeg in III de speciaal en
een scholierenploeg.
Georges Wall Jr keerde terug uit Engeland en George Wall Sr gaf training vanaf 13
juli 1946
27 juli 1946 werd er algemene vergadering gehouden in het lokaal.

Wedstrijd FCP – CSI op 3 november 1946
We herkennen van links naar rechts : Gerard Defrancq, Albert Sandra, Julien Vermeersch, Maurice
Meersseman, Albert Sansen, Albert Debacker, Alfred Nunn, George Wall, Gerard Quaghebeur, Willy
Deglorie en Frans Vandecasteele

Door de gure winter dienden verschillende weken wedstrijden uitgesteld (5 weken).
Het Provinciaal Comité besliste dan maar de competitiewedstrijden op donderdag te laten
doorgaan.
Seizoen 1947 – 1948
Verslag Algemene vergadering
Ontslaggevend : Degruyter Achiel
Ontslagen wegens herhaaldelijke afwezigheden : Masselis Michel en Vanhove Georges
Om 8.45 Hr wordt de vergadering geopend door de Voorzitter Masschelein Albert met
een welkomstwoord aan alle opgekomen erebestuurs-(2), bestuurs- (23) en spelende
leden (28)
Hij dankt tevens allen voor hun steun en sympathie betoond tegenover de club. – Er
wordt verder uitgewijd over de noodzakelijkheid tot versterking der aanvalslijn van onze
1ste ploeg waartoe de nodige schikkingen met goed gevolg werden genomen door de
aankoop van Ryde Adrien (CS Brugge) en Dupont Freddy (SC Menen). Mochten onze
jongere krachten deze aankoop van vreemde spelers in het vervolg onnodig maken. Met
een warme oproep tot het regelmatig bijwonen der trainingen sluit hij zijn toespraak, en
geeft het woord aan de secretaris.
In het kort worden, maand per maand, alle voornaamste gebeurtenissen uit het clubleven
opgesomd die aan ieder aanwezige een kort overzicht geven van alle nieuwe
aansluitingen, transferts, bijzonderste correspondentie en beslissingen van het bestuur.
Na hem houdt de schatbewaarder in grote lijnen een kasnazicht, dat nagenoeg hierop
neerkomt : het seizoen 1947 - 1948 werd ingezet met ongeveer 7.000 Fr in kas, had een
zakencijfer van ongeveer 180.000 Fr en sluit met een krediet van ongeveer 9.000 Fr.
Dank zij de milde steun van het ere-bestuur en enkele bestuursleden kon overgegaan
worden tot de uitbetaling der aangekochte spelers en het aanbrengen der
verbeteringswerken op het terrein.

Er werd beslist de bestaande omheining te vervangen door nieuwe, alsook tot het
aanbrengen van overdekte gradins van de toegang tot aan de tribuun.
De Hr Omer Igodt aanvaardt het ere-voorzitterschap van FCP. Op algemeen voorstel van
het hoofdbestuur, dit voor zijn verkleefdheid aan de club, en zijn bewezen diensten in het
voorbije seizoen.
Speler Ryde Adrien van CS Brugge wordt naar FCP getransfereerd op 26 mei 1948.
Een schrijven werd gericht naar spelers Vleeshouwers Gabriël en Derycke André,
respectievelijk van FC Roesbrugge en SK Elverdinge voor eventuele overgang naar FCP.
Maakten deel uit van het bestuur : Op 10 vergaderingen : Georges Verstraete (5) Lefever Urbain (3) - Degruyter Achiel (6) - Peel Gerard (10) – Van Bruwaene Joseph –
D’Amour Urbain (10) – Priem Albert (7) - Merlevede Jeremie (8) - Verstraete Marcel
(6) - Vandevyvere Odiel (9) - Dupont Charles (4) - Deschodt Albert (9) - Vermeulen
Georges (7) - Clabau André (7) – Sansen Albert (10) – Vandenberghe Raphaël (8) –
Vandevoorde Lucien (9) – Claeys Arthur (9) – Masselis Michel (0) – Vanhove Georges
(0) – Perey Davis (5) – Dequeker Maurice (8) – Jozef Roffiaen (10)

Maakten deel uit van het erebestuur : Deschodt Lucien – Bown James – Denys AlbertDerynck Odilon – Igodt Omer – Van Bruwaene Jozef – Fache André – Carton Robert –
Derynck André –Cossey Albert –Dumortier Florent – Thevelin Benoit
De spelers van de eerste ploeg en de eventuele kandidaten voor de eerste ploeg werden
ingeschreven als onafhankelijken.
Als trainers voor het volgende seizoen werden aangegeven : Sandra Albert en Wall
Georges (in zaal)
Toestand materiaal einde seizoen :
2 netten – 24 wasbassins – 3 kachels – 2 verbandkasten – 6 witte vlaggen – 3
bollen (in goede staat) – 11 witte baais – 9 nieuwe baais (rood-geel) – 4 paar
nieuwe kousen (rood – geel) – 1 nieuwe zwarte broek – 7 baais (rood-geel met
kol) – 2 paar oude kousn – 1 oude baai (rood-geel)
Besteld bij Neuville in Charleroi : 1 keeperbaai en broek – 6 baais (rood-geel) – 12 paar
kousen (rood-geel)
Besteld bij MJ Battheu : 12 zwarte broekjes
Zaak Deschodt Albert : betrokken speler was sinds 10aug 1936 aangesloten bij FCP en
maakte sinds 3 aug 1947 deel uit van het bestuur. De klachten, ingediend door SV
Olympic Ingelmunster, VG Oostende en FC Comines werden als ongegrond afgedaan en
betrokken speler is als dusdanig steeds gekwalificeerd geweest voor FCP. Trad voor de
oorlog aan als doelman.
Albert Dumelie was keeper van de eerste ploeg. (was gekazerneerd in 4de
Constructiecompagnie der Genie in Kazerne Prins Albert te Brussel; voordien in Kazerne
Luchtbal in Antwerpen) Aangezien de club op de één der laatste plaatsen van het
klassement bengelde was zijn aanwezigheid zeer gewenst. Diverse brieven werden dan
ook gestuurd naar de legerleiding.
Kwajongensstreken : alle ruiten van de tribune werden stukgegooid (25 stuks) Melding
werd op 29 april 1948 gedaan aan de politiecommissaris.
Een toelage werd bekomen van stad Poperinge te belope van 8.000 Fr
Voor de derby tegen CS Ieper zag de ploeg er als volgt uit :
Defrancq Gerard
Vermeersch Julien
Deglorie Willy
Meersseman Valère
Sandra Albert
Keygnaert Felicien
Quaghebeur Gerard Muyllaert Luc Vandecasteele Frans Viaene Philibert
Ghesquière G
Een nieuwjaarsbal werd gehouden voor de leden van FC Poperinge op dinsdag 20 jan
1948 in Zaal “Palace”
Declerck Josef – Toekomststraat 27 stelde zijn kandidatuur als bestuurslid evenals
Gythiel Albin – Duinkerkestraat 26 (Garage Atlantic – Jeeps Willys) .

BS Poperinge ging dit seizoen terug van start.
Op zondg 8 februari 1948 vond de eerste tap plaats in ons lokaal door het pas gehuwde
paar Alfons Demarey en Ida Vande Caveye
Een oproep werd gericht aan de ouders van de spelende kinderen op De Kouter die erin
geslaagd waren alle ruiten van de tribune kapot te gooien. Er werd voor 500 fr schade
aangericht.
Na het seizoen werd een wedstrijd gespeeld tegen BS Poperinge die eindigde op 2 – 2
Jubileumboekje 50 jaar FCP
Het seizoen 47-48 werd als ’t ware het seizoen der klachten tegen FC Poperinge
wegens het opstellen van Albert Deschodt, en dit tegen SV Ingelmunster (2-1), VG
Oostende (0-0), FC Komen (5-3). Uiteindelijk kreeg deze zaak haar beslechting in
maart 1948 : de BVB beschouwde Albert Deschodt als voortdurend gekwalificeerd
geweest zijnde voor FC Poperinge. Dat dit met een zucht der verlichting in
clubmiddens onthaald werd, hoeft geen verwondering. In het eindklassement immers
nam FC slechts de elfde plaats in met 27 punten en dit met tien overwinningen BS
Avelgem 7-1, Daring Blankenberge 4-2, dertien nederlagen (FC Roeselare 0-3,
Daring Blankenberge 0-8) en 7 gelijke spelen (1-1 tegen kampioen SV Waregem, 0-0
VG Oostende) met een doelgemiddelde van 45-64. Op het laatste van de kompetitie
kreeg ook de transfert van Sidon Devos naar Rood-Geel zijn definitief beslag en dit in
ruil voor Meerseman Valère en Georges Sutherland, die naar BS Poperinge
overgingen.

Ploeg van februari 1948 genomen te Deerlijk
Onderaan : Felicien Keygnaert, Georges Wall Jr, Marcel Dupont, Frans Vandecasteele en
Gerard Quaghebeur
Bovenaan : Albert Sandra, Gerard Defrancq, Philibert Viaene, Willy Deglorie, Julien
Vermeersch en Maurice Meersseman

Seizoen 1947 - 1948
IIe Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SV Waregem
FC Roeselare
Eendracht Wervik
VG Oostende
FC Knokke
CS Ieper
Deerlijk Sport
WS Ieper
Dar Blankenberge
WS Houthulst
FC Poperinge
BS Avelgem
SV Ingelmunster
WS Lauwe
FC Komen
GS Middelkerke

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
22
21
18
14
16
13
13
11
11
10
11
9
9
6
1

4
5
5
7
9
11
13
15
13
13
13
17
18
20
18
26

4 117 30
3 88 24
4 82 32
5 70 43
7 70 53
3 83 58
4 62 61
2 51 60
6 68 68
6 52 65
7 45 64
2 47 69
3 45 80
1 45 76
6 51 83
3 23 115

48
47
46
41
35
35
30
28
28
28
27
24
21
19
18
5

Seizoen 1948 – 1949 Algemeen verslag
Verslag voorgelezen in de algemene vergadering van zaterdag 30 juli 1949
Bij het sluiten van het oude voetbaljaar en de inzet van het nieuwe seizoen is het wel eens
nuttig het voorbije jaar even terug boven te halen en er de nodige lessen uit te trekken.
Toen bij het begin van het seizoen 1947- 48 wij op de rand af het degradatiespook van
ons hebben geweerd, was het bij iedereen duidelijk dat onze kaders moesten verzorgd
worden. Aan het opstellen van jonge elementen durfde echter niemand denken : alléén de
ouderen waren bij machte dat spook te verjagen, wat ze ook deden al zij het dan in
extremis. En spijts dit alles waren de financiën gezond. Doch weldra stond het nieuwe
seizoen voor de deur , maar de nood bleef : geen nieuwe jonge elementen ! Naar alle
mogelijke opstellingen werd gezocht, tot in het belang van de club twee jongere vreemde
spelers werden aangetrokken nl. Adrien Ryde en Freddy Dupont. Dank zij de milde steun
van de HH Eerebestuursleden was het ons mogelijk de vooruitzichten beloftevol tegemoet
te zien, en werden eveneens aan onze omheining merkelijke verbeteringen aangebracht.
Alles beloofde goed van stapel te lopen, de trainingen werden duchtig aangepakt onder
leiding van Kapitein Albert Sandra, doch ook dit bleef niet duren. Het niet optreden van
één onzer beste elementen, met de week daarop het spijtig ongeval met speler Freddy

Dupont deed de barometer spoedig zakken. Oudere spelers werden opgesteld, jonge
elementen doorstonden de proef, doch niets kon het tij keren; de ene nederlaag volgde de
andere op, de trainingen bleven uit, en meteen was voor ons het lot beslist. Er kwam wel
nog een opflakkering, doch na de 45 minuten volstonden meestal enkele ogenblikken om
daar een einde aan te stellen. Nu de degradatie vaststond, mocht niet meer verwacht
worden : ouderen moesten plaats maken voor jongeren die in de naaste toekomst ons
terug zullen brengen van waar wij komen. Er werd gevochten om de puntjes, doch
tevergeefs : onze kaart was uitgespeeld ; ook de financies stonden onder 0.
Een woord van dank aan de oudere spelers die, na jarenlange dienst, het eerst als
slachtoffer van deze maatregel vielen.
Zo staan we dus voor het nieuwe seizoen. Enkele jonge elementen uit omliggende
gemeenten en een groot aantal stadsgenoten werden aangesloten, en na overzicht van
ons spelerskorps staan wij met 32 seniors – 24 juniors – 11 scholieren en 10 kadetten die
allen bezield moeten zijn met de vaste wil, de eene nu, de andere eerstdaags in onze
eerste ploeg op te treden. Te dien einde werd voor dees jaar een trainer aangeworven, nl
de Hr Boesman die ieder in de mogelijkheid zal stellen dit doel te bereiken. Daarvoor
echter rekent hij op uwe opkomst in de trainingen : iedere dinsdag van 16 tot 20 uur. Het
bestuur van zijn kant vraagt allen streng de gegeven richtlijnen van uw trainer te volgen,
en allen zijn wij ervan overtuigd dat met deze nieuwe wapens : eigen jonge elementen,
clubliefde en harde training onze huidige inzinking van korten duur zal zijn. Nogmaals :
wij rekenen op u allen, breng zoveel mogelijk nieuwe sportmakkers mede, vul onze
rangen aan tot de heropstanding en bloei van onze club.
De secretaris A. Sansen
30 juli 1949

Hieronder het nieuwe reglement opgesteld door het bestuur in samenspraak met de
nieuwe trainer Boesman:
Na te leven door de spelers gedurende de duur van de oefeningen, en voor, binst en na de
wedstrijden.
1. De oefeningen worden iedere dinsdag van de week gegeven. De oefeningen
beginnen op 26 juli 1949.
2. De oefeningen beginnen om 4 uur tot 8 uur. Van 4 uur tot 6 uur Kadetten en
Scholieren; van 6 uur tot 8 uur voor al de andere spelers. Alle spelers moeten
iedere dinsdag de oefeningen bijwonen, gedurende een tijd, die tussen 4 uur en 8
uur is begrepen. Voor iedere speler wordt deze tijd bepaald door de
beroepsoefenmester.
3. Ieder speler wanneer hij op het oefenveld komt, hetzij om deel te nemen aan de
oefeningen, hetzij om een wedstrijd te spelen, is gehouden seffens zijn
aanwezigheid persoonlijk bij de oefenmeester kenbaar te maken. Vooraleer het
veld te verlaten moet hij hiertoe toestemming krijgen van de oefenmeester.
4. Alle aangesloten spelers zijn volledige gehoorzaamheid verschuldigd aan de
oefenmeester zowel op alle voetbalvelden als gedurende door de club ingerichte
reizen.

5. Spelers waarvoor de oefeningen te lastig worden, mogen zoiets melden aan de
trainer. Deze is hier bevoegd en gemachtigd over de vraag van de spelers te
beslissen en de gepaste schikkingen te treffen.
6. Spelers die wegens een bijzondere reden aan de training niet kunnen deelnemen,
doch die van achter de omheining gadeslaan, zijn verplicht hun reden aan de
trainer kenbaar te maken.
7. Wanneer en speler, die aangeduid is om in een wedstrijd op te treden en hij door
een geval van heirkracht eraan niet kan deelnemen, moet hij hiervan de
terreinafgevaardigde verwittigen voor donderdagavond, die de wedstrijd
vooafgaat, indien hij zijn uitnodiging voor die datum ontving.
8. Wanneer een speler vermoedt dat hij aan de eerstkomende wedstrijd niet zal
kunnen deelnemen, dan is deze gehouden hiervan de trainer te verwittigen
tenlaatste de eerstkomende dinsdag gedurende de oefeningen.
9. Ieder speler is altijd beleefdheid verschuldigd aan gelijk welk lid van het bestuur
en aan de trainer.
10. De spelers zijn gehouden een geregeld leven te leiden. Zij mogen maar in
uitzonderlijke gevallen alcohol drinken.
11. De speler zal er voor zorgen maar lichtjes te noenmalen wanneer hij in de
oefening of wedstrijd moet optreden, zulks zal hij doen ten laatste een paar uur
voor de wedstrijd of oefening.
12. Streng verboden te roken in de kleedkamers, op plein, binst de training en in de
autocar op heenreis. Op terugreis toegelaten. Het geldt ook voor Bestuursleden,
supporters, verzorger die met de spelers mede reizen.
13. De beroepsoefenmeester neemt de gepaste sancties tegen de spelers die
onderhavig reglement kwaadwillig of door nalatigheid niet zouden naleven.
14. De sancties bestaan uit geldboete, schorsing of beide straffen tezamen.
(get) De beroepsoefenmeester Boesman

Voor het Bestuur,
De secretaris, A. Sansen

Volgende bestuursdiensten warden verzekerd :
- Vaste afgevaardigde eerste ploeg : Georges Verstraete
- Vaste afgevaardigden 3de spec : beurtelings van rol
- Vaste afgevaardigde juniors : Oreel Raoul
- Sportkomiteit : Peel Gerard – D’Amour Urbain – Lefever Urbain, Priem Albert en
Georges Wall
- Training : Georges Wall, D’Amour Urbain en Priem Albert
- Materiaal : Merlevede Jeremie en Verstraete Marcel
- Zorg verbandkast : Sansen Albert en Wall Georges
- Ziekenkas : Dupont Charles
- Verslaggever der matchen : Deschodt Albert
- Opmakendienstrol : Vermeulen Georges
- Vervoer : Clabau André
- Knape : Dehouck Th
- Ticketten : Claeys Arthur + 1 beurtrol
- Ingang : Declerck Josef + 1 beurtrol

In overeenkomst met FCP werd een Supportersclub gesticht door de Hr Deswarte Michel
Ieperstraat 149
Bijzondere kenmerken :
- zoveel mogelijk samenwerken met club
- wekelijks 15 plaatsen voor 1ste ploeg
- na afsluiting van het jaar : 50/50 met club; met de rest eventueel aankoop van
materiaal
- inrichten van een pronostiek
- lokaal bij Michel Bonduelle
- recht op nazicht der kasverrichtingen door bestuur FCP
Transfert : Vandecasteele Frans voor één seizoen afgegeven aan RC Harelbeke.
Viaene Filibert verwittigde de club dat hij niet meer opgesteld wenste te worden in eerste
ploeg.
Volgende ploeg werd opgesteld eind 1949 tegen Club Roeselare :
Albert Dumelie
Deglorie Willy
Vermeersch Julien
Wall Georges
Sandra Albert
Meersseman Maurice
Ryde Adrien
Viaene Philibert
Timperman Albert
Dupont Marcel
Quaghebeur Gerard

Boekje 50 jaar FCP : Degradatie
In het vooruitzicht van de komende competitie 1948-1949 werden ter versterking van de
voorlijn Ryde Adrien (CS Brugge) en Dupont Freddy (SC Menen) aangekocht, terwijl
oud-speler Albert Sandra als trainer op het terrein en Georges Wall als deze voor de
turnzaal werden aangeworven.
Reeds op de tweede zondag met grote onkans af te rekenen, dit tegen Houthulst (0-6)
Onze nieuw- aangekochte kracht Dupont Freddy werd als het ware van het veld gemaaid
en moest met een beenbreuk van het veld gedragen worden. Te Oudenburg (1-1) trad
volgend elftal op : Dumelie Albert, Deglorie Willy, Vermeersch Julien, Wall Georges Jr,
Devos Sidon, Meersseman Maurice, Timperman Albert, Ryde Adrien, Dupont Freddy,
Quaghebeur Gerard, Dewickere Raoul.
Na een heel ongelukkig seizoen verzeilden de rood-gelen op de laatste plaats met slechts
drie overwinningen, 22 nederlagen, 5 drawns, met 38 doelpunten en 88 tegen en een
totaal van elf punten, wat tevens de degradatie betekende.

Onderaan : Albert Timperman, Adrien Ryde, Freddy Dupont, Gerard Quaghebeur,
Raoul Dewickere
Staand : Sidon Devos, Georges Wall Jr, Willy Deglorie, Albert Dumelie, Julien
Vermeersch en Maurice Meersseman.
Seizoen 1948 - 1949
IIe Provinciaal
1 FC Roeselare

30

24

2

4

83

24

52

2 FC Knokke

30

22

4

4

83

49

48

3 VG Oostende

30

18

2

10

97

31

46

4 Eendracht Wervik

30

19

6

5

83

40

43

5 Deerlijk Sport

30

15

10

5

64

57

35

6 AA Moeskroen

30

14

13

3

54

56

31

7 CS Ieper

30

11

11

8

56

56

30

8 WS Houthulst

30

11

12

7

51

58

29

9 Zwevegem Sport

30

10

14

6

44

54

26

10 BS Avelgem

30

10

14

6

48

67

26

11 WS Ieper

30

8

13

9

47

56

25

12 SV Wevelgem

30

10

16

4

51

78

24

13 Dar Blankenberge

30

9

16

5

52

65

23

14 SV Ingelmunster

30

8

19

3

34

51

19

15 WS Oudenburg

30

2

20

8

37

85

12

16 FC Poperinge

30

3

22

5

38

88

11

Willy Deglorie, Gerard Defrancq, Georges Wall Jr, Albert Sandra, Julien
Vermeersch, Maurice Meersseman
Marcel Dupont, Adrien Ryde, Freddy Dupont, Raoul Dewickere , Joseph Orbie
Op Zo 22 Aug werd thuis een vriendenwedstrijd gespeeld tegen SC Menen 3 – 3
27 Aug tegen Zwevegem Sport FCP – Zwevegem 1 – 5
1ste competitiewedstrijd Ingelmunster – FCP 1 – 2
Tijdens de tweede wedstrijd FCP tegen WS Houthulst die eindigde op 0 – 6 werd de
nieuwe aanwinst centervoor Freddy Dupont meteen gekwetst.
FCP eindigde op de laatste plaats en zakte naar tweede gewestelijk (huidige derde
provinciaal)

Seizoen 1949 – 1950 Algemeen verslag
Verslag voorgelezen in de algemene vergadering van 8 augustus 1950
Bij de inzet van het nieuwe seizoen past het steeds het voorbije jaar eens goed na te
gaan, en tevens de mogelijkheden van het nieuwe seizoen onder ogen te nemen.
Toen wij het seizoen 1949-1950 inzetten was iedereen het eens dat ons voornaamste
doel was : het aankweken van jonge elementen die in staat zouden zijn in de
eerstkomende jaren onze elementen van buiten Poperinge te vervangen. Te dien einde
werd beroep gedaan op een beroepsoefenmeester, dhr Gustaaf Boesman, die zich met
volle ijver aan het werk zette.
Wij kregen van hem wat wij verwachtten, echter niet altijd van de kant van de
spelers; de ene bleven te gemakkelijk van de training weg, de andere kwamen wel
eens zien, doch namen er geen deel aan. Toch mogen wij voor het eerste jaar op
een goede uitslag terugzien, gemiddeld 40 man per training werden genoteerd,
waaruit zeker enkele flinke elementen vooruit kwamen die, mits volharding,
het tot een goed einde zullen brengen.
Het seizoen werd ingezet met een flinke ploeg, die in de eerste matchen toch zeker

de mogelijkheid liet zien dat onze club een vooraanstaande rol zou spelen.
Alles verliep normaal, tot het verlies van enkele kostbare punten en dit tegen
zwakkere ploegen onzer reeks, de selectie verplichtte drastische maatregelen en
veranderingen aan te brengen. De ene opstelling volgde de andere op,
tot ten slotte beroep werd gedaan op jongere elementen die allen op hun beurt de
kans kregen hun kunde te tonen. En toen deden wij de aangename ondervinding
op dat onze eigen jonge krachten bijna op het peil stonden van onze vreemde
elementen, en wij het ogenblik gekomen achtten om onze ploeg te verjongen.
Dit werd aanstonds aangegrepen, en het resultaat was dat enkele kostbare puntjes
uit het vuur werden gehaald, die ons op de derde plaats terugbrachten onmiddelijk
na Herseaux en Aalbeke.
Thans gaan wij voort op de ingeslagen weg. We zetten het nieuwe seizoen in met
4 ploegen : Gewestelijk, Reserven, Juniors en Scholieren, en beschikken hiervoor
over een 80 spelers (ongeveer 35 seniors, 20 juniors, een 15-tal scholieren en
evenveel kadetten). Onze vreemde spelers zullen zoveel mogelijk vervangen
worden, zonder echter die verjongingskuur te rap te mogen doorvoeren.
Als trainer wordt beroep gedaan op dhr. Roger Mouqué van Oostende,
beroepstrainer, die vanaf de maand september 1950 twee maal in de week training
zal geven : de woensdag op het terrein, de vrijdag wat lichaamsoefening en
theorie.
Wij rekenen op al onze echte voetballiefhebbers dat zij de geboden kans naar
waarde zullen weten schatten, en met ons zullen medewerken door de trainingen
te volgen, en zich stipt naar de richtlijnen van hem te schikken.
Ons doel voor dit jaar is : doorbreken met onze jonge eigen krachten, en op die
manier bereiken wij de Provinciale reeks misschien eerder dan wij wel denken.
Wij rekenen op u allen, help ons het vergroten onzer clubfamilie ;
U kunt rekenen op ons.
8 augustus 1950
(get)
Albert Sansen

Erelid Van Bruwaene Jozef nam het woord en stelde voor tot voorzitter
Gerard Peel, sedert vele jaren één der verdienstelijkste bestuursleden der club;
dit werd met algemeen applaus goedgekeurd, doch betrokkene zelf weigert te
aanvaarden. De plaats van voorzitter bleef dus open tot in september 1950,
waarbij Georges Verstraete met algemene goedkeuring werd verkozen tot
voorzitter.
De vergoeding der spelers zag er als volgt uit :
verlies 0 Fr – Draw : 50 Fr en winst : 100 Fr.
KFC eindigde derde met 17x gewonnen, 10x verloren en 3x gelijk

Kasoverzicht
recettes
erelidgelden
lidkaarten
Viaene
Varia

Inkomsten Uitgaven
65025
33175
14450
19830
8250
22253
25000
5687
17104
20000
3154
3889
18151,4
1200
129829 127339,4

vergoeding spelers
reiskosten
materiaal
scheidsrechterskosten
training
bondstaksen
drukwerk
varia
knape

Op 28 mei 50 werd een wedstrijd gespeeld tegen Vlissingen (NL)
De Hr Boesman Gustaaf Aaigemstraat 36 te 9000 Gent werd trainer,
nadat eerst de vraag gesteld werd aan Julien Vermeersch, kapitein van de ploeg.
Het terrein werd in de maand aug 1949 in orde gebracht.
Ter dezer gelegenheid krgen we een grasmachine van de IWGC
(International War Graves Commission)ter beschikking via Georges Wall.
Ryde Adrien (getransfereerd van CS Brugge) werd tijdens een
vriendenwedstrijd SK St. – Augustinusdrukkerij tegen Sluis Holland
op 5 juni 1949 geschorst van 14 tot 28 aug.
Dit viel niet in goede aarde bij FC en klacht werd ingediend tegen deze ploeg
met vraag van een schadervergoeding van 5.000 Fr.
Dit werd geweigerd door de KBVB.
Tot overmaat van ramp werd hij op 13 september het slachtoffer van een
werkongeval waarbij zijn hoofd gehecht werd met 5 haken.
Toelage van stad : 10.000 Fr
In Apr 50 werd een brief geschreven naar Julien Vermeersch en Adrien Ryde
met de melding dat ze niet meer opgeroepen zouden worden wegens financiële
redenen.
Tijdens de wedstrijd FCP – SV Kortrijk werd een omhaling gedaan tijdens de
wedstrijd voor de aanschaffing van een nieuwe vlag voor de Supportersclub
FC Poperinge.
Dit stond vermeld in het jubileumboekje
In 49-50 gingen wij opnieuw scheep in 2de gewestelijke B terwijl de reserven in 3de
Speciaal en de scholieren in gewestelijke C aantraden. Als oefenmeester werd beroep
gedaan op Gustaaf Boesman terwijl Verbeke Walter (SC Menen en wonende in de
Halewijnstraat 89 Menen) en Covemaeker Hilaire (SC Menen en wonende
Nieppestraat 2 te Nieuwkerke) in ruil voor Dupont Freddy werden verkregen.
Alhoewel tijdens het seizoen de noodgedwongen verjongingskuur werd doorgezet,

behaalde Club nog een zeer eervolle derde plaats. Op de 30 te spelen wedstrijden
won Club er 17, verloren ze 10 maal en speelden 3 keer gelijk; het doelgemiddelde
was 82-56 en de puntenoogst 37.
De reserven behaalden een allesbehalve benijdenswaardige laatste plaats met slechts
negen punten, alsook de scholieren, doch deze met 12 punten. Op het einde van het
seizoen legde Voorzitter Masschelein wegens drukke beroepsbezigheden de
voorzittershamer neer. In de algemene vergadering werd de Heer Peel als voorzitter
voorgesteld wat op algemeen applaus werd onthaald, doch betrokkene weigerde te
aanvaarden. In november overleed na een kortstondige ziekte bestuurslid Charles
Dupont.

Seizoen 1949 - 1950
IIe Gewestelijke C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

US Herseeuw
Aalbeke Sport
FC Poperinge
Dottignies Sport
SV Moorslede
St Elooi Winkel
RC Bissegem
SK Vlamertinge
SV Kortrijk
SC Le Bizet
FC Komen
SV Moorsele
FC Luigne
Toekomst Menen
SK Geluwe
Rekkem Sport

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

26
18
17
15
14
14
10
13
12
9
9
10
8
10
10
7

2
9
10
9
10
11
11
15
15
13
14
15
15
17
17
19

2 117
3 83
3 82
6 46
6 56
5 67
9 53
2 52
3 62
8 53
7 58
5 59
7 56
3 54
3 41
4 48

27
45
56
33
44
56
59
57
83
71
76
70
72
72
69
97

54
39
37
36
34
33
29
28
27
26
25
25
23
23
23
18

