Seizoen 1960 – 1961 Algemeen verslag
Het seizoen 1960-1961 heeft ons eindelijk gebracht, wat wij zolang, reeds sedert 1948,
betracht hebben. Weken-, maandenlang hebben wij gehoopt en gevreesd, volgden mooie en
minder schone resultaten elkander op.
Het voorbije seizoen bracht ons vreugde, hoop, tegenslag, teleurstellingen maar uiteindelijk
stond het vast dat onze club naar 1ste provinciaal zou terugkeren, waar wij sedert 13 jaar
buitengewalst waren.
Onze beste dank gaat dan natuurlijk ook aan al diegenen die in mindere of meerdere mate het
hunne bijgedragen hebben op sportief, financieel of administratief gebied, niet alleen
bestuursleden,spelers en supporterclubs, maar ook de ex-bestuursleden, en ex-spelers want
laten wij het niet vergeten; de overgang is niet het exploot van één seizoen, maar wel de
vrucht van jaren.
Een vergelijking met vorig seizoen leert ons he volgende :
Seizoen 1959-1960 Seizoen 1960-1961
Plaats
3de
2de
Aantal punten
41
4
Gewonnen matchen
17
18
Verloren matchen
6
3
Drawns
7
9
Goals voor
49
69
Goals tegen
25
29
Dus op alle gebied een merkwaardige vooruitgang, uitgenomen wat het aantal doelpunten
tegen betreft, waar nagenoeg een status-quo vast te stllen is. Hierbij weze evenwel aangestipt
dat wij het minst aantal doelpunten tegen hadden van de reeks.
Verheugend vooral is de vaststelling dat dus 20 doelpunten meer gemaakt werden dan het
vorig seizoen.
Nu wat de reserven betreft : hier kan niet genoeg op de prachtige vooruitgang gewezen
worden. Waar is de tijd van het seizoen 1958-1959, dus amper twee jaar geleden, waar onze
reserven de ene zondag na de andere knock-out werden gezet om natuurlijk op de laatste
plaats te eindigen. Niettegenstaande alles hebben zij moedig gevochten tegen de
ontmoediging, sleur en slenter, wat voldoende uit onderstaande resulaten blijkt :

Aantal punten
Gewonnen matchen
Drawns
Goals voor
Goals tegen

Seizoen 1959-1960
13
4
5
40
96

Seizoen 1960-1961
22
10
2
51
83

Bij het beoordelen van bovenstaande cijfers mag men daarenboven niet uit het oog verliezen
dat het grootst antal matchen diende gespeeld tegen reserveploegen van clubs uit bevordering
en 1ste provinciaal.
Onze scholieren en kadetten hebben zich eveneens flink geweerd en wilden voor elkaar niet
onder doen vermits zij thans allebei op de vierde plaats eindigen, i.p.v. beiden op de vijfde
plaats vorig seizoen.
Onze miniemen hebben het in deze zin beter gedaan, dat zij thans op de voorlaatste plaats
eindigen i.p.v. de laatste plaats vorig seizoen. Als kleine verontschuldiging kan evenwel
gelden dat de andere ploegen bevordering en 1ste provinciaal vertegenwoordigen.

Maar verleden is verleden. Wat nu inzake seizoen 1960-1961
Komen naar KFC Poperinge :
Van AS Oostende : voor 1 jaar met optie : Mombert Robert (21 jaar oud)
Van BS Poperinge : voor 1 jaar met optie : Baert Roland
Van SK Nieuwkerke : definitief Dobbelaere Eddy
Van WS Ieper : voor 1 jaar : Inion Marc (= scholier)
Andere transferten :
Naar St Martens Latem : definitief : Emiel Vandercruyssen
Naar Union Abele : Allen voor één jaar : Lermyte André, Rubrecht Paul, Hoflack Léonce,
Lermyte Guido, Wicke Willy.
Naar Krombeke : voor één jaar : Couchez Denis en Dumelie Albert
Naar Westouter : voor één jaar : Woussen Gilbert
Naar Woesten : Theite Guido, Laheye Herman en Verfaillie Willy
Naar Auderghem : definitief Isi Deboi
Naar CS Ieper : voor 1 seizoen : Patrick Alliet
Naar Florenville : Roger Saesen
Nopens de ploegen : er wordt terug met vijf ploegen opgetreden in de officiële kompetitie :
1ste provinciaal, reserven, scholieren, kadetten en miniemen. In verband met de scholieren,
kadetten en miniemen dient opgemerkt dat de matchen terug de zaterdagnamiddag zullen
betwist worden, wat natuurlijk enkele problemen met zich zal meebrengen.
Hieronder de aanwezigheden op de bestuursvergaderingen
Naam
Brabandts
Butaye
D'Amour
Degroote
Delepierre
Demarey
Derynck
Derynck
Deschodt
Devroe
Druant
Lobbestael
Logie
Peel
Priem
Sénéchal
Staelens
Sterckx
Theite
Van Bruane
Van Eecke
Van Eecke
Vandenbroucke
Vanneste

Voornaam
Willy
Urbain
Jacques
Alfons
André
Odilon
Albert
Henri
Jean
Gerard
Albert
André
Gaston
Maurice
Albert
Pierre
Georges
Fernand

Aantal
3
33
32
11
23
33
37
2
5
24
4
16
7
31
32
1
31
7
37
21
25
13
1
2

Op het terrein heeft de materiaalcommissie gezorgd voor een mooie grasmat, gedurende het
jaar werd de omheiningsmuur nagenoeg geplaatst, terwijl gans het terrein thans omringd

wordt door een laag kiezelsteen, zodat wij thans mogen zeggen dat wij over een mooi terrein
beschikken.

Prijzen toegang
Volksplaatsen : 20 Fr (abonnement 200 Fr)
Gradins : 25 Fr (250 Fr)
Tribune : 30 Fr (300 Fr)
Ziehonder enkele citaten uit de krantenkoppen van die tijd (februari 1961) :

“ Technische superioriteit van F.C. Poperinge verbluffend “
“... Na haar zeer knappe partij tegen BS Avelgem was het voor de meeste kijkers duidelijk dat
FC Poperinge het best spelend geheel vormt van tweede provinciaal.
Wij zijn zelfs van mening dat veel elftallen uit eerste provinciaal nauwelijks het verfijnd spel
van de roodgelen kunnen opbrengen. Haar spelwijze is inderdaad ZO vernuftig, dat zij op
sommige ogenblikken de virtuositeit benadert...”

“ F. C. Poperinge als een grootmeester”
“... Vriend en tegenstander stonden in bewondering voor hetgeen Poperinge te Avelgem
presteerde. Zonder iets van de waarde van de tegenstander af te doen speelden de rood-gelen,
technisch tenminste, een klasje sterker dan detegenstrever. Vooral haar voorhoede maakte op
dit gebied felle indruk. De kruispassen van Croes sneden als eenvlijmscherp mes door de
sterke Avelgemse verdediging. Het meest onveilig nochtans als Derycke Gery zich achter het
leder zette. Die jongen beschikt over een fel schot en de manier alleen reeds waarop hij het
eerste doelpun scoorde maakte van hem een vedette. In elk geval, er waren eigenlijk geen
hiaten bij Poperinge en hier denken we onmiddellijk aan Herman Kesteman in de halflijn,
maar ook aan stopper Devos die minstens negentig procent van de duels met de gevaarlijke
Segers won en uiteindelijk was er dan nog een zeer voortreffelijke Dobbelaere tussen de palen
opwie men ten alle tijden kon rekenen ...”
“... Zoals Poperinge speelde doet geen tweede elftal haar na. Alleen stellen we ons de vraag of
zij soms wel bij een club uit hogere klasse gaat oefenen. In elk geval, haar technische
superioriteit was op sommige ogenblikken fantastisch ...”
Poperinge , 5 augustus 1961
Boekje 50 jaar
Het seizoen 1960-1961 werd van slag gegaan onder de deskundige leiding van Henri Croes,
die samen met Eddy Dobbelaere van SK Nieuwkerke de twee enige transferten uitmaakten.
Dit seizoen werd dan toch uiteindelijk bekroond met een promotie naar de hoogste
provinciale afdeling. KFC eindigde 2de met 45 punten; 18 overwinningen, 9 gelijke spelen en
slechts drie nederlagen.
Eén van de meest memorabele momenten was ongetwijfeld de wedstrijd waarin Sidon Devos
gevierd werd om zijn 400ste wedstrijd in de eerste ploeg.
Op 14 sep deelt dhr Dumortier mee dat hij het transport der jeugdspelers niet meer zal kunnen
verzekeren. Op 5 okt werd hij toch bereid gevonden twee kleine bussen in te leggen.
Na de bestuursvergaderingen werd er met de kork gebilliard en regelmatig gevogelpikt. Het
relaas van deze partijen stonden steevast vermeld in de verslagen der bestuursvergadering.
Er werd aangedrongen dat de spelers van scholieren, kadetten en miniemen beter hun
schoenen dienden te verzorgen ; (gebeurlijk 14 dagen schorsing)

Bestuurslid Vercruysse Roger dient zijn ontslag in (nov 60). Hij deed dienst aan de ticketten
tot eenieders grote voldoening.

Er werden loten aangeschaft van de Afrikaanse loterij. Regelmatig bracht de loterij een
bedrag op, jammer genoeg nooit een groot lot ! Daarom werd besloten op 25 jan 1961
voortaan lottokaarten te kopen.
Voor de verlaatsing naar Koekelare werden twee bussen besteld nl Suffis en Dumortier.
Voor de vergadering van 29 maart 1961 werd de prijs “Doelpuntentrofee Aigle-Belgica” voor
het doelpunt gemaakt door Eddy Beun ter waarde van 2.500 Fr in ontvangst genomen door de
voorzitter.
Speler Devos Sidon werd gevierd voor zijn 400ste wedstrijd in het eerste elftal op 23 april
1961 ter gelegenheid van de wedstrijd KFC - VV Coxyde.
Henri Druant en Fernand Vanneste gaven hun ontslag naar aanleiding van het tumult dat
onstaan was bij de organisatie van een auto-rally die samenviel met een thuismatch.
Op 23 nov diende dhr. Roger Vercruysse zijn ontslag in als bestuurslid.
Een brief werd gericht aan de Rijkswachtgeneraal voor Georges Lefever (alias Pekke Fever)
ter beschikking te krijgen.
Er werd in die tijd nog schoolgelopen op zaterdag. Aangezien de knapen en miniemen ’s
zaterdags competitie speelden, gaf dat nogal dikwijls aanleiding tot problemen. Op initiatief
van WS Ieper werd de vraag gesteld voortaan op zondag te spelen.
Een toelage van 15.000 Fr werd toegekend door Stad Poperinge.

Viering Sidon Devos

Viering Sidon 400

André Gelein feliciteert Sidon Devos naar aanleiding van zijn 400 ste wedstrijd in de eerste ploeg.

We herkennen :
Bovenaan : Willy Butaye, Sidon Devos, Norbert Dewaele, Herman Kesteman,
Wilfried Gelein, Maurice Decorte, Marcel Dupont en Alfons Demarey
Onderaan : ?, Paul Couchez, Eddy Beun, Emiel Vandercuyssen en Emiel Van Eeckhout

Seizoen 1960 - 1961
IIe Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FC Meulebeke
FC Poperinge
BS Avelgem
SV Ingelmunster
Ol Ledegem
FC Torhout
SV Koekelare
SC Oostrozebeke
SV Veurne
US Herseeuw
Deerlijk Sport
VV Coxyde
SK Avelgem
SV Kortrijk
FC Luigne
EG Gistel

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

22
18
15
15
14
12
11
10
13
10
10
11
6
6
6
2

4
3
8
8
8
8
10
10
13
12
12
14
11
17
21
22

4
9
7
7
8
10
9
10
4
8
8
5
13
7
3
6

73
69
87
78
72
53
62
47
71
60
44
52
52
37
34
26

30
29
48
51
54
50
59
46
59
53
53
68
65
79
93
82

48
45
37
37
36
34
31
30
30
28
28
27
25
19
15
10

Seizoen 1961 – 1962 Algemeen verslag
Seizoen 1961-1962 is nog maar voorbij en reeds zitten wij volop in de atmosfeer van het
voetbalseizoen 1962-1963.
Het voorbije seizoen bracht ons vreugde, tegenslag, hoop, teleurstellingen, kortom alles wat
de voetbalsport kan medebrengen en haar, daardoor juist zo onzeker en derhalve
aantrekkelijk maakt.
Op zekere ogenblikken zaten de pessimisten met een degradatiespook in haar donkerste voren
op hun rug en toch eindigden wij in de eerste tien nl. op de negende plaats wat voor een
eerste jaar in eerste provinciaal een mooi resultaat was. Totale uitslag : 11 matchen
gewonnen, 14 matchen verloren en 5 drawns. Dus totaal van 27 punten met een
doelgemiddelde van 34-52; kortom geen mis resultaat.
Ook onze reserven hebben volhard, niet in de boosheid, maar in de wil, om niettegenstaande
alle moeilijkheden die uiteraard met opstelling, samenstelling en andere diergelijke van een
reserveploeg gepaard gaan, het weerom tot een eervol resultaat te brengen.
Wij mogen ook wijzen op de mooie vooruitgang van onze scholieren :
1959-1960 : 5de plaats
1960-1961 : 4de plaats
1961-1962 : 2de plaats
Onze kadetten hebben hun stelling op de vierde plaats als vorig seizoen kunnen handhaven,
terwijl de miniemen uiteindelijk de derde laatste plaats bezetten, wat toch een vooruitgang

betekende vermits zij voor twee seizoenen op de laatste en voor één seizoen op de voorlaatste
plaats eindigden. “Langzaam maar zeker” schijnt dus de leuze der miniemen te zijn .
Maar het verleden is het verleden. Wat nu met het seizoen 1962-1963 ?
Transferten
Werden gelost :
Naar FC Woeseten : één seizoen : Laheye Herman
Verfaillie Roger
Naar BS Poperinge : één seizoen : Laroye Roland
Deraedt Paul
Vanden Broele André
Naar FC Westouter : definitief : Woussen Gilbert
Verack Ivan
Naar Cercle Ieper : één seizoen : Patrick Alliet
Naar Union Abele : definitief : Decorte Maurice
Hoflack Leonce
Lermytte André
Lermytte Guido
Masselis Ghislain
Wicke Willy
Theite Marc
Één seizoen : Verroye Gilbert
Komen naar Club :
Van BS Poperinge : definitief : Baert Roland
Van SK Geluwe : Maddens Luc
Van Club Brugge : definitief : Armand Degroote als speler- trainer
FC Poperinge werd dus gevoelig versterkt.
Het contentement om deze transfers is én bij spelers én bij supporters algemeen. Maar laten
wij niet verhelen : de transfertcommissie stond hier voor hete vuren : hoeveel tijd werd niet
besteed aan verplaatsingen en besprekingen, moeilijkheden allerhande en problemen op
financieel, materieel en zelfs moreel gebied, die slechts met veel durf, psychologie en
overredingskracht tot een goed einde konden worden gebracht.
Och, voor een buitenstaander lijkt het zo simpel; “die of die speler komt naar FC”, maar wat
voor een miserie en geloop, zelfs intriges, enz zijn achter die simpele woorden verborgen ?
Maar dat alles is nu voorbij en mogen wij hiernopens besluiten dat thans door de
transfertcommissie de schoonste transferts op papier althans sinds het bestaan van onze club
verwezenlijkt werden nl. twee spelers van hogere afdeling, waarvan één uit ereafdeling in
onze 1ste provinciale ploeg.
Zonder tegenslag en met de medehulp van allen zullen het ook in werkelijkheid de prachtigste
transferts worden.
Entrainementen
Deze zullen natuurlijk gegeven worden door speler-trainer Armand Degroote. Vermits
meerdere entrainementen doorgingen kunnen we terzake reeds enkele bedenkingen maken .
Het is verheugend vast te stellen dat de entrainementen niet druk maar zeer druk bijgewoond
worden. De oefeningen die zeker zwaar en degelijk te noemen zijn, worden zeer ernstig
gevolgd en iedereen doet in de mate van het mogelijke de opgelegde proeven. Stiptheid, ernst
en toewijding zijn zeker de actoren die tot nuttig resultaat leiden.
Kortom de entrainementen worden op vriendelijke maar zeer tuchtvolle (tussen haakjes mag
hierop wel eens gedrukt worden) wijze geleid door Armand Degroote.

Bestuur
Volgende nieuwe bestuursleden kwamen bij : Sterckx Alfons en Boudry Paul.
Jammer genoeg hebben wij onlangs dhr. Vercruyssen verloren.
Jarenlang heeft hij de ticketten verzorgd, wat wel één der ondankbaarste diensten is : lang
voor de wedstrijd aanwezig zijn, tot aan de rust ticketten in orde brengen en geld tellen enz..
Deze taak heeft hij steeds nauwgezet en op onberispelijke manier vervuld.
Zijn begrafenis werd door menig bestuurslid bijgewoond, terwijl een marmeren gedenkplaat
op het graf van dit, veel te jong ontvallen bestuurslid, geplaatst werd.
Moge het medeleven van zovelen een kleine troost zijn voor zijn echtgenote en familie.
Nopens de aanwezigheden op de bestuursvergaderingen :
D’Amour Urbain -35
Boudry Paul – 27
Butaye Willy – 35
Degroote Jacques – 4
Delepierre – 38
Demarey Alfons – 31
Derycke Adrien – 25
Derynck Odilon – 2
Devroe - 15
Druant Henri – 2
Lobbestael – 31
Logie Jean – 8
Peel Gerard – 33
Priem Albert – 37
Sterckx Alfons – 9
Sterckx Gaston – 37
Theite Maurice – 38
Van Bruwaene Roger – 25
Vandenbroucke – 1
Van Eecke Albert – 32
Van Eecke Pierre – 24
Van Eecke Gilbert – 3
Van Eenaeme Jan – 20
Verstraete Georges – 1
Verhaeghe Roger – 22
(Get )
Voorzitter Derynck André
Secretaris Delepierre
Een toelage van stad werd toegekend van 25.000 Fr. KFC promoveerde naar 1ste provinciaal.
Omdat er misbruiken vastgesteld werden bij de ticketten werd er besloten iedere week een lijn
in gekleurd potlood op de ticketten te trekken. Zo kon nagegaan worden of het geen oud ticket
betrof.
Het ging er vrolijk aan toe op de vergadering van het bestuur op 10 januari 1962.
Ik citeer “ Na de vergadering hebben wij dan maar de voeten onder tafel geschoven en ons
tegoed gedaan aan de ossenstaartsoep, frites met salade. Ook hebben wij met vol
enthousiasme geproefd van Ida’s en Fientjes beefsteacks, of ten minste aan de beefsteacks
door Ida en Fientje gereedgemaakt. De Picon smaakte heerlijk voor de goeie vogelpikkers
(tussen haakjes op de Engelse vogelpik), de goeie kaarters (jammer genoeg zeurden zij om ter
meest) en last but not least de straffe biljarters, die hun partij natuurlijk op één been wonnen.
De Picon had een bittere nasmaak voor de krabbers in het vogelpikken, de triestigaards in het

kaarten en de rammelaars met de stok (biljartstok). Het koor der bestuursleden heeft prachtig
geschreeuwd en werd afgewisseld met enkele solo’s van een paar bestuursleden, die stil en
innig begonnen, maar hoe later in de avond, als om hun schade in te halen, zoveel te luider
keelden. Ook onze op dien avond gestichte balletgroep heeft onder leiding van dhr.
Vanbruane en Lobbestael, enkele specifieke inheemse dansen ten beste gegeven. Jammerlijk
dat den avond moest eindigen met het triestig spektakel van mannenborsten, waar wij allen zo
graag andere borsten gezien hadden ...”
Een financiecommissie werd opgericht bestaande uit : Derynck, Vandenbroucke, Peel, Van
Eecke Albert, Verhaeghe en Delepierre.
Toelating werd verleend aan Norbert Dewaele de trainingen te volgen met FC Heist.

Seizoen 1961 - 1962
Ie Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

WS Ieper
Stade Kortrijk
Eendracht Wervik
Rac Harelbeke
AA Moeskroen
SK Steenbrugge
WS Lauwe
FC Roeselare
FC Poperinge
SV Wevelgem
Kuurne Sport
FC Meulebeke
FC Heist
WS Houthulst
FC Knokke
FC Tielt

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

21
18
16
11
14
12
10
12
11
10
10
10
8
10
9
9

3
3
8
6
12
11
10
14
14
14
16
16
14
17
16
17

6
9
6
13
4
7
10
4
5
6
4
4
8
3
5
4

75
55
53
49
50
57
48
41
34
43
50
48
43
48
37
46

23
26
35
37
46
51
44
51
52
35
65
68
56
74
51
62

48
45
38
35
32
31
30
28
27
26
24
24
24
23
23
22

Dansfeest Sint Franciscusinstituut

Seizoen 1962 – 1963 Algemeen verslag
Het laatste jaarverslag, dus voor de aanvang van het laatste voetbalseizoen, hadden wij met
volgende woorden besloten : “ Wij staan voor het begin van een nieuw seizoen. Wat het ons
brengen zal weten wij nog niet. Reeds worden weddingschappen afgesloten of wij ja dan neen
naar bevordering zullen gaan, wordt gediscutieerd en hergediscussieerd of wij in de eerste
vijf zouden eindigen. Maar laten wij ons niet blindstaren en met paardenbrillen rondlopen.
Ook dit jaar zal vreugde, maar tevens tegenslag en moeilijkheden meebrengen.”
Jammer genoeg zijn deze laatste woorden nogal erg bewaarheid geworden.
We gaan niet naar bevordering, wij eindigen niet in de eerste vijf, tegenslagen en
moeilijkheden allerhande hoopten zich op en vreugde was er uiteraard maar weinig.
En derhalve, omwille van al het abnormale, het abnormale weer, de abnormale velden, het
abnormale afschaffen en verschuiven van wedstrijden, de abnormale weersomstandigheden
waarin diende gespeeld, kortom om al het abnormale in
’t vierkant zullen wij ons dus maar onthouden vergelijkingen te maken met vorige seizoenen.
Alle factoren om tot een oordeelkundige vergelijking te komen, ontbreken immers.
Maar verleden is verleden, wat nu met het seizoen 1963-1964.
Transferten
Werden gelost :
Naar WS Ieper : 1 jaar met optie : Frans Degruyter
Naar FC Woesten : definitief : Verfaillie Roger
Naar BS Poperinge : één jaar met optie : Deraedt Paul
Laroye Roland
Vanacker Fabien
Tresy Georges
: langs verzoeningscommissie : D’Hondt Jozef
Naar RC Harelbeke : Bortier Albert
Komen naar Club
Van FC Krombeke : 1 jaar met optie : Odiel Nevejan
Van BS Poperinge : Denys Willy
Quaghebeur Willy
Zoals uit het voorgaande blijkt, was het op de transfertmarkt eerder kalm, en werd geen
zwaar geschut bovengehaald. Dit wil evenwel niet zeggen, dat alles van een leien dakje liep,
daar kunnen de leden van de transfertcommissie over meespreken.
Entrainementen
Deze worden natuurlijk verder gegeven door Armand Degroote. Vermits meerdere
entrainementen reeds doorgingen kunnen we terzake reeds enkele bedenkingen maken.
Het is verheugend vast te stellen dat, juist zoals vorig seizoen de oefenstonden druk
bijgewoond worden.
Bestuur
Volgende bestuursleden zijn bijgekomen sedert de laatste algemene veragdering Deconinck
Julien, Cossey Willy en Vandevyver Georges.

Feestcommissie

Allerlei kleinere of grotere karweitjes werden door dhr. Butaye en adjunct Theite uitgevoerd,
alhoewel het feestelijke soms ver te zoeken was. Hun bravourstukje was dit jaar zeker hun
tombola, die hen veel kopbrekens (tussen haakjes zo licht kunnen zij wel iets breken) heeft
bezorgd.
Om een archaïsche vorm te gebruiken; mogen zij een grote pluim op hun hoed steken.
Aangezien zij evenwel niet gewoon zijn een hoed te dragen vermits den een en preuts is met
zijn haardos en de andere trots is op de haardos die er niet is, zullen zij die pluim maar op
een andere plaats moeten steken.
Op 12 mei 1963 werd tijdens de wedstrijd van de reserven KFC Poperinge – WS Lauwe Jozef
Deleeuw , ingevolge een botsing met de doelman, zeer ernstig gewond. Jef werd geopereerd
in het ziekenhuis waar zijn milt werd verwijderd.
Er werd getraind vele weken in zaal Ons Huis, lokaalhouder Maurice Dumelie.
Er werd beslist vanaf het seizoen 1963-1964 een jeugdcomiteit te vormen dat zal bestaan uit
volgende bestuursleden :
Voorzitter : Odilon Derynck
Ondervoorzitter : Deconinck Julien
Secretaris : Wullus Lucien
Leden : Gelein André, Derycke Adrien, Vandevyvere Georges, Orbie Joseph,
Degroote Armand en Sidon Devos
Amadee Onraedt was knape tot dusver, hij werd einde seizoen vervangen door Georges
Bortier en Zoon.
Dhr Vandenbroucke Georges geeft zijn ontslag.
Supportersclub “Rood-Geel” bestond tien jaar. Dit werd gevierd met een feestmaal in
Restaurant “De Vette Os” op zondag 18 nov

Seizoen 1962 - 1963
Ie Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Stade Kortrijk
SV Wevelgem
FC Meulebeke
FC Roeselare
FC Izegem
WS Lauwe
Rac Harelbeke
Eendracht Wervik
SK Steenbrugge
AA Moeskroen
FC Heist
FC Poperinge
US Herseeuw
Kuurne Sport
SVO Ingelmunster
WS Houthulst

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

22
18
17
15
13
13
13
12
11
11
11
7
9
8
7
7

3
6
7
8
9
10
14
14
14
14
16
12
15
17
17
18

5
6
6
7
8
7
3
4
5
5
3
11
6
5
6
5

59
70
71
74
52
53
51
48
55
57
49
37
42
46
28
46

19
33
40
38
46
55
49
45
48
63
73
53
73
75
65
65

49
42
40
37
34
33
29
28
27
27
25
25
24
21
20
19

Van links naar rechts : gehurkt Remi Pittilioen, Norbert Delava, Armand Degroote, Gery
Derycke, Eddy Verbiese
Staand : Adrien Derycke, André De Rynck, Donald Derycke, Paul Couchez, Wilfried Gelein,
Freddy Gelein, Herman Kesteman , Sidon Devos en Maurice Theite
Seizoen 1963 – 1964 Algemeen verslag
Het seizoen 1963-1964 is nog maar voorbij en we zitten reeds volop in de atmosfeer van het
nieuwe.
Het voorbije seizoen bracht ons vreugde, tegenslag, hoop, teleurstellingen, kortom alles wat
de voetbalsport kan medebrengen die haar daardoor juist zo onzeker en derhalve
aantrekkelijk maakt.
Tot op het einde van het seizoen, ja tot de laatste match op eigen terrein tegen
FC Izegem, zaten wij allen met het degradatiespook in haar donkerste vormen
op de rug.
Na deze laatste match dachten wij ons eindelijk gerust gesteld en mochten wij reeds plannen
maken voor het komende seizoen. Wie herinnert zich niet de klacht van
RC Lokeren tegen Stade Kortrijk, wegens het niet reglementair opstellen van een vreemde
speler Luessa; klacht die uiteindelijk door de KBVB werd aangenomen. Door die beslissing
degradeerde Stade Kortrijk naar 1ste Provinciaal, met onmiddellijk gevolg dat Club
Poperinge naar 2de provinciaal moest zakken.

In moeilijke omstandigheden neemt men algauw gelijk welk bericht dat over redding spreekt
aan. Door fusie van AA Moeskroen en Stade Moeskroen kwam opnieuw een plaatsje vrij in
1ste provinciaal. Bevoegde instanties lieten ons weten dat onze Club voor deze plaats het eerst
in aanmerking kwam. Onze vreugde hierom was echter van korte duur, daar wij vernamen dat
onze sportvrienden uit Houthulst reeds aan het vieren waren. Volgens hen viel de
samensmelting der Moeskroense ploegen in hun voordeel uit, wat inderdaad volgens de
bepaling van Art III, thans genoeg gekend, juist was. Resultaat : Poperinge bleef in 2de !
Waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. SK Deinze, in samenwerking met Stade
Kortrijk, diende , wegens omkoperij van één van haar spelers, klacht in tegen RC Lokeren.
Dat deze klacht niet dadelijk haar beslissing kreeg, dat ligt bij iedereen nog fris in het
geheugen, doch uiteindelijk viel ze. Stade Kortrijk bleef in Bevordering en wij in 1ste
provinciaal.
In onze hulde om ons behoud in eerste, moeten wij niet alleen al onze spelers betrekken, doch
mogen wij een aparte ovatie brengen in de eerste plaats aan de jeugdige speler Donald
Derycke die niet aarzelde de doelmanproblemen tijdelijk op te lossen. In de tweede plaats aan
Defrancq Gerard die na jaren non-activiteit terug zijn club kwam helpen om het behoud in
eerste te verzekeren. Aan beiden onze beste dank. Voor hen is sportiviteit geen ijdel woord.
In de eindrangschikking legde onze eerste ploeg beslag op de veertiende plaats.
Totale uitslag : 9 gewonnen wedstrijden, 5 drawns en 16 verloren matchen; in totaal dus 23
punten met een doelgemiddelde van 40-64.
Onze reserven hebben volhard niettegenstaande talrijke moeilijkheden in betrekking met
opstelling van spelers, samenstelling van de ploeg en veelal andere zaken die met het in lijn
stellen van een reserveploeg gepaard gaan. Weerom wisten ze een eervol resultaat te
bereiken.
Wij mogen ook wijzen op de mooie vooruitgang van de scholieren die in hun reeks de tweede
plaats behaalden na SV Moorsele en samen met SK Geluwe.
Onze kadetten legden beslag op een eervolle derde plaats na SK Geluwe en
WS Ieper A.
De miniemen van hun kant kenden een slechte start, doch in de terugronde , het resultaat van
het trouw volgen van de oefeningen, herpakten ze zich schitterend en behaalden een zesde
plaats in het klassement. “Langzaam maar zeker” schijnt de leuze van onze jongeren te zijn.
De competitie 1963-1964 behoort dus tot het verleden. Wat nu voor het aanstaande seizoen ?
Transferten
Naar BS Poperinge : voor één jaar : Laheye Herman
definitief : Van Acker Fabien en Laroye Roland
via verzoeningscommissie : Deleye Henri
Naar SV Diksmuide : via verzoeningscommissie : Delbaere Lucien
Naar RSC Anderlecht : voor vier jaar met optie : Deraeve Werner
Van BS Poperinge : voor één jaar met optie : Maes Marc
definitief : Quaghebeur Willy en Timperman Willy
Van FC Westouter : Croquette Roger
Van CS Ieper : voor één jaar : Lesage Etienne
Volgende spelers kwamen naar de oude stal terug : Masselus Ghislain, Croes Hendrik,
Vanden Broele André, Deraedt Paul, Degruyter Frans
De tevredenheid om het transfert van Lesage is én bij spelers én bij de supporters algemeen.
Laten wij het echter niet verhelen ; de transfertcommissie stond hier voor hete vuren en
handelde in moeilijke omstandigheden. Transferten afsluiten om terug in eerste te geraken of
niet uit eerste te vliegen; daarop kon geen van hen antwoorden gezien er in het geval Lokeren
geen beslissing was gevallen. Zij handelden echter om bestwil en met karige middelen.

Voor een buitenstaander schijnt alles echter zo simpel “die of die speler komt naar de club”,
maar wat voor miserie en geloop zijn er achter die simpele woorden verborgen. Bijna iedere
dag van de transfertperiode waren leden van de commissie te Ieper en gelukkig toen alles
verlopen scheen om Lesage naar Poperinge te loodsen, hield het comiteit contact. De
overredingskracht en de vindingrijkheid der leden behaalden in de laatste uren van het
transfert 64 de zegepraal. Lesage kwam voor één jaar naar Poperinge. Aldus zal de wens van
menig supporter waarschijnlijk vervuld worden en zal de zucht na iedere match “Wij missen
iemand die kan doelpunten scoren” tot het verleden behoren. Zonder tegenslag en met
medehulp van allen zal het ook in werkelijkheid een prachtig transfert worden.
De oefeningen
Deze zullen zoals in het verleden gegeven worden door Armand De Groote. Daar reeds vele
trainingen doorgingen, kunnen wij terzake reeds enkele bedenkingen maken. Het is
verheugend vast te stellen dat ze zeer druk bijgewoond worden. De oefeningen die zeker
zwaar en degelijk te noemen zijn, worden ernstig uitgevoerd. Stiptheid, ernst en toewijding
moeten tot een nuttig resultaat leiden.
Bij pot en pint wordt wel eens kritiek uitgeoefend op allerlei zaken; met o.a. materiaal,
kameraadschap en bestuur. De omvang en luidruchtigheid van die kritiek worden dikwijls
opgedreven naargelang het aantal gedronken pinten, en worden meestal uitgebracht bij
diegenen die met de zaak niets te maken hebben en zeker onbevoegd zijn om juist te kunnen
oordelen.
Met aandrang vragen we nogmaals, in plaats van mee te huilen met de wolven en zaken en
feiten al dan niet gewild te dramatiseren, laat uw grieven en opmerkingen kennen aan het
bestuur. De spelers die reeds in deze zin tewerk gegaan zijn, kunnen getuigen dat de
desbetreffende besprekingen, volledig ongedwongen, in een vriendschappelijke sfeer, met veel
begrip en in alle objectiviteit plaats vonden.
Alzo handelend, zullen vele gevallen een gunstige oplossing krijgen, zullen wij voor klare
situaties staan en allerlei misverstanden, achterklap en kritiek zullen uitgeschakeld worden.
In verband met het bestuur
Bij het begin van het verleden seizoen gaf de Heer D’Amour Urbain als bestuurslid zijn
ontslag. Ook Delepierre Alfons, moest wegens familiale redeneen ontslag nemen als
secretaris en als bestuurslid van onze club. In beide voornoemde personen verliest KFC
Poperinge twee goede elementen. Hun opgedragen taak hebben ze steeds nauwgezet en op
onberispelijke manier vervuld. Wij danken hen nogmaals om hun prestaties en hun
vriendschap.
Op 24 april 1964, enkele weken na het beëindigen der competitie, gaf ons aller vriend De
Rynck André, om gezondheidsredenen zijn ontslag als Voorzitter en bestuurslid van KFC
Poperinge. Van dit laatste voornemen hebben wij hem, dank zij wat overredingskracht en de
medehulp van mevrouw De Rynck, kunnen doen afzien. Jarenlang was André De Rynck voor
onze club de leider in de ware zin van het woord. Eerlijk en vriendelijk in omgang met
bestuursleden, spelers en supporters.
In moeilijke omstandigheden kalm en beredeneerd, werklustig als niet één, kortom een echte
sportman. Beste vriend André, in naam van de KFC familie, aanvaardt onze oprechte
sportieve dank en wij hopen U nog vele jaren als bestuurslid in onze club te mogen begroeten.
Bij stemming tijdens de algemene bestuursvergadering van 15 juli 1964, waarop 22
bestuursleden aanwezig waren, werd overgegaan tot het kiezen van een nieuwe voorzitter. De
keuze viel op Notaris Van Eecke Albert die, van de 22 geldig uitgebrachte stemmen, er 15
behaalde.
Notaris Van Eecke was zo fair op de wens van het bestuur in te gaan en aanvaardde de zware
verantwoordelijkheid van Voorzitter van KFC Poperinge te dragen.
Mogen wij vragen aan alle bestuursleden, leden en spelers onze nieuwe jeugdige voorzitter te
steunen, aan hem uw volledige medewerking en vriendschap te verlenen.

Uit erkentelijkheid voor zijn bewezen diensten overhandigde de nieuwe 33-jarige Voorzitter
Notaris Van Eecke een tinnen schotel aan zijn voorganger André Derynck, dit onder
goedkeurende blik van de toenmalige secretaris Maurice Theite.

De aanwezigheden op de wekelijkse bestuursvergaderingen mogen als bevredigend
beschouwd worden.
Op de 48 bestuursvergaderingen :
Boudry Paul – 22
Butaye Willy – 13
Cossey Willy – 22
Deconinck Julien – 47
Degroote Jacques – 3
Delepierre Alfons – 35
Demarey Alfons – 32
Derycke Adrien – 32
Derynck André – 35
Deschodt Albert – 4
Devroe Cyriel - 28
Druant Henri – 1
Gelein André – 20
Lefever René – 2
Lobbestael Etienne – 26
Logie Jean – 14
Merlevede Joseph – 1
Orbie Joseph – 26
Peel Gerard – 33
Priem Albert – 44

Sterckx Alfons – 7
Sterckx Gaston – 27
Theite Maurice – 48
Van Bruwaene Roger – 27
Vandenbroucke Georges – 4
Vandevyvere Georges – 48
Van Eecke Albert – 33
Van Eecke Pierre – 26
Verhaeghe Roger – 28
De verschillende comiteiten
De feestcommissie was gedurende het verleden seizoen inactief, daar het inrichten van
danspartijen tijdelijk overgedragen werd aan het jeugdcomiteit en en clubtombola slechts zal
plaats vinden in de loop van aanstaande seizoen.
Door de financiecommissie, onder het voorzitterschap van Georges Vandebroucke, goed
geflankeerd door secretaris Jean Logie, werden alle financiële problemen onder de loupe
genomen. De actie door dit comiteit in het leven geroepen om het vervoer der spelers met
particuliere auto’s te laten gebeuren, heeft een prachtig resultaat opgeleverd, zodat heel wat
besparingen werden gedaan.
Wij doen dan ook beroep op U, in geval U iemand kent die één of twee zondagen in het
seizoen met zijn personenwagen, spelers wil vervoeren, wil dan de goedheid hebben zijn
naam en adres op te geven aan Jean Logie. U bewijst daarmede aan uw club een enorme
dienst.
De selectiecommissie bestaat nog steeds uit vier bestuursleden en de oefenmeester. De
ploegen eerste , reserven, juniors en scholieren worden opgesteld door voornoemde personen.
Wij vragen U de taak van het selectiecomiteit niet te bemoeilijken door nutteloze kritiek. Hun
taak is wel de delikaatste, moeilijkste en ondankbaarste. Laten wij steeds voor ogen houden;
“Wie niets doet, niet mist” en dat die bestuursleden doen “om wel”.
Vooraleer te oordelen of veroordelen stel dan eerst bij uzelf de vraag of u ja dan neen in hun
schoenen wenst te staan.
Het jeugdcomiteit heeft zich voor het eerste seizoen prachtig uit de slag getrokken. De
inspanningen die de leden zich getroosten waren enorm. Wat de aansluitingen der jonge
elementen betreft, er werden in totaal 43 nieuwe spelers aangesloten waaronder één scholier.
Voorzitter Gelein sloot er van deze 43 ruim 38 aan. Werkelijk een applausje waard. Buiten
het aansluiten van spelertjes en het inrichten van bals met prachtige resultaten aan
ontvangsten, werd nogmaals een geslaagd kerstfeestje ingericht. Op dit feestje zaten buiten
onze miniemen, kadetten en scholieren ook onze seniors aan. Wij moeten het werk der
jeugdcomiteit toejuichen, want dit betekent niet alleen een materiële en financiële
versoepeling voor onze club, maar ook een intensieve aanwerving van jonge spelers. Dit
comiteit is voor de jongens een morele steun om op de ingeslagen weg verder te gaan en door
te bijten. Tijdens de laatste bestuursvergaderingen werd EH Ollivier als proost der kleintjes
door het bestuur aanvaard.
Van onze supporterclubs ontvingen wij volgende steun :
Vanwege Supportersclub KFC Poperinge : 3 paar schoenen, 500 Fr in speciën + cecemel en
boterkoeken.
Vanwege Supportersclub Rood-Geel : 5 paar schoenen, 5 voetbalzakken, evenals de helft der
opbrengst gemaakt bij het versmijten van konijnen op de teerlingbak bij Julien Houwen, voor
een bedrag van 750 Fr.
Enkele weken geleden werd ons terrein door bereidwillige handen in gereedheid gebracht.
Ook in deze activiteit werden de besparingen doorgevoerd en werd slechts het
allernoodzakelijkste gedaan. Enkele besturusleden hebben dagen naeen gewerkt met slechts
één doel voor ogen, hun club te dienen. Ere wie ere toekomt; deze ploeg bestond uit : Julien
Deconinck, Georges Vandevyvere, Joseph Orbie, Priem Albert, Gelein André, Derycke

Adrien, Van Eecke Pierre, Demarey Alfons, Onraedt Gilbert en onze verdienstelijke
terreinverzorgers die niet aarzelden bij te springen, Georges Bortier en Albert Techel.
Onze beste dank aan allen, Clubliefde is voor u geen ijdel woord.
In onze dankbetuigingen moeten wij verder betrekken ; het Stadsbestuur om hun financiële
steun, de persmensen die hun verslagen zo objectief mogelijk opstelden, de neringdoeners der
stad die het mogelijk maakten het reclameblad uit te geven en de omheining van het terrein
met reclames te voorzien, de supportersclubs en Julien Houwen om hun steun, alle supporters
om hun bijdrage en aanmoedigingen, de personen die insprongen om het vervoer der spelers
zo goedkoop mogelijk te doen, de leden om hun inspanningen die zij deden en de
kameraadschap die zij aan de dag legden, onze scheidsrechters Deckmyn, Gantois en
Bordeyne die onze standing op vreemde terreinen eer aandeden, onze terreinverzorgers om
hun prachtig werk en de plaatselijke afdeling van het Rood-Kruis om hun tegenwoordigheid
en hun prestaties tijdens de matchen.
Om te besluiten ; wij staan opnieuw bij het begin van een nieuw seizoen. Wat het ons brengen
zal, weten wij nog niet. Tegenslag en teleurstellingen mogen wij verwachten, maar ook
vreugde en kontentement zullen ons deel vallen. Wij zijn niet optimistisch doch hopen ons
tussen de vijfde en tiende plaats te rangschikken.
Laten wij eensgezind een sportieve strijd strijden, dan zal ons aller smart halve smart zijn,
maar ons aller vreugde tiendubbele vreugde. Dan, maar dan alleen is alles mogelijk,
Poperinge ter ere en de Koninklijke Football Club ten bate.
(get)
Voorzitter Van Eecke
Secretaris Theite
De verstandhouding van de clubs uit de kuststreek stelde voor in een schrijven 16 jan 1964
een provinciale reeks reserven te maken met alle clubs van eerste provinciale en enkele 2de
reserveploegen uit nationale. KFC antwoordde niet geïnteresseerd te zijn gezien er zeven
juniors speelden bij de reserven en ze het nu al moeilijk hadden en tevens dat de grote
afstanden supplementaire kosten met zich mee zouden brengen.
Alfons Delepierre diende zijn ontslag in op 13 sep 1963 als secretaris en bestuurslid. Maurice
Theite werd voorgesteld als opvolger. Maurice was akkoord te fungeren als secretaris tot
einde seizoen.
Op 3 sep 63 diende Urbain D’Amour – Garenstraat 9 zijn ontslag in als bestuurslid. Dit werd
slechts aanvaard op 12 Feb 47. Betrokkene was sinds 29 jul 1947 lid van de vereniging.
Op 25 april 1964 gaf André Derynck zijn ontslag wegens gezondheidsredenen als Voorzitter
en bestuurslid van KFC. Bestuurslid vanaf 1954 – voorzitter op 2 aug 58. Als erkentelijkheid
werd hem een tinnen schotel overhandigd. Hij werd opgevolgd op 15 juli 1964 door de toen
33-jarige Notaris Albert Van Eecke, die sedert 1956 in het bestuur zetelde in de
financiecommissie en transfertcomité.
Op 10 oktober 1963 om 12 uur had Voorzitter Derynck een afspraak met dhr. Roosens,
Voorzitter van RSC Anderlecht ivm speler Deraeve Werner. De toelating werd gegeven
officieuse wedstrijden te spelen alsook de trainingen te volgen voor het seizoen 63-64.
Aangezien KFC een schuldenlast van 318.000 Fr had diende er serieus bezuinigd.

Speler Kesteman Herman werd gevierd voor 300ste wedstrijd in het eerste elftal naar
aanleiding van de thuiswedstrijd tegen FC Izegem op 12 april 1964. De wedstrijd eindigde op
2- 0. Een zilveren schotel met gravure werd overhandigd.

Een wedstrijd werd gespeeld tussen de Fam Gelein en de oude gloriën van KFC in het teken
van hulp voor gekwetste spelers, wat 1872 Fr opbracht.
Op 24 juli diende Georges Vandenbroucke zijn ontslag in als bestuurslid.
Stad kende 25.000 Fr toe.
Op 30 dec 1963 wilde Etienne Lobbestael niet meer instaan voor de bedeling der tickets.
Paul Van Walleghem – Meilaan 223 – Sint Lambrechts Woluwe nam ontslag als bestuurslid
en werd bedankt vanwege het bestuur voor te fungeren als afgevaardigde van de reserven en
als opsteller van het boekje 50 jaar KFC.

Boven : Norbert Dewaele, Freddy Gelein, Sidon Devos, Wilfried Gelein, Paul Couchez en Armand De Groote
Onder : Eddy Beun, Remi Pittilioen, Roland Laroye, Jacquie Gelein, Emile Vandercruyssen?

Kwetsuur Gerard Defrancq . Verder kerkent U Eddy Beun, ‘Pekke’ Georges Lefever en op de
achtergrond Sidon Devos.

24 Nov 1963 KFC – WS Lauwe 2 - 1
Donald Derycke – Sidon Devos – Freddy Gelein – Wilfried Gelein – Paul Couchez – Herman
Kesteman
Remi Pittilioen – Armand Degroote – Norbert Delava – Gery Derycke en Eddy Verbiese

Seizoen 1963 - 1964
Ie Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

WS Lauwe
SK Steenbrugge
SV Wevelgem
FC Roeselare
FC Meulebeke
Eendracht Wervik
Rac Harelbeke
US Herseeuw
AA Moeskroen
FC Izegem
SV Moorsele
SV Diksmuide
Kuurne Sport
FC Poperinge
FC Heist
SVO Ingelmunster

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

23
22
19
15
13
12
13
12
11
10
8
9
9
9
8
2

3
5
7
8
10
9
12
16
15
14
12
14
15
16
19
20

4
3
4
7
7
9
5
2
4
6
10
7
6
5
3
8

90
62
69
55
72
52
50
57
50
36
37
53
30
40
53
18

Doelman Gerard Defrancq werd opnieuw opgevist als doelman …

24
27
36
29
60
50
58
62
58
44
47
60
52
64
77
77

50
47
42
37
33
33
31
26
26
26
26
25
24
23
19
12

Algemeen verslag seizoen 1964-1965 – 14 aug 1964
Het seizoen 1964-1965 is nog maar voorbij of wij zitten reeds volop in de atmosfeer van het
nieuwe;
Het voorbije seizoen bracht ons vreugde, tegenslag, hoop, teleurstellingen, kortom alles wat
de voetbalsport kan medebrengen en die haar daardoor juist zo onzeker en derhalve
aantrekkelijk maakt.
Opnieuw hebben wij alles in het werk moeten stellen om ons behoud in eerste provinciaal te
verzekeren. Slecht een paar wedstrijden voor het einde van het seizoen konden wij ons de
weelde veroorloven eens een paar jongeren op te stellen.
Eind goed, alles goed, zegt men, doch in onze hulde om ons behoud in eerste moeten wij niet
alleen al onze spelers betrekken; doch mogen wij een aparte ovatie brengen, in de eerste
plaats aan onze speler Armand De Groote, die , niettegenstaande het zware trainingswerk dat
hij iedere week verricht, de zondag de rots was bij iedere wedstrijd en al zijn kunde en
wilskracht in de strijd wierp. In de tweede plaats aan Sidon Devos, die na al de opgelopen
kwetsuren nog steeds paraat was zijn club te dienen en zich als voorbeeld te stellen voor
talrijke jongeren, die, alhoewel niet met de technische begaafdheden van Sidon voorzien, het
toch reeds in hun hoofd steken iemand te zijn en weigeren of met tegenzin te spelen bij de
reserven of met de juniors. Als derde man komt onze Herman Kesteman, die, naar hij ons
meedeelde, wegens pijnen na iedere wedstrijd aan zijn vroeger gebroken dijbeen, het nieuwe
seizoen niet meer zal inzetten. Herman, indien u bij uw woord blijft, wij en talrijke supporters
zullen uw afwezigheid heel goed aanvoelen. Uw ranke gestalte, uw krachtige kopstoten, uw
wilskracht bij iedere wedstrijd en uw clubliefde, dit alles zullen wij moeten missen, doch,
indien het niet verder kan, namens onze clubfamilie danken wij u en wij durven hopen dat u
ons als speler verlaat doch ons als vriend en supporter verder zult helpen.
In de eindrangschikking legde ons eerste elftal beslag op de twaalfde plaats. Dit is dus een
vooruitgang van twee plaatsen bij het vorig seizoen wanneer wij dan veertiende eindigden.
Onze reserven hebben, ondanks de pessimistische gedachten bij de aanvang van het seizoen,
een prachtig resultaat geboekt. Aan deze uitslag is de kameraadschappelijke sfeer die er bij
hen heerste en het werk van Henri Croes en Compagnie niet vreemd. In de reeks Hogere en
Lagere reserven klasseerden ze zich derde met 33 punten.
Voor de eerste maal sinds vele seizoenen gingen wij opnieuw met juniors van wal. Dat het een
meevaller is geworden weet ieder doorsnee supporter wel. Onze juniors permitteerden zich de
weelde de leider, FC Roeselare te kloppen met 2-0, de enige nederlaag die de juniorenploeg
der zwart-witten dit seizoen leden. In de eindrangschikking gewestelijke juniors A plaatsten
de onzen zich 5de na ploegen zoals, in volgorde, van rangschikking : FC Roeselare, CS
Brugge, AS Oostende en FC Izegem.
Zeker moet ook gewezen worden op de mooie vooruitgang van onze scholieren, die, ingedeeld
in een gewestelijke reeks, beslag legden op een mooie zevende plaats. Werkelijk voor het
eerste jaar in een zwaardere reeks een prachtig resultaat.
Bij onze zondagknapen werd de hoofdvogel afgeschoten. Niet alleen behaalden ze de titel in
hun reeks, doch zij verloren geen enkel punt. Hun doelgemiddelde 88 – 12. Spijtig genoeg
werden zij onmiddellijk in de eindfinale voor knapen uitgeschakeld door Kortrijk Sport. Dit is
echter geen vlek op hun prachtig seizoen, gezien de knapen van Kortrijk hun seizoen
eindigden met een doelsaldo 130-22. Aan onze knapen en hun leiders van het jeugdcomiteit
onze hartelijkste gelukwensen.
Onze zaterdagknapen, ingedeeld in reeks D, deden het minder goed. Zij klasseerden zich 4de
op de 7 ingeschreven ploegen, behaalden 14 punten met een doelgemiddelde van 33-23. De
moed echter niet verliezen, misschien dit seizoen worden zij de opvolgers van hun zondagse
naamgenoten.

Wat onze miniemen betreft, zoals verleden jaar deden onze kleintjes hun uiterste best om hun
prestaties van vorige seizoen te evenaren, zo niet te verbeteren. Zij behaalden 16 punten tegen
14 tijdens het vorige seizoen en hun doelgemiddelde brachten zij op 42-57 wat ook een
verbetering is bij het seizoen 63-64 waar hun score was 31-44.
De transferten
Lozie Frans en Dewulf Jean Marie gingen voor één jaar naar Union Abele in ruil voor
Deboutte Sylvain en Logie Willy die ons scholieren potentieel komen aanvullen.
Delava Norbert werd voor één jaar met optie afgestaan aan SV Kortrijk, terwijl Eddy Beun
eveneens de oude stal verlaten heeft en zijn diensten voor één jaar zal ter beschikking stellen
van Merkem Sport.
Langs het verzoeningscomiteit om bekwam speler Jean Marie Gelein zijn overgang naar BS
Poperinge.
De optie die wij hadden op Maes Marc werd door ons gelicht zodat deze speler ten
definitieven titel van BS Poperinge bij ons komt.
Taffin Wally werd voor een jaar met optie aan Blue Star afgestaan, terwijl Hugo Schelpe en
Georges Laroye definitief de rangen van dezelfde club gaan vervoegen.
Sutherland Walter, Decreus Dirk, Bamelis Jean Marie, drie scholieren, komen voor één jaar
van Blue Star naar onze club.
Spelers Del’haye Roger en Bollaert Alfred , beiden aangesloten bij CS Yprois werden voor
één jaar met optie door onze clu aangeworven.
Iedereen had er zich aan verwacht dat Lesage Etienne, die verleden seizoen bij KFC
Poperinge de goalgetter was, opnieuw onze kleuren zou verdedigen. Helaas, het
transfertcomiteit stelde alles, maar dan ook alles in het werk om Lesage ten defintieven titel
aan te werven , maar moest de duimen leggen voor Stade Kortrijk. Ook op de transfertmarkt
geldt het gezegde “Wie het meeste geld heeft, koopt de beste koeken !” Het is na lange
besprekingen tussen ons financiecomiteit en het transfertcomiteit dat wij ons gewonnen gaven
en wij het niet aandurfden ons “clubkasje” met nog meer schulden te vullen.
Laten wij het niet verhelen, de transfertcommissie stond dit jaar weer voor hete vuren. Voor
een buitenstaander schijnt alles echter zo simpel. Waarom kopen zij geen goede midvoor of
een hoekspeler of een achterspeler en stopper enz ... Mag ik even een klein hoekje van het
transfertgeheim oplichten ? Aan een naburige ploeg die in een hogere reeks uitkomt werden
tranfertvoorwaarden gevraagd voor een bepaalde achterspeler. Deze speler trad slechts één
enkele maal, verleden seizoen, in een vriendschappelijke wedstrijd met het eerste elftal op.
Weet u dat de transfertsom voor deze speler 25.000 Fr voor één jaar of 100.000 Fr definitief
bedroeg ? En deze speler is dan nog geen voorspeler. Met de afgesloten transferten hopen wij
ons in eerste goed te kunnen klasseren, want wij durven u verzekeren dat Del’Haye en
Bollaert, zonder tegenslagen het evengoed moeten kunnen als Lesage vorig seizoen.
De oefeningen
Deze zullen gegeven worden zoals in het verleden door Armand De Groote. Daar reeds vele
trainingen doorgingen, kunnen wij terzake reeds enkele bedenkingen maken. Het is
verheugend vast te stellen dat ze, alhoewel velen nog met verlof zijn in het buitenland, ze zeer
druk worden bijgewoond. De oefeningen die zeer zwaar zijn en degelijk, worden ernstig
uitgevoerd. Stiptheid, ernst en toewijding kunnen niet anders dan tot een nuttig resultaat
leiden.
Weleens wordt kritiek uitgebracht op allerlei zaken; o.a. Materiaal, kameraadschap en
bestuur. De omvang en luidruchtigheid van die kritiek worden dikwijls opgedreven naar
gelang het aantal gedronken pintjes, en worden meestal uitgebracht bij diegenen die met de
zaak niets te maken hebben en zeker onbevoegd zijn om een juist oordeel te vellen.
Met aandrang vragen wij, in plaats van mee te huilen, zaken al dan niet gewild te
dramatiseren enz, laat uw grieven kennen aan het bestuur. Spelers die reeds in deze zin zijn te
werk gegaan , kunnen getuigen dat de desbetreffende besprekingen, volledig ongedwongen,
in vriendschappelijke atmosfeer, met veel begrip en in alle objectiviteit plaatsvonden. Alzo

handelend, zullen vele gevallen een gunstige oplossing krijgen, zullen wij voor klare situaties
staan en allerlei misverstanden, achterklap en kritiek uitgeschakeld worden.
Het bestuur
De Heren Vandenbroucke Georges en Lobbestael Etienne verlieten onze rangen. In beide
voornoemde personen verliest KFC Poperinge twee zeer goede elementen. De hun
opgedragen taak hebben ze steeds nauwgezet en op onberispelijke wijze vervuld. Wij danken
hen om hun prestaties en trouwe vriendschap.
Onze scheidsrechters
Op 13 oktober 1964 liet onze trouwe vriend Deckmyn Pierre ons weten dat hij op
doktersbevel het scheidsrechteren moest stopzetten. Dit bericht was voor ons een zware slag.
Sinds 10 oktober 1951 deed Pierre op alle terreinen van West-Vlaanderen onze kleuren eer
aan. Zelfs wanneer wij met de leiders van het Scheidsrechterscomiteit in contact kwamen,
kwam de naam van Pierre Deckmyn steeds over hun lippen, en konden zij niet nalaten te
praten over dat klein vriendelijk manneke. Thans, bij deze algemene jaarlijkse vergadering,
kunnen wij niet nalieten nogmaals openlijk u onze dan te betuigen voor alles wat u voor uw
club deed. Uw loopbaan zal als voorbeeld dienen voor uw opvolgers.
Verder beschikken wij nog over twee goede elementen nml. De hh Bordeyne Joël en Gantois
Paul, twee jongens, die naar wij vernamen, goed aangeschreven staan bij het
scheidsrechterscomiteit.
De vreemde liga’s
Op zaterdag 29 mei 1965 te Roeselare werd onze voorgedragen kandidaat Demary Alfons, tot
afgevaardigde van de Liga van Lagere afdeling clubs van West-Vlaanderen verkozen en dit
met liefst 32 der 36 uitgebrachte stemmen.
Bij de Verstandhouding van de clubs uit het Westland gaf Butaye Willy zijn ontslag als
ondervoorzitter. Tijdens de vergadering van diezelfde verstandhouding op 10 juni 1965 werd
beslist dat die vrijgekomen plaats open bleef voor KFC Poperinge en dat deze club, indien
mogelijk, een vervanger moest aanduiden. Het clubbestuur heeft beslist dat Butaye Willy als
opvolger Maurice Theite zal krijgen. Deze beslissing werd door de Verstandhouding
aanvaard.
De wekelijkse bestuursvergaderingen
De aanwezigheid op de wekelijkse bestuursvergaderingen mag als bevredigend genoemd
worden. Op 38 vergaderingen :
38 – Wullus Lucien en Theite Maurice
37 – Deconinck Julien
36 – Vandevyvere Georges
34 – Notaris Van Eecke Albert
31 – Priem Albert en Onraedt Gilbert
30 –Demarey Alfons
28 – Boudry Paul
27 – Peel Gerard
25 –Van Bruwaene Roger
24 – Van Eecke Pierre
23 – Derycke Adrien
21 – Verhaeghe Roger
20 – Orbie Joseph
18 – Ampen Jan en Sterckx Gaston
16 – Vanden Broele André
12 – Gelein André
10 – Derynck André en devroe Cyriel
9 – Oreel Julien

7 – Butaye Willy
6 – Van Eenaeme Jan
5 – Deschodt Albert en Ryckeboer Daniël
2 – Logie Jean en Masselus Ghislain
1 – Druant Henri en Merlevede Joseph
0 – De Groote Jacques, Lefever René, Sterckx Alfons en Vanneste Fernand

Op 21 oktober besloot Mevr Lombaert Erminia (Wed Daniël Demarey) het koffiezetten voor
de spelers stop te zetten. Dat deed ze sinds 1926 (1922 ?) Tijdens de bestuursvergadering van
22 okt werd Mevr bedankt met een mooie plant.
Vanaf dit seizoen verzekerde “Ons Dorp” uit Proven (Broeders Van Daele) het vervoer van
de scholieren en juniors. (6 à 8 verplaatsingen van de scholieren en juniors) Brandstof werd
betaald door de Club.
Tijdens de bestuursvergadering van 15 juli 1964 werd Notaris Albert Van Eecke verkozen tot
voorzitter.
Volgende bestuursleden waren aanwezig : De Rynck André, Orbie Joseph, Albert Van Eecke,
Van Bruwaene Roger, Logie Jean, Sterckx Gaston, Devroe Cyriel, Wullus Lucien, Priem
Albert, Merlevede Joseph, Druant Henri, De Groote Jacques, Deschodt Albert, Gelein André,
Deconinck Julien, Vandevyvere Georges, Lefever René, Verhaeghe Roger, Van Eecke Pierre,
Butaye Willy, Derycke Adrien, Theite Maurice, Georges Vandenbroucke, Demarey Alfons.
Verontschuldigd : Peel Gerard.
Van Eenaeme Jean werd tot het bestuur toegelaten op 10 maart 65.
De EH Ollivier werd proost van de jeugd.
De Hr Lobbestael Etienne dient zijn ontslag in als bestuurslid wegens verhuis naar Brugge.
Jean Logie diende zijn ontslag in als bestuurslid wegens verzuim aan voorlichting door jeugd
en transfertcomité.
Het jeugdbal ging door in Skindles op 18 okt 64 en 7 maart 65. Tevens werd door het
jeugdcomiteit een prijs-bolling door den uil gehouden in het lokaal.
Terreinverzorger Bortier Georges vraagt verhoging vergoeding gezien twee ploegen meer in
lijn gebracht werden. Vergoeding werd gebracht op 6.000 Fr.
Stad Poperinge kende een toelage vast van 25.000 Fr.
Aangezien de resultaten van het eerste elftal tegenvielen, werd besloten in de vergadering van
7 okt 64 terug over te gaan naar het W-M-systeem. Het systeem 4-2-4 waren onze spelers niet
meester. De week nadien besliste trainer Armand De Groote zijn ontslag in te dienen in het
selectiecomité.

Het was de gewoonte een elektrisch scheerapparaat te geven bij het huwelijk van één der
spelers.
Gilbert Vande Casteele werd overwinnaar van de Volkscross ingericht op 22 november 1964
door de Broeders Van Daele van de Lovie.

Roger Verhaeghe was schatbewaarder.
Het reclameblaadje dat gedrukt werd bij Drukkerij Sansen kostte 13.500 Fr. Albert Sansen
nam hierbij 6500 Fr voor zijn rekening.
Vraag werd gesteld aan de Commonwealth War Graves Commission tijdens de maanden juli
en augustus het gras af te rijden.
Pierre Deckmyn nam ontslag als scheidsrechter. Hij was lange tijd scheidsrecher voor KFC
(aangesloten sinds 10 okt 51 – ontslag 13 okt 64)
Op 28 juli 1965 werd een brief ontvangen met dankbetuiging van Fam Gelein voor het
medeleven betuigd bij begrafenis van Wilfried.
Supportersclub Moderne – Gasthuisstraat 64 – werd gesticht begin seizoen 64-65- Voorzitter
was A. Denys en Schatbewaarder Julien Houwen.

Seizoen 1964 - 1965
Ie Provinciaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FC Meulebeke
Eendracht Wervik
SV Diksmuide
SV Wevelgem
FC Roeselare
SK Steenbrugge
WS Houthulst
Winkel Sport
FC Izegem
FC Knokke
Kuurne Sport
FC Poperinge
Rac Harelbeke
SV Moorsele
US Herseeuw
Deerlijk Sport

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

21
16
16
15
15
12
11
12
11
13
11
9
9
7
7
5

5
7
7
9
10
9
9
11
12
15
14
13
15
15
18
21

4
7
7
6
5
9
10
7
7
2
5
8
6
8
5
4

75
76
68
80
70
66
42
41
62
40
40
42
47
34
39
44

29
50
45
59
55
56
58
49
53
50
56
56
61
52
89
75

46
39
39
36
35
33
32
31
29
28
27
26
24
22
19
14

Kerstfeestje 1964

Luc Keygnaert, Albert Dekersgieter en Frans Degruyter

Seizoen 1965 – 1966 Algemeen verslag
Het seizoen 1965-1966 is nog maar voorbij en we zitten reeds volop in de atmosfeer van het
nieuwe. Het voorbije seizoen bracht ons weinig vreugde, veel tegenslag en teleurstellingen.
Onze hoop om ons behoud in Eerste Provinciaal te verzekeren werd spoedig teniet gedaan
door kwetsuren van spelers als Sidon Devos, Herman Kesteman en andere titularissen. Ook
door de zware nederlagen die wij van onze rechtstreekse tegenstanders te verwerken kregen.
Zie maar eens na, we verloren tegen : SV Kortrijk met 8-1 en 2-7, Winkel Sport 9-0 en 1-3,
SV Diksmuide 5-1 en 1-2, ook de wedstrijd aan huis tegen onze medeafdaler WS Oudenburg
werd een 1-3 nederlaag.
In de eindrangschikking legde ons eerste elftal beslag op de weinig eervolle laatste plaats en
boekte volgend resultaat : 3 gewonnen wedstrijden, 23 verloren terwijl vijf wedstrijden op een
gelijkspel eindigden. Eenendertig doelpunten werden er gescoord terwijl onze doelwachter
zich juist geteld honderd maal moest omdraaien.
Dit alles bij mekaar geraakten we aan elf punten.
Volledige rangschikking Eerste Provinciaal
FC Izegem
30
19
5
6
FC Roeselare
30
18
7
5
E Wervik
30
16
5
9
SK Wevelgem
30
17
7
6
FC Knokke
30
15
7
8
SV Diksmuide
30
16
11
3
SV Moorsele
30
14
12
4
SK Gullegem
30
12
11
7
SV Kortrijk
30
13
13
4
Kuurne Sport
30
11
12
7
RC Harelbeke
30
9
13
8
WS Houthulst
30
9
14
7
SK Steenbrugge
30
9
16
5
Winkel Sport
30
7
18
5
WS Oudenburg
30
6
21
3
FC Poperinge
30
3
22
5

69
78
63
56
57
64
49
45
68
63
39
47
39
48
30
31

35
44
26
26
35
39
40
36
61
65
55
53
73
79
60
100

44
41
41
40
38
35
32
31
30
29
26
25
23
19
15
11

Over de volledige officiële competitie stelden we in totaal 31 spelers op, namelijk De
Kersgieter Albert, Creus Gery, Reubrecht Roland, Deraedt Paul, Roosebeke Johny, Gelein
Freddy, Lefever Georges, Vercruysse Jan , Pittilioen Remi, Couchez Paul, Couwet Donald,
Degruyter Frans, Tresy, De Groote Armand, Devos Sidon, Schelpe Christiaan, Gouwy José,
Kesteman Herman, Vande Casteele Gilbert, Plaete Reginald, Bollaert Alfred, Del’haye
Roger, De Leeuw Jozef, Keyngnaert Luc, Derycke Gery, Van Eecke Jean-Marie, Maes Marc,
Verbiese André, Gelein Lesley, Laheye Geert en Verstraete Willy.
Na vijf jaar verblijf in Eerste provinciale, vijf jaar van hard werken om ons behoud te
verzekeren, is het voor ons een harde werkelijkheid geworden; de terugweg naar tweede
provinciaal, al onze morele en financiële inspanningen ten spijt.
Onze reserven (bij hun bestaat er geen degradatiespook) volgden hun makkers uit het eerste
elftal op de voet en ze legden eveneens beslag op de veertiende plaats, tussen haakjes gezegd
de rode lantaarn. Ze behaalden 9 punten met een doelgemiddelde van 39 tegen 109.
Onze gewestelijke juniorsA deden het veel beter en eigenden zich de zesde plaats toe met 24
punten, 54 doelpunten gemaakt en 65 tegen.

Ook onze scholieren moesten niet onderdoen voor de juniors en klasseerden zich eervol zesde
met 20 punten, scoorden 35 maal en inkasseerden 47 doelpunten tegen.
Onze zondagknapen, ingedeeld in reeks C moesten voor de titel slechts onderdoen voor CS
Ieper A, behaalden op 16 wedstrijden 25 punten, maakten 79 doelpunten en kregen er 32 te
verteren. Een hartelijk proficiat aan deze spelertjes.
De miniemen van hun kant behaalden slechts zeven punten op 14 wedstrijden met een
doelgemiddelde van 17 tegen 62. Aangezien het hier gaat om een eerste contact met een
voetbalcompetitie kunnen we niet anders dan aan deze rakkertjes zeggen : doe zo voort,
volgend jaar zullen enkelen van jullie misschien me onze kadetten wedijveren voor het
behalen van de titel.
De transferten
Wegens het afdalen naar tweede provinciaal hebben we hier het meest moeten rekening
houden met de financiële kant en hebben we weinig aankopen gedaan.
Volgende spelers verlieten onze club :
Voor St Elooi Winkel : De Groote Armand ten definitieven titel en Delava Norbert voor twee
jaar met optie.
Voor Blue Star Poperinge : Verbiese Eddy voor één jaar en Wally Taffin definitief.
Voor SV De Ruiter : Croes Hendrik definitief
Voor FC Woesten : Couchez Paul voor één jaar.
Voor Merkem Sport : Beun Eddy, definitief
Voor Stade Leuven : Van Eecke Jean-Marie voor één jaar.
Voor Union Abele : Lozie Frans, Dewulf Jean-Marie en Jean-Pierre definitief
Dewulf Gilbert en Croquette Roger voor één jaar.
Voor FC Passendale : Alliet Patrick definitief
Voor SK Poperinge : allen voor één jaar : Willy Lamaire, Dequeker Freddy, Carton Didier,
Vanderbeken Jean-Pierre, Maes Bernard, Deroo Jan, De Leeuw Hugo, Liefooghe Johan,
Dejonckheere Jean-Pierre en De Leeuw Herman.
Komen onze rangen vervoegen :
Van Blue Star Poperinge : voor één jaar met optie : Vermeersch Roland en definitief Maes
Antoon. Kwamen ook voor één jaar Goudeseune Bernard en Jean-Pierre, alsook Bouchaert
Guido.
Van KVG Oostende : voor één jaar Verlinde Reginald
Van Union Abele : Logie Willy (voor twee jaar met optie) Declercq Jan, Masselus Bernard en
Cayseele Georges; allen voor één jaar.
De oefeningen
Deze zullen gegeven worden door oud-speler Devos Sidon, geflankeerd door Reginald
Verlinde terwijl onze juniors en scholieren die nog school lopen de oefeningen van SK
Poperinge kunnen volgen onder de leiding van EH Babylon.
Sidon aan U voorstellen is onbegonnen werk, want bijna iedereen kent hem.
Zijn aansluitingskaart tekende hij op 5 februari 1948 voor BS Poperinge, doch op 1 juli 1948
bekwam hij zijn overgang voor onze club. Na stage gelopen te hebben bij de juniors werd hij
spoedig opgesteld in het eerste elftal waarin spelers voorkwamen zoals Sandra, Vermeersch,
Deglorie, Viaene, Wall, Ryde, enz Uit het eerste elftal werd hij slechts geweerd om te
herstellen van kwetsuren. Ook om deze reden verdween hij definitief als spelend lid na de
match tegen tegen Kuurne verleden seizoen. De naam Banky zal Sidon moeilijk kunnen
vergeten.

Verlinde Reginald, oud-speler van KVG Oostende, is hier te Poperinge regent in lichamelijke
opvoeding aan de Rijks Middelbare School. Zijn transfert bekwam hij voor één jaar en zal
instaan voor de fysieke conditie van onze jongens.
Reeds vele oefeningen gingen door en werden druk bijgewoond. De fysieke trainingen zijn
zeer zwaar en worden met ernst uitgevoerd. Wij doen beroep op alle spelers, schenk aan
voornoemde trainers uw volle vertrouwen door met stiptheid, ernst en met toewijding de
trainingen te volgen en hun raadgevingen over opstelling en manier van spelen niet in de
wind te slaan. Zo handelend kan niet anders dan tot een goed resultaat leiden. Ook vragen wij
u de vruchten van uw harde trainingen niet weg te gooien door daags voordat u een match
moet betwisten lang uit te blijven en u niet te laten meeslepen door vrienden, die uw sporttak
niet beoefenen, om in één of andere herberg of danszaal te gaan drinken tot laat in de nacht.
Een echte sportman, die zijn sport lief heeft, kan zichzelf beheersen.
Ook reeds dit seizoen werd kritiek uitgebracht op allerlei zaken; o.a. materiaal,
kameraadschap en bestuur. Ja, het bestuur is in de meeste gevallen de zondebok. Het zijn
meestal dan nog de mensen uit het bestuur die de meeste en ondankbaarste prestaties leveren
die het meest over de hekel gehaald worden. Doch, beste vrienden, vergeet niet dat alle
bestuursleden al dat werk en alle beslommeringen die het voetbal met zich medebrengt
vrijwillig doen en tenslotte, het zijn toch ook maar mensen en zijn dus ook niet onfeilbaar. De
omvang en luidruchtigheid van die kritiek worden dikwijls opgedreven naar gelang het aantal
gedronken pintjes, en worden meestal uitgebracht bij diegenen die met de zaak niets te maken
hebben en zeker onbevoegd zijn om een juist oordeel te vellen.
Met aandrang doen wij beroep op u, in plaats van mee te huilen, de zaken al dan niet te
dramatiseren, laat uw grieven kennen aan het bestuur. Spelers die reeds in deze zin tewerk
gegaan zijn, kunnen getuigen dat desbetreffende besprekingen, volledig ongedwongen, in
vriendschappelijke atmosfeer, met veel begrip en in alle objectiviteit plaats vonden. Alzo
handelend, zullen vele gevallen een ander oplossing krijgen, zullen wij voor klare situaties
staan en allerlei misverstanden, achterklap en kritiek zullen uitgeschakeld worden.
Het bestuur
Ondanks de slechte prestaties van ons fanionelftal werd de kameraadschappelijke geest onder
de bestuursleden bewaard. Als echte vrienden schaarden wij ons rondom onze jeugdige
voorzitter Notaris Van Eecke en trotseerden alle kritiek en omzeilden alle moeilijke situaties
die het slecht presteren en een degradatie kunnen met zich meebrengen. Slechts één ontslag
viel te betreuren. Bertje Deschodt, den “bon coeurn joengen”, om het nogmaals met zijn
eigen woorden te zeggen, moest om gezondheidsredenen ontslag nemen. Als speler sloot hij
zich bij onze club aan op 10 augustus 1936 en trad tot het bestuur toe op 20 augustus 1947.
Albert was lange tijd in onze rangen de man met het arendsoog voor het aansluiten van jonge
spelers. Hij was een element van het bovenste schof en wij danken hem om zijn prestaties als
speler, bestuurslid en om zijn trouwe vriendschap.
Als nieuwe elementen kunnen wij vernoemen de heren Hubert De Leeuw, Dupont Michel,
Gombeir Arthur en de Eerwaarde Heren Babylon en Vanacker.
Onze scheidsrechters
In het begin van verleden seizoen heeft onze vriend Onraedt Gilbert de stap gewaafd en kwam
als één der eersten uit het examen. Wij wensen hem van harte een succesvolle loopbaan en
danken hem om op deze wijze de voetbalsport en de club te dienen.
Verder beschikken wij nog over Gantois Paul, thans woonachtig te Hertsberge

De verschillende comiteiten
Het feestcomiteit, onder het voorzitterschap van Boudry Paul en goed geflankeerd door zijn
secretaris Vanden Broele André, met medewerking van een groot gedeelte van ons bestuur,
van enkele spelers en enkele sympathisanten, richtte voor de eerste maal een Tyrolerbieravond in, in de gekende werkhallen van PVBA Stevens Gebroeders te Poperinge. (Nu
Maeke Blydezaal)
Laten wij het maar rechtuit bekennen, het werd een overdonderend succes. Het was de
mooiste beloning die Paul en zijn medewerkers kon te beurt vallen. Paul Boudry, schuchter
zoals hij is, durfde dit jaar het voorstel,om opnieuw te beginnen, niet aan het bestuur
voorleggen. Wij kennen echter onze bestuursleden en tijdens de vergadering van 25 augustus
ll. kreeg hij de opdracht vanwege het bestuur, in samenwerking met het jeugdcomiteit en met
de volle steun van de andere bestuursleden, opnieuw een Tyroler-bieravond in te richten. De
onderhandelingen en voorbereidselen zijn reeds zover gevorderd dat wij nu reeds mogen
aankondigen dat deze Tyroler-bieravond doorgaat in de feestzaal van de Eerwaarde Zusters
Benedictinessen in de Boeschepestraat, en dit op 16 oktober 1966. Wij vragen alle spelers en
leden te willen meehelpen bij de voorverkoop van ingangskaarten.
Het vervoer der spelers van het eerste elftal
Onze vriend Jean Logie heeft het weerom voor elkaar gekregen, het ganse seizoen door,
particulieren te vinden die bereid waren spelers te vervoeren met hun eigen wagen. Wij
verklappen u geen geheim, maar u mag gerust aannemen dat dit werk ons een boni van
duizenden franken oplevert. Moest er iemand onder u een persoon kennen die graag een paar
maal spelers zou willen vervoeren, wil dan de goedheid hebben zijn naam en adres op te
geven bij Jean Logie. U bewijst daarmede onze club een grote dienst.
Het jeugdcomiteit heeft zich weerom prachtig uit de slag getrokken. De inspanningen die de
leden zich getroosten waren enorm. Vierenveertig nieuwe spelers werden door toedoen van
André Gelein en zijn makkers aangesloten. Buiten het aansluiten van spelers en het geven van
bals met prachtige resultaten aan ontvangsten e het inrichten van een clubtombola die
zorgden voor de nodige fondsen om materiaal te kopen, werd nogmaals een prachtig
geslaagd kerstfeestje ingericht. Aan de heren van het jeugdcomiteit die hun derde werkjaar
achter de boeg hebben, een hartelijk proficiat.
Van onze supporterclubs ontvingen wij volgende steun :
Vanwege suportersclub Rood-Geel : drie paar voetbalschoenen voor het kerstfeestje en
drieduizend frank geldelijke steun.
Vanwege supportersclub KFC Poperinge : 500 Fr in speciën
Vanwege supportersclub Moderne : 1.000 Fr en zij stonden in voor de verlaatsing naar
Knokke en Winkel Sport. Voor het jeugdcomitit vervoerden zij spelers naar WS Ieper A en B
en betaalde 150 boterkoeken voor het kerstfeestje.
Onze vooruitzichten
Opnieuw waren wij dit seizoen verplicht deel te nemen aan de Beker van West-Vlaanderen,
voorbereidend stadium voor de Beker van België. Deze wedstrijden werden aanzien als
testproeven en het zoeken naar een goede ploeg om de competitie te kunnen aanvatten. Tegen
FC Woesten en SK Vlamertinge werden het nederlagen terwijl er tegen Merkem Sport en
Brielen Sport gewonnen werd. Ook speelden wij een vriendenwedstrijd tegen FC La Chapelle
Armentières, wedstrijd die eindigde op een 5-0 overwinning.

Wij hopen met een degelijk verjongd elftal ons goed te kunnen klasseren, met wat geluk,
misschien i de eerste vijf en wij hopen alsdan met een jeugdig elftal binnen een tweetal
seizoenen misschien de weg naar Eerste Provinciaal te kunnen inslaan. Dit zou voor ons,
beste spelers eveneens een financiële vooruitgang betekenen. Inderdaad, enkele dagen terug,
kregen wij vanwege het stadsbestuur het bericht dat, aangezien onze club een klasse verlaagd
is, de stadstoelage met 5.000 Fr verminderd werd. Dus jongens tracht de bijkomende toelage
van 5.000 Fr zo rap mogelijk terug te heroveren. Voor het aanstaande seizoen starten wij met
volgende elftallen : 1ste ploeg, reserven A en B(studaxen), juniors, scholieren, knapen en
miniemen.
Onmiddellijk na de laatste competitiewedstrijd en ook nog tijdens de transfertperiode werden
onderhandelingen gevoerd met de nieuwe ploeg van het Sint-Stanislascollege. Het is
inderdaad een waarheid geworden dat SK Poperinge in de competitie start met een ploeg
juniors en een ploeg knapen. Wij zijn er echter fier op u te mogen meedelen dat er tussen de
nieuw opgerichte club en KFC Poperinge overeenkomsten werden bereikt. Ten bewijze van de
vriendschappelijke bedoelingen tussen beide clubs hebben de EH Babylon en Van Acker zich
als bestuursleden van KFC Poperinge aangesloten en werd de taak van secretaris van SK
Poperinge opgedragen aan de Hr Herpelinck Frans. Aan SK Poperinge dus wensen wij het
beste en hopen onze vriendschappelijke banden nog lang te kunnen bewaren.
Een nieuwigheid voor onze club is de aankoop van een nieuwe grasmachine.
Noodgedwongen waren wij hiertoe verplicht, want de grasmat die verleden jaar aangelegd
werd konden wij niet meer in goede staat brengen. Personen die reeds wedstrijden
bijwoonden zullen kunnen getuigen, over het degelijk werk dat met dit tuig geleverd wordt.
Om de eerste afbetaling te kunnen vereffenen mochten we reeds rekenen op de vrijwillige
bijdrage van supportersclub Moderne.
In onze dankbetuigingen moeten wij betrekken : het Stadsbestuur om hun financiële steun, de
persmensen die hun verslagen zo objectief mogelijk opstelden, de neringdoeners der stad die
het mogelijk maakten het reklameblad uit te geven en de omheining van het terrein met
reklames te voorzien, de drie supportersclubs om hun steun, alle supporters om hun
aanmoedigingen en hun getrouwheid aan onze club, de personen die insprongen om het
vervoer van de spelers zo goedkoop mogelijk te doen, de leen om hun inspanningen en hun
kameraadschap die ze aan de dag legden, onze scheidsrechetrs Gantois, Bordeyne en
Onraedt die onze standing op vreemde terreinen alle eer aandeden, onze terreinverzorgers
om hun prachtig werk, en de plaatselijke Rode Kruisafdeling om hun tegenwoordigheid en
hun prestaties tijdens de matchen.
Een bijzonder wpoord van dank aan onze vriend Jean Logie die het klaar speelde, ondanks hij
buiten het bestuur staat, om te zogen voor personenauto’s voor het vervoer er spelers te
verzekeren. Eveneens moeten wij een persoon die buiten het bestuur staat onze innigste dank
betuigen, namelijk de Hr Roger Benouwt, dit om zijn prestaties op het terrein bij het
verzorgen van de grasmat.
Laten wij, beste sportvrienden, eensgezind een sportieve strijd strijden, dan zal ons aller
smart halve smart zijn, maar ook ons aller vreugde tiendubbele vreugde.
Dan, maar alleen dan is alles mogelijk, Poperinge, de Hoppestad ter ere en onze geliefde
Koninklijk Football Club ten bate !
3 september 1966
(get)
De Voorzitter, Notaris Van Eecke Albert
De Secretaris Theite Maurice

Op 21 juli 1965 werd Wilfried Gelein begraven en kon aldus niet deelgenomen worden aan
plechtigheden ter gelegenheid van de nationale feestdag.
Op 26 aug 65 diende Cyriel Devroe zijn ontslag in als bestuurslid wegens overplaatsing (min
van LV)
Op 14 mar 66 diende Albert Deschodt wegens wankele gezondheidstoestand zijn ontslag in
als bestuurslid. Spelend lid sinds 10 aug 36 – bestuurslid sinds 20 aug 47
Armand De Groote verliet de club op einde seizoen om nog een seizoen te gaan spelen bij
Winkel Sport. Hij was 4 jaar speler-trainer geweest.
Beslist werd Gery Derycke aan te duiden als kapitein en Paul Deraedt als onderkapitein.
Overeengekomen werd met U. Abele de thuiswedstrijden der scholieren aldaar te laten
plaatsgrijpen.
Aangezien de bestuursvergadering regelmatig moest verplaatst worden door “voetbal op TV”
werd beslist voortaan de vergadering te houden ’s donderdags om 20.15 uur.
Van Stad Poperinge ontvingen we een toelage van 25.000 Fr.
Koning Boudewijn bracht een bezoek aan de Kouter. Een erehaag werd gevormd door onze
spelertjes.
Een Tyroler Bieravond werd georganiseerd in de magazijnen van PVBA Stevens.
De Leeuw Hubert en Dupont Michel traden toe tot het bestuur.
College schreef zich vanaf 66-67 in met jeugdploegen . Een vergadering werd belegd op 24
april 66 ‘In de Vette Os’ (EH Babylon en Missiaen waren aanwezig), waarop een algemene
vergadering op 26 april belegd werd van KFC. Aangezien de inschrijvingen der ploegen
diende te gebeuren VOOR 1 mei was er druk op de ketel. KFC gaf zijn tegenvoorstellen af op
27 april omstreeks 15.30 uur in de hoop dat het College zou akkoord gaan. Niets was minder
waar. Na heel wat water in de wijn en veel heen en weer gepraat werd besloten toch een
samenwerking aan te gaan.
Er werden verschillende pogingen gedaan om samen te smelten met Blue Star. Na
raadpleging in hun bestuur liet Blue Star ons weten dat er van fusie geen sprake kon zijn dit
jaar.
Supportersclub ‘Rood-Geel’- vertegenwoordigd door Voorzitter Fabien Leeuwerck en Hr
Marcel Boudeweel schonken 3.000 Fr en namen 21 toegangskaarten af voor de Tyrolerbieravond.
Supportersclub Moderne vertegenwoordigd door Voorzitter A. Denys en Schatbewaarder J.
Houwen schonk 1.000 Fr.

Begrafenis Wilfried Gelein

Toespraak gehouden door Ghislain Masselus op de begrafenis van Wilfried Gelein
Het is geen ongewone gebeurtenis dat de spelers van een voetbalploeg ergens in de open
natuur elkaar terugvinden om gezamenlijk een zege na te streven of om alleen zich te
ontspannen. Doch wanneer wij hier verenigd zijn, dan voelen wij ons wel onwennig omwille
de plaats en omwille van het tijdstip. We hebben inderdaad nooit vermoed dat wij in deze –
voor ons – rustige julimaand zouden samenkomen; wij hebben het echter sinds enkele dagen

gevreesd, toen wij vernamen dat het met één van de onzen niet goed ging. En op een morgen
viel hard het vreselijk nieuws : onze vriend Wilfried was niet meer.
Wij hebben een sport of ontspanningsvorm gekozen die men niet alleen beoefenen kan. Wij
hebben ons steeds samen ingespannen, betrouwend op elkanders begaafdheden, wij hebben
samen gejuicht om een overwinning, wij hebben samen de nederlaag gedragen. Honderden,
zelfs duizenden keren hebben wij elkander ontmoet, soms driemaal per week; de sport heeft
ons zo dicht bij elkaar gebracht en daarom viel des te tragischer dat treurige nieuws; één van
onze trouwe vrienden was heengegaan, ...
Geachte familieleden, indien wij nog even het beeld van onze betreurde vriend laten herleven,
dan zal de figuur van Wilfried ons bijblijven als het beeld van de hechte dienstbaarheid. Wij
hebben hem leren kennen toen hij als jeugdige knaap met zijn vader meekwam naar het
sportveld, zijn vader, die sinds jaren zijn hart aan de voetbalsport heeft verpand. En toen die
blonde knaap voor de eerste maal optrad in de rangen van onze kadetten, wisten wij reeds dat
de zoon van die vader evenveel toewijding en ijver aan de dag zou leggen. Wij hebben ons in
die vooruitzichten niet vergist. Alle spelers, van de jongsten tot de oudsten, zullen met mij
getuigen dat zij in onze betreurde vriend een toonbeeld hebben gevonden van techniek en
doorzettingsvermogen, en wie een woord van lof tot hem richtte, werd getroffen door zijn
nederigheid. Doch met diezelfde nederige glimlach kon hij aanvaarden dat hij voor enkele
zondagen in de tweede ploeg werd opgesteld, omdat hij ervan overtuigd was dat niet zijn
persoonlijke prestaties het belangrijkst waren, maar het welvaren van de ploeg.
Wij zullen helaas zijn ranke gestalte niet meer terugzien op ons sportterrein; wij zullen niet
meer getuige zijn van die nederige glimlach, die hem als mens en als sportman hebben
gesierd; zijn heengaan heeft onverwachts een lege plaats geschapen, niet alleen in onze
sportvereniging maar evenzeer in ons vriendenmilieu, en daarom, Geachte familie, voelen wij
zo goed de schrijnende wonde die dit plots afsterven in Uw hart heeft geslagen.
En tenslotte heeft dit plotse heengaan van een levensgezonde vijfentwintigjarige vriend ons
nog eens zeer scherp herinnerd aan de kleinheid van de mens. Het is een harde levenswet dat
ook voor ieder van ons eenmaal een aanvangssein van onze laatste wedstrijd zal weerklinken,
waar de Grote Scheidsrechter van hierboven de leiding heeft.
Dierbare vriend, Wilfried, uw kameraden weten dat gij geen enkele wedstrijd onvoorbereid
hebt aangevangen; wij hebben het nooit meegemaakt dat een scheidsrechter u na een
wedstrijd ter verantwoording heeft geroepen. Zoals u biddend door het leven hebt afscheid
genomen, weten wij dat de Grote Scheidsrechter u genadig zal zijn, opdat gij van hierboven
zoudt waken over uw jong gezin, over uw ouders, broers en zusters, die gij al te vroeg hebt
moeten verlaten, en voor ons allen.
Namens de spelers van Footballclub Poperinge groeten wij u : vaartwel, Wilfried, uw vele
vrienden vergeten u niet.
Seizoen 1966 – 1967
Oud-speler Wilfried Debaene stuurde een briefje van 100 BFr voor de benefietwedstrijd op
11 november gehouden tussen CS Yprois en SC Menen ten voordele van de weduwe en
kinders van onze overleden makker Wilfried Gelein, wat zeer geapprecieerd werd door het
bestuur. Na de wedstrijd vond in ons lokaal een kleine receptie plaats. Om de kosten te
beperken werden levensmiddelen geschonken door André en Odilon Derynck, Joseph
Merlevede, Julien Deconinck.

De aftrap …

Zoontje Rudi Gelein samen met zijn grootvader André voor de aftrap van de wedstrijd.

Ter gelegenheid van de derby tegen SK Vlamertinge schonk Studax een matchbal.
Het jeugdcomiteit richtte een jeugdbal in in de zaak Skindles op 12 maart 1967.

Sidon Devos, trainer diende twee ervaren spelers in te roepen omdat de jonge ploeg teveel
punten verloor door te zware terreinen nl Deraedt Pol en Vercruysse
Door beroepsomstandigheden (benoeming en overplaatsing naar Roeselare) diende
schatbewaarder Roger Verhaeghe zijn ontslag in. Hij werd opgevolgd door Lucien Wullus,
secretaris van het jeugdcomiteit. André Vanden Broele was eveneens kandidaat, maar gezien
zijn drukke bezigheden (oa studax en Secretaris van het feestcomiteit haakte hij af) Roger
Verhaeghe werd als spelend lid aangesloten op 1 okt 1943 en trad tot het bestuur toe op 31
aug 1955 – schatbewaarder vanaf 1957) Als afscheidsgeschenk werd hem een tinnen bord met
gravure KFC Poperinge overhandigd.
Op 15 dec 66 nam Willy Butaye ontslag als bestuurslid van KFC.
Norbert Verroye treedt toe tot het bestuur op 3 maart 1967.
Supportersclub KFC Poperinge bevindt zich in Café de la Paix.
Op aanvraag van het jeugdcomiteit werd overgegaan tot de aankoop van een geluidsinstallatie
bij de Fa KOBAR te Kortrijk via Jackie Gelein.
De toelage van Stad werd teruggebracht op 20.000 Fr wegens het zakken naar 2de provinciaal.
SK Poperinge werd voor het eerst gesteund door te helpen bij vervoer en aankoop van
materiaal. Ook mochten de kadetten van SK voor het eerst deelnemen aan het kerstfeestje van
de jeugd. SK kreeg de Fair Play beker voor jeugdploegen. Voor SK Poperinge was Frans
Herpelinck de eerste secretaris en Frans Hauspie voorzitter .
Georges Bortier gaf zijn ontslag als terreinverzorger in Jul 66.
EH Babylon en Vanacker (college) traden toe tot het bestuur.
Vanaf dit seizoen speelden bepaalde jeugdploegen op het Bosco-stadion.
Bordeyne Joël stopt met scheidsrechteren. Decaesteker Wilfried slaagde in zijn examen als
scheidsrechter.

Seizoen 1966 - 1967
IIe Provinciaal A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SK Vlamertinge
FC Torhout
SV Loppem
WS Oudenburg
Un Zandvoorde
SV Nieuwpoort
St Joris Sport
Rac De Panne
SK Wenduine
FC Langemark
FC Poperinge
SV Oostkamp
VV Coxyde
SK Voorw Oostende

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
18
13
13
13
10
9
9
10
8
7
7
5
3

3
2
6
5
9
10
9
12
15
13
12
14
12
18

5
6
7
9
4
6
9
5
1
5
7
5
9
5

57
58
49
48
49
49
32
55
45
35
31
26
41
26

19
19
27
33
35
45
28
59
60
56
44
48
47
77

41
41
33
33
30
26
25
23
21
21
21
19
19
11

SK Vlamertinge overwon FC Torhout met 1-0 tijdens de testmatch
Torhout klopte BS Avelgem met 4-3 in de testwedstrijd om de
2de klimmer

De meest lucratieve transfer die KFC Poperinge ooit voor een speler ontving was voor
miniem Werner Deraeve naar RSC Anderlecht. Je ziet hier Werner in aanwezigheid van zijn
vader en vriend Taffin.
Seizoen 1967 – 1968 Algemeen verslag
Het seizoen 1967 – 1968 is nog maar pas achter de rug of wij zitten reeds volop in de
atmosfeer van het nieuwe. Terugblikkend op het voorbije seizoen mogen we gerust zeggen dat
de doorgevoerde verjonging geslaagd is. In de eindrangschikking legde ons eerste elftal
beslag op een eervolle vijfde plaats met 29 punten, dus hetzelfde aantal punten als de vierde
gerangschikte RC De Panne.
Ons eerste elftal had volgende uitslagen :
Gewonnen wedstrijden : 11
Verloren wedstrijden : 8
Gelijkgespeelde : 7
Aantal gemaakte doelpunten : 39 - doelpunten tegen : 38
Over de volledige competitie stelden we in totaal 20 spelers op, cijfer vastgesteld bij de
aanvang, dat is 8 minder dan vorig seizoen. Zes spelers vielen tijdens de wedstrijden in.
Tijdens de 26 competitiewedstrijden stelden wij dus 20 spelers op.
Dit waren :
26 wedstrijden : Roosebeke Johhny en Maes Marc
25 wedstrijden : Verstraete Willy
24 wedstrijden : Dekersgieter Albert
24 wedstrijden : Keyngnaert Luc
23 wedstrijden : Couwet Donald
22 wedstrijden : Derycke Gery
21 wedstrijden : Schelpe Christiaan
18 wedstrijden : Pieters Marc

25 wedstrijden : Keygnaert Roland
4 wedstrijden : Vercruysse Jan
24 wedstrijden : Deraedt Paul
5 wedstrijden : Dekersgieter Paul
11 wedstrijd : Lanoye Joris
1 wedstrijd : Creus Gery, Reubrecht Roland, Deleeuw Joseph, Verlinde Reginald en Pieters
Yvan
Vielen in als invallers Maes Antoon (2), Keyngnaert Roland (2), Deboutte Sylvain (1),
Vercruysse Jan (1), Pieters Marc (1) en Gouwy José (1)
Zij die scoorden waren : Keygnaert Roland 15, Derycke Gery 6, Keyngnaert Lyc 6, Deraedt
Paul 5, Verstraete Willy 3, Maes Marc 3 en Dekersgieter Paul 1.
Onze zwaarste nederlaag liepen wij op tegen Daring Bankenberge 5 – 0, terwijl wij onze
mooiste overwinning boekten aan huis tegen SV Nieuwpoort 4 – 0.
Verheugend is het te mogen vaststellen dat wij over een zeer jonge ploeg beschikken en te
vernemen dat wij, wat spelgehalte betreft, tot de beste ploegen der reeks behoren.
Onze reserven A, hebben opnieuw een prachtig resultaat geboekt en eindigden tweede na SK
Vlametinge, dit in de reeks zonder rekening te houden met de uitslagen van onze reserven B
en C.
Op de achttien gespeelde wedstrijden wonnen zij er veertien, speelden tweemaal gelijk en
verloren slechts twee wedstrijden.
Onze reserven B , de studaxers, deden het tijdens hun tweede seizoen prachtig en eigenden
zich de titel toe van “officieus kampioen” in hun reeks. Op de tweeëntwintig wedstrijden
werden het, op één na, evenveel overwinningen. Net zoals het vorig seizoen verloren zij
slechts één wedstrijd en dit nogmaals tegen hun eigen clubgenoten, de reserven A. De
scoormachine der studaxers draaide op volle toeren een bereikte een doelstand van 133 tegen
26. Een hartelijk proficiat voor deze jongens die nogmaals als echte vrienden
samenwerkten,niet alleen om het kampioenschap te behalen, doch ook om hun moeder-club
met de daad bij te staan. Zij stelden immers drie hunner spelers ter beschikking van het eerste
elftal nl. Deraedt Paul, Reubrecht Roland en Verlinde Reginald. Ook zorgden zij voor het
vervoer van spelers van het eerste elftal bij een viertal verplaatsingen en namen de meest
verantwoordelijke posten in bij de inrichting van de Tyroler-bieravond. Het volledige studax
– comiteit mag om hun samenwerking gefeliciteerd worden. Een persoon uitpikken uit dat
bestuur doen we niet graag, doch indien het moet, dan hakken we graag de knoop door en
durven wij gerust ere geven aan wie ere toekomt. André Vanden Broele, de secretaris van de
studaxers, heeft maandenlang gewerkt aan de ontvangst van onze Duitse vrienden uit
Wolnzach en aan de feestelijkheden die daarmee gepaard gingen. Of de ontvangst en de
feesten gelukt zijn, daaraan twijfelt niemand. Het werd een volledig succes. Voor André, om
die onbaatzuchtige prestaties ten goede van onze club, vraag ik aan allen hier aanwezig een
hartelijk applaus.
Onze gewestelijke juniors, verzwakt door het wegvallen van enkele goede elementen die hun
kans kregen in de eerste ploeg, deden het veel beter dan het vorig seizoen. In plaats van
voorlaatste te eindigen, klasseerden zij zich eervol zesde na ploegen zoals Menen, Meulebeke,
Izegem, Waregem en Stade Kortrijk. Zij wonnen zes wedstrijden, verloren er negen en drie
wedstrijden eindigden op een gelijkspel. Negenendertig doelpunten werden gemaakt en vijftig
werden geïncasseerd.
Het zwakke broertje van onze ploegen was dit jaar onze ploeg der scholieren. Deze jongens
deden wat zij konden doch zij eindigden op de laatste plaats met in totaal vier punten.
Wonnen slecht twee wedstrijden en verloren al hun andere. Hun doelgemiddelde was 19 tegen
93.
Onze zondagknapen, ingedeeld in reeks D, konden slechts een voorlaatste plaats behalen met
drie overwinningen, tien nederlagen en één gelijkspel. Zij maakten 42 doelpunten en kregen
er 57 tegen. Wij vragen echter aan de spelers der scholieren en kadetten, verlies de moed
niet, het volgend seizoen zal het wellicht beter gaan.

Bij onze miniemen werd de vooruitgang van verleden seizoen bevestigd. Deze rakkers
eigenden zich de titel toe en kenden slechts tweemaal de nederlaag. Twaalf wedstrijden
wonnen ze, maakten 39 doelpunten, terwijl ze er slechts 12 moesten toestaan. Tijdens de
eindronde werden ze echter door FC Brugge op het veld van Kortemark met 6-1 cijfers
uitgeschakeld.
Onze welgemeende gelukwensen aan het jeugdcomteit en in het bijzonder aan de bestendige
afgevaardigden de HH Butin Roger en Oreel Julien.
Tijdens de transfertperiode werden geen bijzondere aankopen gedaan. Twee voorname feiten
vielen er te noteren, nl. het lichten der optie door RSC Anderlecht ten voordele van speler
Werner Deraeve en het wegkapen op de laatste dag van de transfertperiode van onze midvoor
Keygnaert Roland, eveneens door voornoemde club.Wij vonden het echt spijtig dat wij deze
overgang moesten toestaan. Wat konden wij anders doen, het was de wil van de ouders en
speler. Voor de speler in kwestie ging dus een droom in vervulling “spelen voor Anderlecht”
en voor de vader en moeder, grote financiële tussenkomst bij het bekostigen van zijn studies.
Voor onze schatbewaarder, met beide transferten wordt hij van schuldbewaarder een
werkelijk schatbewaarder.

Werner Deraeve met enkele vrienden op De Kouter
Verder:
Verlieten onze club :
1. voor BS Poperinge : definitief : kadet Hennebicq Marc
2. voor SK Poperinge : voor één seizoen Orbie Frans en Druant Ghislain
3. voor Rekkem sport : Delava Norbert voor één seizoen met optie voor latere
aanwerving
4. voor FC Woesten : allen voor één jaar : Couchez Paul, Quaghebeur Willy
en Derycke Donald
5. voor Union Abele : voor één seizoen : Dewulf Gilbert, Saelen Jacques en
Deman Eddy
6. voor RSC Anderlecht : optielichting op naam van Werner Deraeve
voor één seizoen met optie Keygnaert Roland
7. voor K. Stade Leuven : tijdelijk voor één seiozen : Van Eecke JM

Kwamen naar onze club :
1. van BS Poperinge : voor één jaar Merlevede Freddy
2. van SK Poperinge : Vandenbilcke Paul en Crombez Johny voor één seizoen en
Vermeulen Luc ten definitieven titel.
3. van FC Lichtervelde : voor één seizoen Vandendriessche Alain
4. van WS Lauwe : studax Vandenameele Hector
De oefeningen zullen dit seizoen opnieuw onder leiding staan van Sidon Devos. Voor de
fysiek van seniors en juniors zal Muyllaert André instaan terwijl de scholieren, kadetten en
miniemen getraind worden door Reginald Verlinde. U kunt dus opmerken dat een speciale
aandacht besteed wordt aan onze eigen jeugdige elementen.
Onmiddellijk na de kermisdagen werden de oefeningen aangevat. Onder leiding van het duo
Devos-Muyllaert werden die oefeningen talrijker dan vroeger bijgewoond. We mogen zelfs
voor de oefeningen seniors- juniors een gemiddelde per oefening vooropzetten van 30 spelers.
Wat de scholieren betreft, slechts een achttal spelers gaven gevolg aan onze oproep. Met
aandrang vragen wij aan alle spelers en in het bijzonder aan de scholieren, volg met
stiptheid, ernst en toewijding de oefeningen.
Slaat de raadgevingen van de trainers niet in de wind. Zo handelend kunnen goede resultaten
niet uitblijven. Werpt a.u.b. de vruchten van uw inspanningen op de trainingen niet weg door
de zaterdag te gaan boemelen. Laat u niet meeslepen door vrienden die uw sporttak de rug
toekeren en die slechts macht genoeg in hun benen hebben om een dansje uit te voeren. Met
vreugde hebben wij vastgesteld dat U de raadgevingen verleden seizoen hebt gevolgd. U hebt
beseft dat uw gedrag of levenswijze daags voor een wedstrijd van het allergrootste belang is
voor U en uw ploeg.
Zoals altijd blijft kritiek op de leiding van een voetbalploeg schering en inslag. Meestal zijn
uw bestuursleden het slachtoffer. Vergeet het echter niet, deze mensen hebben de taak als
bestuurslid vrijwillig aanvaard met het doel de sport, doch het meest de jeugd uit Poperinge
te dienen. Helpt hen dus, de zaken al dan niet te dramatiseren, laat uw grieven kennen tijdens
de bestuursvergaderingen. Uw geval zal dan in alle objectiviteit, in vriendschappelijke
atmosfeer en met veel begrip in uw tegenwoordigheid besproken worden. Zo handelend zullen
veel misverstanden, achterklap en kritiek vermeden worden.
Het bestuur
Als echte vrienden hebben wij dit seizoen eendrachtig samengewerkt en trotseerden wij alle
moeilijke situaties. Een vaststelling moeten wij tot onze spijt naar voren brengen nl. de
diensten. Wij vragen met aandrang aan alle bestuursleden, wanneer u een oproeping voor het
vervullen van een dienst, ’t zij als afgevaardigde, ’t zij voor een dienst op het terrein,
ontvangt, en U zijt op de gestelde datum belet, gelieve dan de richtlijnen op die kaart vermeld
te willen volgen en zelf een plaatsvervanger te vinden. Doe niet zoals velen, de zaterdagavond
bellen naar het lokaal met het gedacht de selectie zal wel een man vinden. Neen , de selectie
in het lokaal aanwezig de zaterdagavond, heeft daar slechts één taak te vervullen, de
scheidsrechtersbladen in gereedheid brengen en spelers vervangen die belet zijn. Zij moeten
zich niet inlaten met het zoeken naar een plaatsvervanger. Wij rekenen ten stelligste op uw
medewerking.
Ook worden alle afgevaardigden verzocht de verslagen van iedere ploeg die zij de zondag
volgden, uiterlijk tegen dinsdagavond af te geven in het lokaal. In geval van speciale
opmerkingen kunnen omslagen bekomen worden bij de lokaalhouder.
Zoals blijkt uit de opgesomde transfertactiviteiten werden geen spelers aangekocht, de
schulden die wij hadden zullen eerstdaags vereffend worden en , voor de eerste maal sinds het
ontstaan van de club, zal onze kas afgesloten worden met een boni. Aldus heeft het bestuur
besloten een speciale inspanning te doen ten voordele van onze spelers, wij rekenen op onze
jeugd en willen ook hen zowel voor als na de wedstrijden of oefeningen meer comfort
bezorgen. Een groot gedeelte der transfertgelden zal besteed worden voor het plaatsen van

een nieuwe lichtinstallatie op het terrein, en binnen de eerstvolgende maanden zal de bouw
aangevat worden van een nieuw kabienencompleks. Deze kabienen zullen u meer ruimte
geven en na wedstrijden of na oefeningen zult u kunnen een goed stortbad nemen. Er werden
dus grote inspanningen gedaan voor u spelers, zorgt dus op uw beurt voor goede prestaties en
voor het regelmatig bijwonen van de oefeningen.
Onze scheidsrechters
Wij beschikken over drie scheidsrechters nl. Gantois Paul, Onraedt Gilbert en Decaesteker
Wilfried. Deze personen hebben nogmaals gedurende het ganse seizoen speciale
inspanningen gedaan ten goede van onze club. Hiervoor een speciale dank.
De bestuursvergaderingen
Als nieuw bestuurslid trad de Hr Recour Roger tot onze clubfamilie toe.
Tijdens de algemene vergadering te Brugge werd ons bestuurslid Priem Albert vereremerkt
met het kenteken van clubleider. Dit eremerk werd hem toegekend voor zijn twintig jaar
onafgebroken dienst als bestuurslid.
Onze vriend Albert sloot zich als speler aan bij FC Poperinge op 2 augustus 1933 en werd
bestuurslid vanaf 20 augustus 1947. Vanaf deze datum stond hij onafgebroken in de selectie.
Voor deze onbaatzuchtige medewerking in de schoot van ons bestuur vraag ik een krachtig
applaus.
Bestuursvergaderingen 67/68 – totaal 39
Ampen Jan – 14
Babylon M – 1 (woont in Nieuwpoort)
Boudry Paul – 28
Butaye Willy – 0
Butin Roger – 17
Deconinck Julien – 33
Degroote Jacques - 0
Deleeuw Hubert – 1
Demarey Alfons – 28
Derycke Adrien – 33
Derynck Odilon – 1
Druant Henri – 1
Dupont Michel – 5
Gelein André – 8
Gombeir Arthur – 0 (soldaat)
Igodt Rafaël – 0
Lefever René – 4
Masselus Ghislain – 2
Merlevede Jozef – 1
Onraedt Gilbert – 34
Orbie Jozef – 17
Oreel Julien – 2
Peel Gerard – 26
Priem Albert – 31
Recour Roger- 1
Sterckx Alfons – 0
Sterckx Gaston – 27
Theite Maurice – 38
Van Ackere Robert – 0
Van Bruwaene Roger – 21
Vanden Broele André – 16
Vandevyvere Georges – 23

Van Eecke Albert – 31
Van Eecke Pierre – 29
Van Eenaeme Jan – 3
Verroye Norbert – 22
Verstraete Georges – 0
Wullus Lucien – 38
De verschillende comiteiten
Het feestcomiteit onder voorzitterschap van Boudry Paul en bijgestaan door secretaris
Vanden Broele André, met samenwerking met een groot deel van het bestuur, studaxers en
sympathisanten, richtte voor de derde maal een Tyroler-bieravond in. Nogmaals ging dit door
in de gekende feestzaal der E. Zusters Benedictinessen. Het werd spijtig genoeg geen
meevaller, zodat we besloten dit jaar met het inrichten van die feesten af te zien.
Het vervoer der spelers
Adrien Derycke kreeg het dit seizoen voor mekaar particulieren te vinden die bereid waren
spelers te voeren met hun eigen wagen. De inspanningen van Adrien droegen bij om onze
financiële toestand zo spoedig mogelijk gezond te maken.
Het jeugdcomiteit
Dit comiteit heeft zich prachtige inspanningen getroost. Tweeëntwintig nieuwe aansluitingen
werden er geboekt. Hiervan komt het leeuwendeel toe aan André Gelein en zijn secretaris
Lucien Wullus. Buiten het aansluiten van nieuwe spelers en het geven van een prachtig
jeugdbal, werd nogmaals een prachtig jeugdkerstfeest ingericht. Ook bij het vervullen van
diensten op het terrein lieten zij zich niet onbetuigd en stonden zij hun man naast andere
bestuursleden. Aan de heren van het jeugdcomiteit hartelijk proficiat.
Steun die wij ontvingen van de supporterclubs
1. Supportersclub “Rood – geel” : 3.000 Fr geldelijke steun en de aankoop van 20
ingangskaarten voor de Tylorer-bieravond en als steun voor het kerstfeestje twee paar
kousen, twee paar schoenen en twee fototoestellen.
2. Supportersclub “Moderne” : 5.000 Fr geldelijke steun, 200 boterkoeken voor het
kerstfeestje en 200 Fr toelage voor de viering der miniemen als kampioenenploeg.
3. Supportersclub “KFC Poperinge” : 1.500 fr geldelijke steun en zes paar kousen voor
het kerstfeestje.
Onze vooruitzichten
De voorbije oefen-, vrienden- en bekerwedstrijden wettigen ons vertrouwen voor de komende
competitie. Indien onze eerste ploeg speelt zoals tegen de ploeg uit Wolnzach, wel dan is alles
mogelijk en kan er voor een verrassing gezorgd worden. Wij durven hopen in de eerste vijf te
zullen eindigen of misschien ...??? Wie weet ?
Wij danken allen die ons hun medewerking verleenden, het Stadsbestuur, de pers, de scheidsen grensrechters, de neringdoeners der stad, de supportersclubs, onze terreinverzorger en
spelers en bestuursleden die meehielpen het terrein te reinigen.
Spelers, bestuursleden en supporters, zoals U reeds hebt kunnen vaststellen, wij hebben in
vervanging van onze vriend Henri Techel, gezorgd voor een nieuw terreinverzorger. Het is
een oud-supporter van onze club. Hij woont zoals zijn voorganger in de Herberg “ De
Kalkzak”. Zijn opgedragen taak vervult hij tot in de puntjes. Wij vragen aan de spelers het
werk van Georges Vandenbroucke, zo heet hij, te willen eerbiedigen. Zo zal onze clubfamilie
een goed werker meer hebben.
Om te besluiten, wij staan opnieuw aan de vooravond van een nieuw seizoen. Wat het ons
brengen zal, weten we niet. Tegenslagen en teleurstellingen, vreugde en kontentementen
zullen ons toebedeeld worden. Optimistisch zijn we niet. De stemming is eerder aarzelend en
hierin ligt misschien de kracht voor een goed seizoen.

Eensgezind in tijd van voorspoed is het gemakkelijkst, doch één blok vormen wanneer het
tegengaat maakt de vriendschap inniger en geeft dubbele kracht om het tot een goed einde te
brengen.
Laten wij, beste sportmakkers, eensgezind onze sportieve strijd strijden en trachten een
vooraanstaande rol te spelen. Laten wij eendrachtig samenwerken, geschaard rondom de
Voorzitter Notaris Van Eecke en het voorbeeld volgen van onze eeuwig jonge OnderVoorzitter Gerard Peel, onze geliefde Koninklijke Voetbalclub ten bate en onze Poperingse
hoppestad ter ere.
Poperinge , 31 augustus 1968
(Get)
De Voorzitter A. Van Eecke
De secretaris M. Theite

De toelage van Stad werd van 20.000 Bfr op 25.000 Bfr gebracht.
Het reclameblaadje is wat lijviger geworden. De bruto ontvangsten van advertenties stegen tot
33.000 BFr. Dit was te wijten aan de prachtige inspanningen van André Vanden Broele en
Gilbert Verroye.
De Hr Recour Roger, depothouder van Supportersclub “Moderne” schonk een nieuwe
matchbal en werd in de loop van het seizoen bestuurslid (jeugd).
Decaesteker Wilfried, haringestraat 24 te Roesbrugge is gelukt in zijn examen voor
scheidsrechter.
Een jeugdbal werd ingericht in zaal Skindles op 25 september en bracht 5.911 Fr op.
Vanaf dinsdag 17 oktober gaan de oefeningen door in turnzaal RMS.
Herman Kesteman is aan de knie geopereerd te Ieper. Een vriendenwedstrijd werd op 19
november gespeeld tegen SV Kortrijk (opbrengst 4.196 BFr) ten voordele van Kesteman.
Werner Deraeve werd gevraagd om met het eerste elftal te spelen.
Een protesttelegram werd verstuurd tegen het wetsvoorstel C. Declerck uit Willebroek aan de
Heer Eerste Minister Paul Vanden Boeynants, dit op verzoek van de Verstandhouding van
clubs van het Westland.
Speler Valère Vanhoucke overleed op 19-jarige leeftijd in zijn ouderlijke woning in de
Bromstraat 2 te Krombeke op 28 april 1968.
Speler Marc Pieters had een kleine aanvaring met trainer Devos en werd door het bestuur op
de vingers getikt. Indien betrokkene zijn verontschuldigingen aanbood aan de trainer wed
voorgestelde spons erover te vegen.
Er werd terug (en dit voor de laatste maal gezien de magere opbrengst 9.249 Fr ) een Tylorer
bieravond georganiseerd.
Vraag werd gesteld aan SV Kortrijk om spelers Luc Keyngnaert en Jan Vercruysse te laten
oefenen. Aan SV Veurne voor De Kersgieter Paul.

Op 15 augustus 1967 werd een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in Wolnzach tegen het
plaatselijke TSV (Turn- und Sport- Verein Wolnzach).
Op 4 augustus 1968 werd een terugwedstrijd gespeeld te Poperinge.
SK trad aan met ploeg juniors en kadetten, terwijl een studax ploeg gevormd werd die met de
KFC kleuren speelde.
Albert Priem werd voorgedragen voor Speciaal Kenteken van Clubleider op 6 maart 1968 –
bestuurslid sinds 20 aug 1947.

24 april 68 Heist – KFC 0-1

31 maart 68

KFC – Ingelmuster

22 Okt 1967 Zandvoorde – KFC 1 - 1
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Seizoen 1968 – 1969 Algemeen verslag
Beter laat dan nooit, maar eindelijk kan ik U het jaarverslag voorlezen. De tweede ronde van
het voorbije seizoen wettigde onze hoop om het seizoen 1969 – 1970 tot een goed einde te
brengen en onze zo lang begeerde plaats in 1ste provinciaal terug in te nemen.
In de eindrangschikking legde ons eerste elftal beslag op een eervolle vierde plaats met 29
punten en boekte volgende uitslagen : gewonnen wedstrijden: 11, verloren wedstrijden : 8,
gelijkgespeelde : 7. Veertig doelpunten werden er gemaakt terwijl onze doelverdediger zich
33 maal moest gewonnen geven.
Bij de aanvang van de tweede ronde was onze ploeg de rode-lantaarndrager met slechts
negen punten. Bij het einde van het seizoen waren wij kampioen der tweede ronde en verloren
we slechts in die periode van FCSH Comines en SV Beernem. Onze mooiste overwinning
behaalden wij aan huis tegen WS Houthulst terwijl onze triestigste wedstrijd deze was tegen
Beernem.
Onze doelpunten werden aangetekend door :
Keyngnaert Luc (18) – Derycke Gery (7) – Merlevede Freddy (3) – Maes Marc (3) –
Verstraete Willy (3) – Pieters Marc (2) – Devos Sidon (1) – Roosebeke Johnny (1) en Labaere
Sam (1)
Een speler van SV Nieuwpoort maakte voor ons in eigen doel een doelpunt. Dit enig goal
schonk ons tevens de overwinning.
Tijdens de 26 competitiewedstrijden stelden wij 20 spelers op :
Deze waren De Kersgieter Albert en De Byser Albert alle wedstrijden , Keyngnaert Luc 24,
Roosebeke Johnny 23, Derycke Gery 23, Maes Marc 21, Labaere Sam 19, Verstraete Willy
19, Vanacker Jocelin 19, Pieters Marc 18, Verlinde Reginald 14, Merlevede Freddy 15,
Keyngnaert Roland 10, Pieters Ivan 7, Couwet Donald 7 , De Kersgieter Paul 3, Vercruysse
Jan 3, Schelpe Christiaan 4, Devos Sidon 2, Plaete Reginald 2 en Lanoye Joris 1.
Onze reserven A hebben nogmaals een prachtig resultaat geboekt. Met hun kapitein Herman
Kesteman legden zij beslag op de derde plaats, met drie punten voorafgegaan door de Studax
en SK Geluwe. Op de 26 gespeelde wedstrijden wonnen zij er 20, verloren vijfmaal en
speelden eenmaal gelijk. Honderdachttien doelpunten werden er gemaakt en ze kregen er
zesentwintig tegen.
De studaxers, onder de benaming reserven B , deden het nog beter en veroverden de
kampioenstitel, met 44 punten en een doelgemiddelde van 117 tegen 27. Twee- ëntwintig
wedstrijden werden er gewonnen en vier verloren. Buiten het spelen van hun wedstrijden
hielpen zij de moederclub door het leveren van afgevaardigden en zij hielpen mede bij het
vervoer van verschillende onzer ploegen.
De ploeg ingeschreven onder de benaming reserve C, is de ploeg van SK Poperinge, voor het
tweede naëenvolgend seizoen uitkomend onder deze benaming. Ze eindigden op de zesde
plaats met 29 punten.
Onze juniors en scholieren kwamen, voor de eerste maal sinds het bestaan van de club uit in
de provinciale reeks. Deze ploegen inschakelen in de provinciale reeks gaf de enige oplossing
om het vervoer te doen met de bus “Ons Eigen Dorp” van twee ploegen, op dezelfde dag en
uur naar dezelfde tegenstrever.
Ondanks grote namen als FC en CS Brugge en AS Oostende , trokken onze jongens goed hun
plan. De juniors wonnen vijf wedstrijden op 22, speelden driemaal gelijk en eindigden
voorlaatste in de rangschikking voor FC Roeselare, met als doelemiddelde 36 voor en 76
tegen en in totaal 13 punten.

Met onze scholieren verliep het minder goed. Zij vestigden ook een record door al hun
matchen te verliezen, maakten 15 doelpunten en kregen er liefst 170 tegen. Ze eindigden op
de laatste plaats.
De zondag-knapen eindigden op de vijfde plaats met tien gewonnen, tien verloren en twee
gelijkgespeelde wedstrijden. Ze behaalden 22 punten en een doelgemiddelde van 57 tegen 42.
Voor de tweede opeenvolgende maal eigenden onze zaterdagminiemen zich de titel van
kampioen toe. Zij wonnen veertien van de achttien wedstrijden, speelden tweemaal gelijk en
verloren slechts tweemaal. Met deze twee verliespartijen werd de droom van de
afgevaardigde Roger Butin, om het kampioenschap ongeslagen te eindigen, stukgeslagen. Het
jeugdcomiteit mag er echter fier op zijn, onze kleinste vertegenwoordigers kapen niet alleen
de kampioenstitel weg, neen, ze spelen degelijk voetbal en wat het belangrijkste is voor onze
club, de miniemen die overgingen naar de knapen bevestigen.
De transferten
Het transfertcomiteit bestaande uit de hh Voorzitter Notaris Van Eecke, Van Bruwaene,
Demarey, Gelein en Theite sloot de transfertperiode af met volgende resultaten.
Verlieten onze club :
8. voor BS Poperinge : voor twee jaar met optie Couwet Donald
9. voor SK Poperinge : voor één jaar Carton Rik, Ostyn Frans en Dewulf Martin
10. voor SC Menen : definitief Plaete Reginald
11. voor Union Abele : voor één seizoen : Lanoye Joris en Maes Antoon
12. voor Rekkem Sport : definitief Delava Norbert
13. voor White Star Ieper : voor één jaar De Kersgieter Paul
Kwamen naar onze club :
5. van BS Poperinge : voor twee jaar met optie Goudeseune Bernard en definitief
Crombez Jan en Deleye Marnix
6. van SK Poperinge : voor één seizoen Samain Guido, Orbie Marc, Riem Paul,
Crombez Johny, Beghein Luc en Rousseeuw Jean
7. van SC Menen : Sutherland Alex
8. van White Star Ieper voor één jaar : Lebbe Hubert en Warlop Albert
9. van FC Woesten voor één jaar : Couchez Frans
10. van Union Abele : definitief Verbrigghe Roland
De oefeningen van het seizoen 69/70 staan onder de leiding van Sidon Devos terwijl de fysiek
zal gegeven worden door het duo Muyllaert - Verlinde
Het Bestuur
Verheugend is terug te mogen vaststellen, dat wij tijdens het voorbije seizoen, als echte
vrienden hebben samengewerkt. Mogen wij echter speciaal uw aandacht vragen voor de
diensten.
Speciaal voor u en voor de goede werking van het bestuur, werden enkele weken geleden de
taken op papier uiteengezet. Ieder bestuurslid kreeg een exemplaar in zijn bezit. Beleefd
verzoek deze richtlijnen te willen volgen en niet doen zoals een bestuurslid het deed enkele
dagen geleden. Op verplaatsing bij onze stagdsgenoten vertikte hij het de truien en het briefje
met de samenstelling der ploegen in het lokaal af te halen. Dit lid dat faalt in zijn taak, met
welk gezag kan hij dan nog optreden tegen de spelers ? Wij allen hebben de taak van
bestuurslid vrijwillig aanvaard, laten wij ons dan vrijwillig aan de regelen van inwendige
orde onderwerpen. Iedereen zal er goed bij varen.
Na de transfertperode en na talrijke raadplegingen van clubs uit hogere reeksen, hebben wij
ertoe besloten de statuten, opgesteld bij de stichting van onze club, te wijzigen.

Tijdens een algemene bestuursvergadering, speciaal daartoe bijeengeroepen op 7 augustus
1969, werden deze nieuwe statuten aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd en werden
door de 21 aanwezige bestuursleden met eenparigheid aanvaard.
Ook het hoofdbestuur werd tijdens deze vergadering en met eenparigheid als volgt vastgesteld
Voorzitter Notaris Van Eecke, Onder-voorzitter Peel Gerard, Secretaris Maurice Theite,
Schatbewaarder Lucien Wullus, Jeugdvoorzitter André Gelein, Voorzitter studax Gombeir
Arthur, Voorzitter van het transfertcomiteit Van Bruwaene Roger, Hoofd Materiaal Alfons
Demarey en Voorzitter Feestcomiteit Paul Boudry.
Op 8 augustus 1969 werden deze statuten tot bekrachtiging overgemaakt aan de bond. Van
het secretariaat kregen wij die terug met verzoek een kleine aanpassing te doen. Dit gebeurde
tijdens de vergadering van 28 augustus 1969 en opnieuw werden deze standregelen naar
Brussel verzonden. Tot op heden ontvingen wij geen verder nieuws zodat wij menen te mogen
aannemen dat deze statuten bekrachtigd werden.
Het is om deze reden dat de jaarlijkse bestuursvergadering verschoven werd naar vandaag.
Na dit verslag zal er overgegaan worden tot het vastleggen der verschillende comiteiten
overeenkomstig de nieuwe statuten.
Met de hervorming die wij doorvoeren in de schoot van het bestuur en, met het vastleggen der
nieuwe standregelen, ook rekening houdend met de eensgezindheid waarmee de wijzigingen
tijdens de speciale vergadering werden aanvaard, hopen wij dat ieder bestuurslid zich zal
inspannen deze richtlijnen te eerbiedigen. Zo handelend kan niet anders of wij allen zullen
een vriendenblok vormen en de werking van het bestuur zal perfect en vlot verlopen.
Onze scheidsrechters
Sinds de aanvang van het seizoen beschikken wij terug over drie scheidsrechters nl. De hh.
Gantois Paul, Decaesteker Wilfried en Verstraete Vital uit Ieper. Deze laatste is nieuw
aangeworven lid.
Onze vriend Gilbert Onraedt legde het scheidsrechteren stil en zal zich meer op zijn taak als
bestuurslid toeleggen.
Aan deze personen onze beste dank voor alle inspanningen die zij ten bate van onze club en
de voetbalsport hebben gedaan.
De bestuursvergaderingen
Op 15 september sloten de hh. Debruyne JM en Lietaert Jean zich aan als bestuurslid van
onze club.
Tijdens de jaarlijkse provinciale vergadering te Brugge, werd onze vriend Gelein André
vereremerkt met het kenteken van clubleider. Deze onderscheiding werd hem toegekend voor
twintig jaar onafgebroken dienst als bestuurslid
Bestuursvergaderingen 68/69– totaal 44
Ampen Jan – 8
Babylon M – 0 (woont in Nieuwpoort)
Boudry Paul – 20
Butaye Willy – 0
Butin Roger – 19
Deconinck Julien – 25
Debreus Valère – 3
Deleeuw Hubert – 0
Demarey Alfons – 30
Derycke Adrien – 25
Derynck Odilon – 1
Druant Henri – 0
Dupont Michel – 1
Gelein André – 9

Gombeir Arthur – 9
Igodt Rafaël – 1
Lefever René – 6
Masselus Ghislain – 4
Mrlevede Jozef – 0
Onraedt Gilbert – 5
Orbie Jozef – 18
Oreel Julien – 1
Peel Gerard – 39
Priem Albert – 37
Recour Roger- 4
Sterckx Alfons – 0
Sterckx Gaston – 16
Theite Maurice – 44
Van Ackere Robert – 0
Van Bruwaene Roger – 21
Vanden Broele André – 0
Vandevyvere Georges – 12
Van Eecke Albert – 37
Van Eecke Pierre – 31
Van Eenaeme Jan – 20
Verroye Norbert – 28
Verstraete Georges – 0
Wullus Lucien – 40
Lietaert Jean – 4
Debruyne Jean Marie – 4
Het vervoer der spelers
Adrien Derycke kreeg het voor mekaar op zijn eentje particulieren te vinden die bereid waren
spelers te vervoeren met hun persoonlijke wagen. De inspanningen die Adrien zich getrooste
droegen ertoe bij dat onze financies gezond bleven.
Speciale steun die wij ontvingen
Van supportersclub Rood – Geel ontvingen wij 3.000 Fr , het jeugdcomiteit mocht van
supportersclub moderne trainings voor de spelertjes in ontvangst nemen, terwijl de drie
supporterclubs een bijdrage deden bij het inrichten van het kerstfeestje. Ook Moderne deed
een speciale inspanning bij het vervoer van spelers.
Van Drukkerij Sansen kregen wij veertien trainings voor het eerste elftal.
Het jeugdcomiteit
Veruit het actiefste dit seizoen, heeft zich nogmaals speciale inspanningen getroost. Dertig
nieuwe aansluitingen werden er geboekt. Hierva komt het leeuwenaandeel toe aan Voorzitter
Gelein André en zijn secretaris Lucien Wullus. Buiten het aansluiten van nieuwe spelers en
het inrichten van een prachtig geslaagd jeugdbal werd nogmaals met succes een prachtig
geslaagd kerstfeestje gegeven. Ook bij het vervullen van diensten op het terrein laten zij zich
niet onbetuigd en stonden zij hun man naast de andere bestuursleden. Aan die heren van het
jeugdcomiteit hartelijk proficiat .
Onze vooruitzichten voor het seizoen 69/70, de titel bemachtigen of toch tenminste de
overgang naar eerste provinciaal verwezenlijken.
Wij danken allen die ons hun medewerking verleenden, het Stadsbestuur, de pers, onze grensen scheidsrechters, onze leden, de mensen van het Rood – Kruis, de neringdoeners der stad,
de terreinverzorgers en spelers die medehielpen onze standing hoog te houden.

Om te besluiten, wij staan reeds enkele wedstrijden ver in het nieuw seizoen. Wat het ons
verder brengen zal, weten wij niet, onze eerste teleurstellingen behoren reeds tot het verleden.
Laten wij echter eensgezind samenwerken om ons doel te bereiken. Die samenwerking zal ons
kracht geven en onze vriendschap inniger maken, onze voetbalclub ten bate en onze
hoppestad ter ere.
Poperinge , 6 november 1969
(Get)
De Voorzitter A. Van Eecke
De secretaris M. Theite

De optie werd gelicht door RSC Anderlecht voor Werner Deraeve en een transfert voor één
jaar met optie voor Roland Keygnaert.
Op 21 december speelde Studax een wedstrijd tegen RSC Anderlecht.
Ter gelegenheid van de thuiswedsrijd tegen SK Wenduine overhandigde de Hr Jan Sansen,
verantwoordelijk uitgever van Het Wekelijks Nieuws trainings aan het eerste elftal aan
kapitein Gery Derycke.

Op deze foto bemerkt u van links naar rechts : Yvan Pieters, Jozef Orbie, Notaris Van Eecke
Albert, Gery Derycke, Jan Sansen en Maurice Theite
Op vrijdag 6 december 1968 ging in “De Vette Os” de stichtingsvergadering plaats van de
Sportraad. De initiatiefnemers van deze raad waren : de HH Maurice Naessens, Ghislain
Masselus, Sidon Devos en André Vanden Broele.. Het doel van deze sportraad is kort
samengevat, de sport in onze stad te doen heropleven door bij de gemeentelijke overheid aan
te dringen sportvelden, sanitaire installaties en sporthallen ter beschikking te stellen van de
verschillende groeperingen.
Oud-voorzitter André Derynck vraagt zijn ontslag op 20 januari 1969 wegens ouderdom. Hij
ontvangt een tinnen bord met het wapenschild der stad en de naam KFC Poperinge ter
gelegenheid van een afscheidsfeest op 30 januari 1969.

André werd bestuurslid op 2 februari 1956, hij werd voorzitter in 1958 tot 15juli 1964.

Vooraan Alex Sutherland, Gery Derycke, Hubert Lebbe, Reginald Verlinde, Albert De
Byser, Jocelin Vanacker, Sam Labaere, Wilfried Grillet, Eddy Deman, Willy Verstraete,
Marc Pieters, Bernard Keyngnaert en Johnny Roosebeke

Supportersclub KFC Poperinge met zetel in Café de la Paix houdt op 23 februari 1969 in zaal
“Skindles” een bal.
Vraag van Werner Deraeve om een premie te ontvangen wordt ingewilligd (10.000 Fr
onmiddellijke premie en 10.000 Fr als hij in eerste ploeg geraakt)
Er zijn negen ploegen met 357 leden (eerste elftal, drie reservenploegen, prov scholieren en
juniors, één kadetten en twee miniemenploegen)
Op 7 augustus 1969 werden de nieuwe statuten voorgelezen. De oude dateerden van 1921.
Twee nieuwe bestuursleden werden aanvaard 4 sep 69 nl. Jean Lietaert en De Bruyne JM.

Onderaan : Keyngnaert Luc, Verlinde Reginald, Derycke Gery, Verstraete Willy, Maes Marc
Bovenaan : De Kersgieter Paul, Keyngnaert Roland, Labaere Sam, Roosebeke Johny, De
Byser Albert, Van Acker Jocelin en afgevaardigde Theite Maurice

Seizoen 1968 - 1969
IIe Provinciaal A
1 Rac De Panne

26

15

4

7

51

24

37

2 WS Houthulst

26

15

5

6

59

36

36

3 FCSH Komen

26

13

6

7

48

32

33

4 FC Poperinge

26

11

8

7

40

33

29

5 SV Nieuwpoort

26

11

9

6

44

35

28

6 Dar Blankenberge

26

11

10

5

48

42

27

7 GS Middelkerke

26

10

9

7

56

45

27

8 VV Coxyde

26

11

12

3

44

49

25

9 SC Beernem

26

8

10

8

31

42

24

10 FC Heist

26

9

12

5

41

42

23

11 WS Oudenburg

26

8

11

7

44

50

23

12 Un Zandvoorde

26

8

11

7

36

55

23

13 SK Wenduine

26

8

13

5

36

42

21

14 Hermes Oostende

26

4

22

0

26

78

8

Tijdens de testwedstrijd om het behoud bleef WS Oudenburg baas

Seizoen 1969-1970 Jaarverslag Algemene Vergadering van 10 september 1970
Voor de zoveelste maal sedert het ontstaan van onze voetbalclub zijn wij hier bijeen als echte
sportvrienden op deze jaarlijkse bestuursvergadering verenigd.
Steeds op de vooravond van een nieuw seizoen zijn wij geneigd terug te blikken naar het
voorbije. Misschien, ik hoop dat ik mij vergis, zal het wellicht iets enigs blijven in de
geschiedenis van onze club, dat bestuursleden kunnen zeggen “Dat seizoen wonnen wij de
titel in 2de Provinciaal A en de Beker van West-Vlaanderen met eigen spelers en deze
dubbelslag was de bekroning van een stevige vriendschap en nooit afgevende samenwerking
tussen spelers, trainer, hulptrainers en alle bestuursleden.”
Ons eerste elftal legde beslag op de kampioenstitel met 40 punten, dus vijf punten voorsprong
op de tweede gerangschikte SV Koekelare, verloor slechts drie maal en speelde zesmaal
gelijk. Er werd verloren tegen Dosco St Kruis, de enige ploeg die op de Kouter kwam winnen
en dan nog met een 0 – 3 score, en op verplaatsing tegen
SV Koekelare en WS Houthulst. Na de wedstrijd tegen de Woudsporters verloren wij tijdens
het seizoen geen enkele wedstrijd meer, behalve de finale voor het Kampioenschap 2de
Provinciaal Afdeling West-Vlaanderen, gespeeld op het terein van FCSH Comines tgen BS
Avelgem.

Hieronder de rangschikking :
1 KFC Poperinge

26

17

3

6

55

26

40

2 SV Koekelare

26

13

4

9

38

14

35

3 SV Nieuwpoort

26

15

7

4

65

42

34

4 WS Houthulst

26

14

8

4

46

28

32

5 GS Middelkerke

26

11

7

8

48

29

30

6 FC Heist

26

10

8

8

46

30

28

7 WS Oudenburg

26

10

9

7

41

34

27

8 VV Coxyde

26

10

10

6

42

40

26

9 Dosko St Kruis

26

10

10

6

39

44

26

10 St Joris Sport

26

8

9

9

31

33

25

11 Dar Blankenberge

26

8

13

5

43

45

21

12 VC Ardooie

26

6

13

7

25

56

19

13 SC Beernem

26

4

19

3

24

77

11

14 SK Vlamertinge

26

3

19

4

26

66

10

Over de volledige officiële competitie stelden wij in totaal 21 spelers op, namelijk:
Lebbe Hubert, Sutherland Alex en Verstraete Willy : 26 wedstrijden
De Kersgieter Albert en Keyngnaert Luc : 25 wedstrijden
Roosebeke Johnny, De Byser Albert en Derycke Gery : 24 wedstrijden
Keygnaert Roland : 23 wedstrijden
Labaere Sam : 22 wedstrijden
Pieters Marc : 21 wedstrijden
Maes Marc : 14 wedstrijden
Verlinde Reginald en Keyngnaert Roland : 7 wedstrijden
Vanacker Jocelin : 6 wedstrijden
Warlop Albert : 3 wedstrijden
Pieters Yvan, Samain Guido, Keyngnaert Bernard, Grillet Wilfried en Deman Eddy : 1
wedstrijd
Met 53 doelpunten gemaakt en 26 tegen sloten onze goallgetters het seizoen af.
Scoorden :
Keyngnaert Luc : 15
Keygnaert Roland : 13
Sutherland Alex : 13
Verstraete Willy : 7
Pieters Marc : 4
Lebbe Hubert : 1
Derycke Gery : 1
Tegenstrever : 1
Totaal dus 55 doelpunten
De viering van de kampioenstitel greep plaats op 3 mei 1970. Om 10.30 uur vertrokken wij,
onder begeleiding van de Speelschaar van het St Stanislascollege voor een optocht door de
stad. Om 11 uur werd in de St Bertinuskerk een Heilige Mis opgedragen door onze EH Proost
Ollivier en werd de kanselrede gehouden door Sportaproost Lahousse. Voor de officiële
ontvangst op het stadhuis werden bloemen neergelegd aan het Oorlogsgedenkteken. Op het
Stadhuis werden de spelers, bestuursleden en sympathisanten toegesproken door de hh.
Voorzitter Notaris

Van Eecke, Burgemeester a.i. Roosebeke en de afgevaardigde van het Provinciaal Comité
Van Tongel. Na de ontvangst om 12.30 uur in ons lokaal, werd om 13.15 uur voor het
feestmaal aangezeten in het Hotel Palace. Het menu voorzag zalmforel met cocktailsaus,
aspergeroomsoep, gemarineerd schouderstuk met gevulde perziken, ijs en koffie. Om
ongeveer 18 uur werd deze heuglijke dag afgesloten met een gezellig samenzijn in ons lokaal,
waar onder de deelnemenden een tombola, begiftigd met mooie prijzen , gehouden werd. Tot
in de vroege ochtenduren werd er gefeest en nagekaart over het mooie seizoen 69/70en
gesproken over nog één te spelen wedstrijd namelijk de Finale van de Beker van WestVlaanderen.
De titel van Kampioen Tweede Provinciaal Afdeling West-Vlaanderen ontglipte ons op een
spijtige manier. Voor de wedstrijd gespeeld op het terrein van FCSH Comines tegen de
kampioenenploeg uit Reeks B, BS Avelgem, moesten wij immers drie spelers vervangen nl De
Kersgieter Albert, Sutherland Alex en Keygnaert Roland.
Het spreekt voor zich dat deze noodgedwongen vervangingen van doorslaggevende aard
waren en wij geen goede wedstrijd speelden. Uiteindelijk verloren wij met 1 – 3 en de titel
reisde naar Avelgem.
Anders verliep het in de strijd om de Beker van West-Vlaanderen. Ingedeeld in het
voorbereidend stadium in Reeks G werden wij overwinnaar na een testwedstrijd tegen onze
stadsgenoten FC Blue Star Poperinge. Verder was het lot ons gunstig en mochten wij tot en
met de halve finale aan huis optreden tegen respectievelijk
FC Tielt, FC Wakken en R Dottignies Sport. Met al deze overwinningen moesten wij de finale
spelen tegen BS Avelgem op een neutraal terrein of op een terrein bij overeenkomst bereikt en
de match ging door op het terrein van BS Avelgem.
Aan deze finale namen volgende spelers deel : De Kersgieter, Labaere, Roosebeke, De Byser,
Lebbe, Pieters, Derycke, Sutherland, Keygnaert Roland, Keyngnaert Luc en Verstraete Willy.
Als elfde speler Maes Marc en als twaalfde man Eddy Deman. Voor de eerste maal in het
seizoen werd dus een doelverdediger als twaalfde man opgesteld en het werd ons bijna fataal.
Wij speelden een zeer goede wedstrijd doch het was Avelgem dat het eerst tijdens de eerste
helft aan een doelpunt kwam, nadat wij eerst tijdens de eerste minuten van de wedstrijd
Sutherland dienden te vervangen door Maes Marc.
De tweede helft nogmaals hetzelfde spelbeeld met onze ploeg als beter spelend geheel, doch
wij moesten tot de laatste minuten wachten tot Roland Kegnaert de gelijkmaker kon netten,
een stand die tot het eindsignaal behouden werd. Een tiental minuten voor het einde werd
onze zieke Luc Keyngnaet nog vervangen door Eddy Deman.
De strafschoppenreeks kon dus beginnen. Voor Poperinge werden deze genomen door het
vijftal Verstraete, Roosebeke, Lebbe, Derycke en Keygnaert. Slechts deze van Verstraete, de
eerst genomen strafschop, werd door de doelverdediger gestopt en onzen Berten haalde er op
een prachtige manier twee goed getrapte strafschoppen uit. We wonnen dus uiteindelijk de
cup-finale met strafschoppen drie tegen vier en Gery Derycke mocht de schone beker uit de
handen van de afgevaardigde van het Provinciaal Comité in ontvangst nemen.
Welke herinneringen zullen wij niet bewaren aan deze wedstrijd, na de ontvangst alsof er een
fanfare speelde, het lied uit volle borst gezongen werd door spelers, bestuur en supporters
“En Poperinge boven ...!!!”, de omhelzingen,
zegesprongen – en kreten, het ontkurken der Champagne door Valère De Breus in de kantine,
de intrede der toeterende auto’s door de stad naar ons lokaal, nogmaals de ontkurking der
Champagne deze keer door onze Voorzitter Van Eecke, gevolgd door een zegedronk uit de
Beker door de Voorzitter, spelers en bestuursleden, de foto’s enzovoort ..
Een onvergetelijke dag was voorbij, de spelers mochten fier zijn, hun belofte tegenover de
Gemeentelijke Overheid en Bestuur hadden zij gehouden.
Het verloop der Bekerwedstrijden 69/70 :
Voorbereidend stadium – Reeks G :
3 augustus 1969 : KFC Poperinge –Brielen : 13-0
10 augustus 1969 : FC Woesten – KFC Poperinge : 1-7

17 augustus 1969 : KFC Poperinge –Sassport Boezinge : 3-0
24 augustus 1969 : BS Poperinge – KFC Poperinge : 0-0
Testwedstrijd :
31 augustus 1969 : KFC Poperinge – BS Poperinge : 3-2
Achtste finale :
11 november 1969 : KFC Poperinge – KFC Tielt : 1-0
Kwartfinale :
25 december 1969 : KFC Poperinge – FC Wakken : 1-0
Halve finale :
26 april 1970 : KFC Poperinge – R Dottigies Sport : 4-1
Finale
10 mei 1970 : KBS Avelgem – KFC Poperinge : 1-1 (3-4)
Onze reserven A, hebben opnieuw een prachtig resultaat geboekt en eindigden, net zoals
verleden seizoen, op de tweede plaats na FCSH Comines dat kampioen werd. Op de twintig
gespeelde wedstrijden wonnen zij er 15, speelden driemaal gelijk en verloren slechts twee
wedstrijden.
Onze studaxers, ingedeeld in een afzonderlijke reeks, de gewestelijke reserven J, eigenden
zich nogmaals de titel toe met 40 punten, dus zes punten voorsprong op hun onmiddellijke
tegenstrever Hulste Sport. Ze verloren slechts twee wedstrijden, speelden geen enkele maal
gelijk en wonnen er twintig. Hun scoormachine draaide op volle toeren en bereikte een
doelpuntensaldo van 110 tegen 24.
Een hartelijk proficiat aan beide reservenploegen om het bereikte resultaat.
Onze juniors, ingedeeld in een kleine reeks van tien ploegen onder de benaming gewestelijke
juniors Reeks A, deden het niet kwaad. Ze klasseerden zich vierde, wonnen negen wedstrijden,
verloren er vijf en speelden viermaal gelijk. Negenenvijftig doelpunten werden er gemaakt en
negenenveertig werden er geïnkasseerd.
Onze scholieren deden het merkelijk beter dan vorig seizoen, eindigden zevende op elf
ploegen en verwierven 14 punten. Ze wonnen zes matchen, drawnden tweeaal en verloren er
twaalf. Hun doelgemiddelde bedroeg 53 tegen 108 tegen.
Onze knapen evenaarden de prestatie van het fanionelftal en eigenden zich de kampioenstitel
toe. Er werden liefst 105 doelpunten gemaakt en er werd slechts tien keer tegen gescoord.
Geen enkele wedstrijd verloren ze en speelden slechts éénmaal gelijk.
Onze miniemen moesten voor het behalen van de kampioenstitel nipt, door het minder aantal
gewonnen matchen, onderdoen voor Winkel Sport. Zeventien keer wonnen ze, tweemaal werd
er verloren en driemaal werd er gelijk gespeeld. Ze verwierven een doelgemiddelde van 95 –
19 en behaalden 37 punten.
Onze welgemeende gelukwensen aan onze jeugdige spelers, het jeugdcomiteit en in het
bijzonder de bestendige afgevaardigden.
Transferten
Tijdens de voorbije transfertperiode werden nogmaals geen bijzondere aankopen gedaan en
beperkten de voornaamste activiteiten zich tot het definitief aanwerven van speler Hubert
Lebbe en de uitwisseling van spelers met FC Blue Star Poperinge.
Lebbe Hubert bekwam zijn definitieve overgang van VV White Star Ieper en
De Kersgieter Paul verliet onze rangen voor deze ploeg voor één jaar met optie voor latere
aanwerving.
Creus Gery werd voor één seizoen afgestaan aan FC Marke en Vercruysse Jan, thans
woonachtig te Koksijde, werd definitief afgestaan aan SV Veurne.
Van SK Poperinge kregen wij ten definitieven titel Guido Samain en voor één seizoen scholier
Marc Derynck, terwijl Marc Vandoolaeghe en Ostyn Frans onze rangen verlieten eveneens
voor één seizoen naar SK Poperinge.

Dejonghe Guido werd door SK Geluwe definitief aan ons afgestaan om de studaxrangen te
versterken, terwijl onze jeugdige speler Cappoen Guy, thans wonende te Geluwe, voor één
jaar aan deze club werd afgestaan.
Desmedt Norbert en Sanders Noël bekwamen voor één jaar hun overgang van
FC Blue Star voor onze club in uitwisseling voor één seizoen van spelers Maes Marc, Schelpe
Christiaan, Lermyte Marc en Oreel Martin.
Dumelie Willy bekwam voor Union Abele zijn definitieve overgang samen met Lanoye Joris
en Hugo.
Maes Antoon en Dewulf Martin zullen nogmaals voor één jaar de kleuren van Union Abele
verdedigen.
Voor SK Grimberegn kreeg speler Dewachter Yvan zijn overgang voor één seizoen.
Bij de aanvang van de trainingen kwam een vreemde speler zijn diensten aanbieden, namelijk
Beck Christian, wonende te Haezebrouck en ex-prof van Union Dunkerque. Na een test werd
hij dan ook onmiddellijk aangeworven.
De oefeningen van alle ploegen staan dit seizoen onder de leiding van één enkel trainer, de
heer Verlinde Reginald. Hij wordt dus ook lid van het driemanschap dat de selectie zal
uitmaken (Priem, Theite en Verlinde)
Bij het vernoemen van deze nieuwe trainer kunnen wij niet anders dan even terugblikken op
de prestaties van zijn voorganger, ons huidig bestuurslid Sidon Devos.
Na het seizoen 65/66, bij het vertrek van speler-trainer Armand De Groote, nam Sidon de
taak op zich onze ploegen te trainen met de beperkte middelen waarover wij toen beschikten,
om ons behoud in tweede provinciaal te verzekeren en nadien onze overgang naar eerste
provinciaal te bewerken.
U valt de eer te beurt, Sidon, dat U gedurende uw eerste trainingsjaar de zoekgeraakte
vriendschap tussen de spelers kon herstellen en het zwalpend ploegje in de veilige haven kon
loodsen. Hoe dikwijls dat seizoen keek U de zondagavond met een benepen hart de uitslagen
na van de onmiddellijke tegenstrevers ? De vrees voor degradatie naar derde was voor U ook
een nachtmerrie geworden. Eind goed, alles goed en U hield de ploeg in tweede met een 11de
plaats en 21 punten. Na de magere jaren kwamen de vette. Ons spelerspotentieel groeide
onder uw kundige leiding en het seizoen 67/68 werd een vijfde plaats behaald met 29 punten,
het jaar nadien een vierde met 29 punten en verleden seizoen de bekroning , kampioen en
naar
1ste Provinciaal terug.
Ja, het is de tweede maal dat U terug opklimt naar 1ste Provinciaal nu als trainer, maar
voordien als speler. De eerste keer moest U 13 seizoenen wachten (van 1948/49 tot 1961/62),
nu slechts vier seizoenen (van 1966/67 tot 1969/70)
Sidon, aanvaard onze oprechte gevoelens van dank voor het geleverde werk en voor de
inspanningen die U zich getrooste, uw oprechtheid en uw vriendschap tegenover spelers en
bestuur, alsook onze beste wensen voor uw verdere loopbaan.
Als blijk van waardering en dank, mag ik de geachte vergadering om een warm applaus aan
het adres van onze Sidon Devos verzoeken.
Scheidsrechters
Net zoals verleden jaar beschikken wij over drie scheidsrechters namelijk, Gantois Paul,
Decaesteker Wilfried en nieuw aangeworvene Verstraete Vital. Onze vriend Onraedt Gilbert
nam eervol ontslag als fluitenier. Wij danken hem voor de dienst die hij onze club bewezen
heeft en hopen hem nog lang als actief bestuurslid te mogen begroeten. Laheye Geert werd
ingeschreven als kandidaat scheidsrechter.

Bestuur
Op de 23 bestuursveragderingen bedraagt het aantal bijgewoonde bijeenkomsten voor het
bestuur in alfabetische volgorde:
Van Eecke

Albert

19

Voorzitter

Peel

Gerard

16

Ondervoorzitter

Ampen

Jan

7

Boudry

Paul

17

Butin

Roger

4

Debreus

Valère

1

Debruyne

Jean-Marie

15

Deconinck

Julien

18

Demarey

Alfons

11

Derycke

Adrien

20

De Rynck

Odilon

0

Druant

Henri

0

Dupont

Michel

3

Gelein

André

13

Gombeir

Arthur

1

Igodt

Raphaël

0

Lefever

René

1

Lietaert

Jean-Marie

11

Masselus

Ghislain

0

Merlevede

Joseph

0

Onraedt

Gilbert

1

Orbie

Joseph

10

Oreel

Julien

0

Priem

Albert

22

Recour

Roger

0

Sterckx

Alfons

0

Sterckx

Gaston

14

Van Bruwaene

Roger

12

Vanden Broele

André

6

Vandevyvere

Georges

1

Van Eecke

Pierre

16

Van Eenaeme

Jean

5

Verroye

Norbert

12

Verstraete

Georges

0

Wullus

Lucien

23

Penningmeester

Theite

Maurice

23

Secretaris

EH Babylon

0

EH Vanackere

0

Tot onze spijt moesten wij het ontslag van de bestuursleden de hh. Butaye Willy en De Leeuw
Hubert toestaan. Met vreugde kunnen wij echter als nieuwe bestuursleden vermelden, de hh.
Baron Joseph, Devos Sidon, Soenen Jan, De Rynck Marc, Ryckewaert Pierre en De Gruyter
Henri.

Aan de samenstelling van de verschillende comiteiten, vastgesteld tijdens de Algemene
Statutaire vergadering van 6 november 1969, dienen volgende wijzigingen aangebracht :
1. Het feestcomiteit werd als volgt gewijzigd : Voorzitter : Boudry Paul – Secretaris :
De Bruyne Jean-Marie – Leden : Baron Joseph, Lietaert Jean, Soenen Jan, Sterckx
Gaston, Vanden Broele André en Verroye Norbert.
2. Bij het jeugdcomiteit toevoegen De Gruyter Henri
3. Het in gereedheid brengenvan de truien iedere zaterdag : Verroye Norbert, Lietaert
Jean en Onraedt Gilbert.
Supportersclubs
De drie supporterclubs verleenden hun steun bij het inrichten van het kerstfeestje door ons
jeugdcomiteit en van de supportersclub Rood-Geel ontvingen wij als jaarlijkse bijdrage de
som van 3.000 Fr.
Onze vervoercommissie kreeg het voor mekaar, met de medewerking van het bestuur en
spelers en een minimum aan kosten, voor het vervoer der verschillende ploegen in te staan en
het mag gezegd dat er met deze werkwijze teminste 60.000 Fr besparingen werd gedaan.
Jeugdcomiteit
Ons Jeugdcomiteit heeft nogmaals een zeer actief seizoen achter de rug. Door het inrichten
van een jeugdbal, de verkoop van steunkaarten en de lotjes aan de ingang van het terrein
mogen zij zich de eer opeisen het seizoen 69/70 te hebben afgesloten zonder maar één frank
aan de moederclub te hebben gekost. Ook hun voornaamste taak, spelers aanwerven, hebben
zij niet uit het oog verloren.
Eventjes werden 26 nieuwe spelers aangeworven. Werkelijk een proficiat waard.
De vooruitzichten voor het seiozen 70/71, wel wij durven hopen op een ereplaats. Na de
goede oefenwedstrijden tegen Toekomst Menen en CS Ieper ligt deze zeker in ons bereik en
misschien wie weet ?????
Wat de Beker van West-Vlaanderen betreft, wij kunnen hier ook mededelen dat wij zaterdag ll
voor de achtste finale op 11 november 1970 uitgeloot werden als eerste aan huis optredende
tegen WS Houthulst. Voor de kwartfinale, indien wij voornoemde wedstrijd winnen, dienen
wij uit te komen tegen de winnaar van de wedstrijd
SK Vlamertinge – R Dottignies Sport. Er bestaat hier dus ook kans dat wij terug de beker
winnen.
Laten wij, Beste Bestuursleden, eendrachtig en sportief samenwerken, de kritiek, ’t zij over
om het even welk onderwerp dat de belangen van onze club en bestuur schaadt, vermijden.
Wij zij vriende, laten wij onze problemen als vrienden oplossen tijdens de vergaderingen, zo
hadelend zullen vele misverstanden vermeden worden.
Wij danken allen die ons hun medewerking verleenden, de leden der verschillende comiteiten,
de spelers , de trainers, terreinverzorger, onze leden, de mensen van het Rood Kruis, de
neringdoeners der Stad.
Laten wij samen trachten een voroaanstaande rol te spelen in eerste provinciale afdeling. Wat
andere ploegen kunnen dat kunnen wij ook, bevordering ligt toch maar een reeks hoger ....
Aan U, Beste Bestuursleden en spelers, de daad bij het woord te voegen, onze Poperingse
Hoppestad ter ere en onze Voetbalclub ten bate.

Artikel uit de pers:

Seizoen 1969 – 1970 : KFC behaalt de kampioenstitel alsook
de Beker van West-Vlaanderen
Na een verblijf van vier jaar in 2de provinciale slaagde Club Poperinge erin haar plaats in 1ste
provinciaal te heroveren. De meeste thuiswedstrijden werden door regen of sneeuw
gedwarsboomd. Dit belette echter niet voor het eerst in de clubgeschiedenis een dubbel te
slaan : kampioenschap en bekerwinnaar !
Dit was in de eerste plaats te wijten aan de kameraadschapschappelijke sfeer die er heel het
seizoen heerste in de ploeg. Het feit dat alle spelers die in het fanionelftal rasechte
Poperingenaars waren, was zeker niet vreemd aan de sfeer van samenhorigheid.
Het bestuur bestond uit :
Voorzitter : Notaris van Eecke, Onder – voorzitter : Gerard Peel, Secretaris : Maurits Theite,
Schatbewaarder Lucien Wullus, Jeugdvoorzitter : André Gelein, Voorzitter Studax : Arthur
Gombeir, Voorzitter van het transfercomité : Roger Van Bruwaene,
Hoofd materiaal : Alfons Demarey en Voorzitter Feestcomité : Paul Boudry.
In dit jaar werden Hubert Lebbe, Alex Sutherland en de van Anderlecht teruggekeerde Roland
Keygnaert aangetrokken. Deze spelers betekenden voor Club een zeer goede versterking. Dit
zou later nog blijken.
Volgende, naast de hierboven vermelde spelers, hielpen mee aan het behalen van de titel :
Albert Debyser, Gery Derycke, Willy Verstraete, Albert Dekersgieter, Luc Keyngnaert,
Johnny Roosebeke, Sam Labaere, Marc Pieters, Marc Maes, Jocelin Vanacker, Reginald
Verlinde, Eddy Deman, Roland Keyngnaert, Wilfried Grillet, Albert Warlop en Guido
Samain.
De gemiddelde leeftijd van de ploeg bedroeg amper 22 jaar en 3 maanden.
De beste doelschutter werd Luc Keyngnaert (15), oom van Matthijs Keyngnaert, gevolgd door
Alex Sutherland (13) en Roland Keygnaert (13).
Trainer was Sidon Devos, bijgestaan door Reginald Verlinde (eveneens trainer van
miniemen, kadetten en scholieren) en André Muyllaert.
De meest tumultrijke wedstrijd was ongetwijfeld de wedstrijd aan huis tegen Daring
Blankenberge. Deze wedstrijd werd betwist op 21 december 1969. De scheidsrechter was
geblokkeerd in Ieper en keerde onverrichterzake huiswaarts. Daar waar de wedstrijd in
principe moest aanvangen om 14.30 uur kon dit pas om 15.13 uur en dit met een
gelegenheidsscheidsrechter, ter beschikking gesteld door Daring Blankenberge. De wedstrijd
eindigde in het halfdonker op een 4-4 gelijkspel. Door het geharrewar dat ontstond na de
wedstrijd diende de afgevaardigde Valère Debreus zijn ontslag in als bestuurslid. Een klacht
werd ingediend tegen Daring Blankenberge, maar het PC aanvaardde de klacht niet en de
uitslag werd behouden. Ook het hoger beroep werd als onbeduidend en ongegrond
verworpen.
De laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld tegen SV Nieuwpoort (nvdr. Met
stamnummer 151 !).
Club won de wedstrijd met 4 – 2. Aangezien KFC reeds zeker was van de titel werd een
indrukwekkende bloemenhulde gebracht aan alle spelers, maar in het bijzonder aan Gery
Derycke, kapitein van de ploeg, die zijn 300ste wedstrijd voor Club speelde.

Opmerkelijk was ook dat Studax Poperinge en de kadetten kampioen werden in hun reeks en
de miniemen op een 2de plaats eindigden.
Tijdens de kampioenenviering werd hulde gebracht aan de Heren André Gelein en Albert
Priem. Beiden waren 25 jaar bestuurslid en kregen de Zilveren Medaille in de Kroonorde
opgespeld. In de optocht voorafgegaan de Speelschaar van het Sint Stanislascollege vonden
we naast de fanionspelers ook de kleine Sutherland in zijn “voiture”.
Het kampioensfeest vond plaats in het Hotel Palace in de Ieperstraat op 3 mei 1970. Er waren
137 ingeschrevenen en er werd zoals het Poperingse verenigingen past gevierd tot in de late
uurtjes …
Hieronder vind je de samenstelling van de menu :

Na de kampioensviering moest Club op 10 mei 1970 nog de finale spelen van de Beker van
West-Vlaanderen te en tegen BS Avelgem. Doelman Albert De Kersgieter werd de held van
de match die eindigde op een gelijke stand. Hij redde twee strafschoppen en de dubbel was
binnen voor Club !

De Leeuw Hubert en Willy Butaye worden als ontslagnemend beschouwd.
Een groepsfoto van heel het bestuur werd genomen op 20 november 1969 ter gelegenheid van
het vijfjarig voorzitterschap van Notaris Van Eecke

SK Poperinge beschikte over 68 actieve spelers en vroeg in een schrijven van de secretaris
André De Prêtre aan KFC om meer steun en een gratis abonnement voor haar spelers.
Toelage stad 25.000 Fr.
In de Sportraad werd beslist vanaf het seizoen 1970-1971 een Trofee voor Sportverdienste toe
te kennen.
In december 1969 ontving André Gelein de Zilveren Medaille der Kroonorde
Inontvangstname Beker van West-Vlaanderen door Secretaris Maurice Theite tijdens de
Algemene Vergadering KBVB West-Vlaanderen

Kampioenen 1969
Onderaan : Julien Deconinck, André Gelein, Luc Keyngnaert, Bernard Keyngnaert, Marc Pieters, Marc Maes,
Jocelin Vanacker, Willy Verstraete, Alex Sutherland, Gery Derycke en trainer Reginald Verlinde
Bovenaan : Albert Priem, Alfons Demarey, Proost Olivier (halfverscholen), Voorzitter Van Eecke, Adrien
Derycke, Albert Dekersgieter, Wilfried Grillet, Roland Keyngnaert, Roland Keygnaert, Hubert Lebbe, Sidon
devos, Albert De Byser, Samuël Labaere, Johhny Roosebeke, Eddy Deman, Mevrouw Arlette Duclos, Josef
Orbie, Burgemeester Roosebeke, Schepen Goudenhooft (halfverscholen), ? , Stadssecretaris Georges Verstraete
en Gilbert Vande Casteele

Kerstfeestje 1969

De kampioenenploeg

Kapitein Gery Derycke, Johhny Roosebeke, Voorzitter Van Eecke en bestuurslid André
Vandenbroele

