
The Seventies 
 

De jaren 70  begonnen voor KFC Poperinge zeer vruchtbaar. Voor het eerst in zijn 

bestaan werd er in het seizoen 71-72 aangetreden in Bevordering. De sfeer was dan 

ook euforisch want KFC promoveerde in twee seizoenen van Tweede provinciaal naar 

4
de

 Nationale (of Bevordering). Het gefusioneerde VK Kortrijk speelde kampioen en 

KFC degradeerde jammer genoeg opnieuw naar Eerste Provinciaal. Het verblijf in 

Nationale zou zich nooit meer voordoen. Op te merken valt dat de ploeg 

hoofdzakelijk bestond uit spelers van eigen bodem. In 76-77 degradeerde KFC naar 

Tweede Provinciaal na toch enkele jaren meegedraaid te hebben aan de top van 

Eerste. Eén van de meest opmerkelijke transfers uit die periode was de aanwerving 

van Blue Star speler Paul Deturck die over een fenomale traptechniek beschikte. 

Vrijschoppen waren zijn specialiteit en niettegenstaande de tegenstrevers daarvan op 

de hoogte waren, scoorde hij nog steeds aan de lopende band.  

 

 

Seizoen 1970 – 1971  

 

Algemeen verslag 

Op het einde van het seizoen 1966 – 1967 moesten wij tot de laatste dag wachten en 

dan nog rekenen op de overwinning van WS Oudenburg op SV Oostkamp om te weten 

of wij naar derde provinciaal zouden zakken. Verleden seizoen moesten wij ook tot de 

laatste competitiedag wachten om te weten of wij naar vierde nationale afdeling 

zouden promoveren. In enkele seizoenen kan er toch aardig wat veranderen. 

We mogen fier zijn dit enig feit in de geschiedenis van onze club te hebben 

verwezenlijkt. Onze KFC hebben wij met onze bescheiden middelen uit de modder 

gerukt en gebracht, daar waar wij het in onze stoutste dromen niet hadden durven 

verwachten. Wij geraakten in bevordering en wij zullen er blijven. 

Ons eerste elftal legde beslag op de kampioenstitel van eerste provinciale afdeling, 

met 39 punten, dit is dus drie punten voorsprong op de tweede gerangschikte ploeg 

SV Loppem, het verloor zes wedstrijden en speelde negen maal gelijk. Op eigen veld 

verloren we tegen FC Knokke, SV Kortrijk en tegen FC Roeselare dat naar tweede 

degradeerde. Op verplaatsing dolven wij het onderspit tegen BS Avelgem,  

SV Moorsele en E Wervik. Wij verloren dus, buiten SV Kortrijk, tegen ploegen die het 

laagst geklasseerd stonden (nvdr blijkbaar een oud zeer). 

Gedurende de ganse competitie stelden wij in het totaal 19 spelers op. Deze zijn : 

30 wedstrijden : Lebbe Hubert, Pieters Marc en Desmedt Norbert 

28 wedstrijden : Debyser Albert en Keyngnaert Luc 

27 wedstrijden : Labaere Samuel  

23 wedstrijden : Keygnaert Roland 

25 wedstrijden : Beck Christian 

21 wedstrijden : Vanacker Jocelin 

19 wedstrijden : Verstraete Willy 

11 wedstrijden : Samain Guido 

10 wedstrijden : Sutherland Alex 

9 wedstrijden : Roosebeke Johnny  

8 wedstrijden : Derycke Gery  

1 wedstrijd : Keyngnaert Bernard en Reubrecht Roland 

0 wedstrijden : Grillet Wilfried en Keyngnaert Roland (bankzitters) 

Met 45 gemaakte doelpunten sloten onze spelers het seizoen af en onze verdediging, 

met 28 goals tegen, was de beste van de reeks. 



Scoorden : Roland Keygnaert (14), Luc Keyngnaert (13), Guido Samain (5), Christian 

Beck (3), Norbert Desmedt (2), Hubert Lebbe (2), Marc Pieters (2), Willy Verstraete 

(2), Alex Sutherland (1) en Own-goal SV Blankenberge van Blomme. 

 

De viering van onze overgang naar vierde nationale afdeling greep plaats op 2 mei 

1971. Om 9 Hr 30 vertrokken wij aan ons lokaal, onder begeleiding van de 

speelschaar van het Sint – Stanislascollege voor een optocht door de stad. Om 11 Hr 

werd in de St Bertinuskerk een H. Mis opgedragen door EH Proost Ollivier en werd 

de kanselrede gehouden door EH Sportaproost Lahousse. Voor de officiële ontvangst 

op het stadhuis werden bloemen neergelegd aan de voet van het oorlogsgedenkteken. 

Op het stadhuis werden spelers , bestuursleden en sympathisanten toegesproken door 

de hh. Voorzitter Notaris Van Eecke, Burgemeester Albert Sansen, de afgevaardigde 

van het PC de Hr Van Tongel en de Voorzitter van de Liga der West-Vlaamse 

Bevorderingclubs de heer Salière Leon. Tijdens deze receptie werden verschillende 

onzer leden door onze burgemeester met geschenken, eretekens of aandenkens 

bedacht : 

- Voorzitter Notaris Van Eecke : een tinnen schaal met het Stadsschild 

- Bestuursleden André Gelein en Albert Priem  de Zilveren Medaille in de 

Kroonorde, hen toegewezen bij KB ten titel van sportverdienste. 

- Ondervoorzitter Gerard Peel en beide voorgenoemden de erepenning der stad 

om hun meer dan 25 jaar lidmaatschap van de club. 

- De spelers die aan het kampioenschap deelnamen, de trainer en de secretaris, 

een brelok met het Stadswapen als aandenken. 

 

Na de ontvangst om 12 Hr 30 in ons lokaal werd er om 13 Hr 15 voor het feestmaal 

aangezeten in het Hotel Palace. Behoudens de Heer Masschelein Albert, die zich 

moest laten verontschuldigen, zaten alle voorzitters uit de periode tot heden mee aan 

de feestdis. 

Rond 18 Hr werd deze heuglijke dag besloten met een gezellig samenzijn in ons lokaal 

waar onder de deelnemenden een tombola, begiftigd met mooie prijzen, gehouden 

werd. Tot in de vroege morgenuren werd er gefeest en nagekaart over het mooie 

seizoen, een seizoen waarin enig feit in de historiek van onze club werd verwezenlijkt 

: de overgang naar bevordering. 

 

Voor het inleidend stadium van de Beker van België moesten wij het opnemen op  

2 augustus 1970 tegen SV Blankenberge, kandidaat voor de titel in eerste provinciaal. 

Met een aanzienlijk verzwakt elftal werden we er voor verdere deelname aan de 

bekercompetitie uitgeschakeld met verdiende 3 – 1 cijfers. 

 

Op 11 november 1970 speelden wij onze eerste wedstrijd voor de Beker van West – 

Vlaanderen, de achtste finale,op eigen terrein tegen WS Houthulst. Wij wonnen deze 

flauwe wedstrijd met 2 – 1. Op 27 december 1970 kwamen wij uit voor de kwartfinale 

tegen SK Vlamertinge. Na een weinig genietbare partij moesten wij ons bij een 1 – 0 

nederlaag neerleggen en behoorde onze betrachting om een tweede maal de beker te 

veroveren tot het verleden. 

 

Onze A – reserven hebben eindelijk hun doel, waarnaar ze sinds jaren streefden, 

bereikt. Ze werden kampioen met 41 punten, maakten 130 doelpunten en kregen 

slechts 22 keer het nakijken. 

Ook onze studaxers leefden in kampioenenstemming. Voor het eerst sinds hun 

ontstaan schreven zij in met twee ploegen. Eén in de gewestelijke reeks B, de 

kustreeks en één in de gewestelijke reeks F. 



De eerste ploeg eindigde zich de titel toe met 31 punten. De tweede studaxploeg, 

ingedeeld in dezelfde reeks als onze reserven, klasseerden zich mooi derde met 29 

punten. 

De bekerkoorts had ook onze studaxers te pakken. Reeds lang na het afsluiten van de 

competitie leefde ieder voetbalminnende Poperingenaar mee met de studaxers in hun 

finalestrijd voor de Beker van België voor veteranen tegen niemand minder dan Vigor 

Hamme, de ploeg die de ouderen van Anderlecht wist uit te schakelen. Spijtig voor 

allen werd het een nipte 1 – 0 nederla ag op het veld van eisden. Een mooie 

droom was voorbij, doch het was een eer voor onze studaxers reeds in de finale te 

geraken. 

Ook de gewestelijke knapen werden kampioen in hun reeks. 

 

Tijdens de voorbije transfertperiode werd slechts één belangrijk te noemen transfert 

gedaan nl de aankoop van speler Debal Ghislain van FC Toekomst Menen. Deze 

aankoop werd gedaan met het oog op de vervanging van Roland Keygnaert, onze 

linkerhoekspeler die door SC Brugge onder contract geplaatst werd. 

In ruil voor deze overgang gaat Ivan Pieters naar FC Toekomst Menen. 

Volgende transferts werden eveneens verwezenlijkt : 

Met Union Abele :  

Voor één jaar : Couwet Donald, Gery Derycke,Martin Dewulf en Bernard Maes 

Definitief : Eddy Deman, Antoon Maes en Bernard Deroo 

Met BS Poperinge : 

In : Norbert Desmedt, Frank Cauwelier en Marc Hennebicq 

Out : Dirk Laheye, Eddy Debruyne, Myriam en Willy Timperman, Ghislain Kuyle, 

Eddy Catel, Ronny Dochy, Marc Lermyte en Johny Clabau. 

Met SK Grimbergen : In : Ivan Dewachter  

 

Op 14 februari 1971 vond de wedstrijd plaats KFC Poperinge – SV Kortrijk. 

Deze belangrijke wedstrijd werd verloren met 2-3 met doelpunten van Hubert Lebbe 

en Roland Keygnaert.. 

KFC diende klacht neer tegen de scheidsrechter de Hr Jean Demeulenaere.  

In de 69’ kende hij een strafschop toe bij een 2-1 stand terwijl de grensrechter de  

Hr Henri Verkindere enkele seconden voordin duidelijk voor buitenspel gevlagd had. 

Deze tumultrijke wedstrijd eindigde involledige chaos. De bestuursleden hadden alle 

moeite van de wereld de woedende toeschouwers op afstand te houden en begeleidden 

de scheidsrechter tot buiten de stad. 

Tijdens de rust had de scheidsrechter trouwens bezoek gekregen van de Hr Lafaut, 

eveneens scheidsrechter en aangesloten bij SV Kortrijk. Alles deed dus vermoeden dat 

er kwaad opzet in het spel was. 

De klacht werd verworpen.  

Van de acht resterende wedstrijden won KFC er zes (KFC – De Panne 1-0, Knokke – 

KFC 1-4, KFC – Tielt 6-1, Wervik – KFC 1-0, KFC – Kuurne 1-1, Loppem – KFC 0-

2,  Blankenberge – KFC 0-3, en tenslotte KFC – SV Moorslede )  

Na de wedsrijd tegen Blankenberge kon KFC dus de champagne ontkurken. Deze 

wedstrijd vergeet ik ooit. Mijn vader was samen met één van zijn drielingbroers en 

nog enkelen waarvan ik de naam moet schuldig blijven naar Blankenberge gereden. 

Mijn kozijn en ik mochten meerijden maar moesten gezien het plaatsgebrek 

plaatsnemen in de koffer van zijn break. ’s Middags hadden de frietjes lekker 

gesmaakt, maar na enkele kilometers rijden lagen die van mijn kozijn eruit in de 

koffer. Ikzelf deed, uit sympathie en waarschijnlijk ook vanwege de geur, hetzelfde. 

Daar toegekomen herinner ik mij nog een prachtige wedstrijd  te zien van de rood-

gelen. Ik mocht van mijn vader als 12-jarig knaapje plaatsnemen aan de verkeerde 

kant van de omheining. 



Bij een brutale fout op Guido Samain riepen de vele KFC – supporters hun kelen 

schor. Ikzelf scandeerde luidkeels “ Van ’t plein, van ’t plein !” Plots nam de 

afgevaardigde van Blankenberge mij vast, zette mij over de omheining en zei : “Ziezo 

ventje, nu zijt ge van ’t plein “ Dit gebeurde uiteraard onder ferm gelach van de 

omstaanden. 

 

Persartikel  

 

Seizoen 1970 – 1971 : KFC behaalt voor de tweede maal op rij de 

kampioenstitel  
De aanvang van het seizoen 1970 – 1971 kon men moeilijk denderend noemen. KFC 

had enigszins aanpassingsproblemen in de hoogste provinciale reeks. Na vijf 

wedstrijden, waarvan slechts één winstmatch en  vier draws strandde KFC na de 

thuiswedstrijd tegen FC Knokke, verloren met 1-3  op de 7
de

 plaats. Dit was de eerste 

nederlaag na 26 competitiewedstrijden ! Op 8 november 1970 won een herboren KFC 

van het dan tot dan ongeslagen Loppem. Het seizoen was ongemeen spannend. Na de 

24
ste

 speeldag (op verplaatsing tegen FC Knokke gewonnen met 1- 4 ) stonden vijf 

ploegen met 30 punten op kop ; naast Club waren dat : SV Kortrijk, WS Ieper, SV 

Loppem en SV Blankenberge.  

De week nadien op 4 maart 1971 speelde KFC aan huis tegen FC Tielt en won 

oververdiend met klinkende 6 – 1 cijfers. Met 7 doelpunten uit twee wedstrijden (3 

tegen FC Knokke en 4 tegen FC Tielt) werd Roland Keygnaert ontegensprekelijk de 

figuur van de week. 

Het verdict viel tenslotte in de voorlaatste wedstrijd tegen SV Blankenberge waar met 

0 – 3 gewonnen werd. De laatste wedstrijd tegen Moorsele was een formaliteit. Albert 

Debyser wilde ditmaal de wedstrijd volledig uitspelen, zo meldde hij. Het was 

inderdaad in de heenwedstrijd de eerste maal in zijn hele voetballoopbaan dat hij 

uitgesloten werd.  

Toch wonnen de rood-gelen deze partij met 2 – 1 en werden alzo twee jaar op rij 

kampioen en mochten voor de eerste maal in hun bestaan uitkomen in de nationale 

reeks. 

Het meeste plezier beleefden de clubmannen uiteraard bij de twee overwinningen 

tegen aartsrivaal WS Ieper. Te Ieper werd het 1 – 2, thuis 2 – 0.  

 

 



 

 
Volgende spelers hielpen mee aan het behalen van de titel :   

Hubert Lebbe, Roland Keygnaert, Norbert Desmedt, Albert Debyser, Alex 

Sutherland, Gery Derycke, Willy Verstraete, Albert Dekersgieter, Christian Beck 

(deze Franse ex – prof was de enige niet-Poperingenaar), Luc Keyngnaert, Johnny 

Roosebeke, Sam Labaere, Marc Pieters, Marc Maes, Jocelin Vanacker,  Roland 

Keyngnaert en Guido Samain. 

 

De beste doelschutters werden Roland Keygnaert (14) en Luc Keyngnaert (13) 

Trainer was Reginald Verlinde die alle ploegen voor zijn rekening nam.  

Verder werd KFC Poperinge datzelfde jaar: 

Kampioen met de reserven ! 

Kampioen met de Studax ! 

Kampioen met de kadetten ! 

Van een succesjaar gesproken ! 

 
 

 
 

Blankenberge – KFC 0-3 met Roland Keygnaert, Sam Labaere, Albert De Byser, Christian Beck, 

Hubert Lebbe, Albert Dekersgieter, Marc Pieters, Luc Keyngnaert, Guido Samain, Jocelin Vanacker, 

Norbert Desmedt, Willy Verstraete en Bernard Keygnaert 



 

Varia 

 

Studax speelde op 13 feb 71 een vriendenwedstrijd tegen Studax Anderlecht. 

 

Op zaterdag 26 juni 1971 speelde Studax terug tegen Anderlecht bij de opening van 

het Boscostadion. 

 

Verstraete Vital was scheidsrechter Fazantlaan 2 Ieper. 

 

Stad Poperinge kende een toelage toe van 150.000 Fr die aangewend wenden voor de 

bouw van nieuwe kleedkamers. Deze werden  officieel in gebruik genomen op 18 apr 

1971 ter gelegenheid van de wedstrijd KFC – SV Moorsele . 

 

Als normale werkingstoelage ontvingen we 35.000 Fr  

 

Volgende spelers reisden mee naar Wolnzach om aldaar op 15 augustus een 

vriendschappelijke wedstrijd te betwisten : De Kersgieter (+ verloofde), Lebbe (+ 

vrouw), Roosebeke, Labaere, Pieters Yvan en Marc, Derycke, Keyngnaert Bernard, 

Grillet, Deman (+ vrouw) Vande Casteele (+ vrouw), Verstraete Willy, Demarey 

Hugo en Salomez Jackie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Seizoen 1970 - 1971            

         

 Ie Provinciaal            
         

1 FC Poperinge 30 15 6 9 45 28 39 

2 SV Loppem 30 15 9 6 45 36 36 

3 WS Ieper 30 15 10 5 55 42 35 

4 WS Kortrijk 30 14 10 6 59 39 34 

5 SV Blankenberge 30 12 10 8 42 36 32 

6 Stade Kortrijk 30 12 11 7 42 45 31 

7 Winkel Sport 30 11 12 7 34 36 29 

8 Kuurne Sport 30 11 12 7 52 59 29 

9 FC Knokke 30 12 14 4 46 51 28 

10 SV Moorsele 30 11 13 6 39 42 28 

11 FC Tielt 30 10 12 8 45 47 28 

12 SV Wevelgem 30 8 10 12 31 45 28 

13 Eendracht Wervik 30 10 13 7 31 41 27 

14 FC Roeselare 30 9 13 8 39 42 26 

15 Rac De Panne 30 9 13 8 31 49 26 

16 BS Avelgem 30 7 13 10 40 38 24 
 

 

 
 

Ontvangst op het stadhuis van Poperinge 



 

 
 

Trainer Reginald Verlinde ontvangt de felicitaties van Burgemeester Albrecht Sansen 

in aanwezigheid van Schepen van Sport Naessens, Schepen Goudenhooft en 

Stadssecretaris Verstraete 

 

 
 

Ondervoorzitter Gerard Peel ontvangt uit de handen van Burgemeester Sansen een 

aandenken 

 



 
 

Voorzitter Notaris Albert Van Eecke krijgt de stadsschaal uit handen van 

Burgemeeester Sansen 

 

 

 

 

 
 

Juli 1970  Kennismaking met de nieuwe spelers Noël Sanders en Norbert Desmet van 

BS Poperinge en Christian Beck   

 



Seizoen 1971 – 1972   

 

Jaarverslag 

 

Het laatste jaarverslag, dit is dus voor de aanvang van het voorbije seizoen, werd met 

de volgende woorden besloten : “ Voor de eerste maal sinds het bestaan van onze 

club zijn wij in bevordering, wij zijn er en wij zullen er blijven”.  

Jammer genoeg konden wij ons in vierde nationale afdeling niet handhaven en 

moeten wij opnieuw starten in de hoogste provinciale reeks met het doel, zo vlug 

mogelijk terug naar nationale. 

Reeds worden weddenschappen afgesloten of wij ja dan neen zullen promoveren, 

wordt er gediscussieerd en hergediscussieerd of wij al dan niet in de eerste vijf zullen 

eindigen. Laten wij ons niet blindstaren of met paardenbrillen rondlopen, want ook 

dit jaar zal vreugde, maar tevens tegenslag en moeilijkheden ons ten deel vallen. 

Even blikken wij terug naar de uitslagen van al onze ploegen tijdens het  

seizoen 1971-1972. Ons eerste elftal legde beslag op de veertiende plaats na  

CS Ieper, met 23 punten, dit is dus vier punten tekort om niet te moeten afdalen. 

Op eigen veld werd er acht maal gewonnen, speelden tweemaal gelijk  en verloren 

vijfmaal, terwijl wij op verplaatsing slechts één enkele wedstrijd wonnen, elfmaal het 

onderspit dolven en tweemaal gelijk gespeeld hebben. 

De grootste verliescijfers incasseerden wij te en tegen FC Duffel, 4-0, dat derde 

eindigde en de grootste overwinning behaalden wij op eigen terrein tegen  

VV E Aalter met een 6-0 uitslag.. Tienmaal werd het een uitslag van 2-1 zowel in het 

voordeel als in het nadeel. 37 doelpunten werden aangetekend en 33 keer werd 

er tegengescoord. In vergelijking met andere clubs, tien ploegen scoorden minder en 

vijf ploegen incasseerden meer doelpunten. Voor onze ploeg kwam het erop aan vier 

doelpunten meer te scoren om evenveel punten rijker te worden en ons behoud te 

verzekeren. 

Gedurende de ganse competitie stelden wij in totaal 22 spelers op. Deze zijn :  

De Kersgieter Albert, De Byser Albert, Lebbe Hubert en Verstraete Willy :  

30 wedstrijden 

Beck Christian en Keyngnaert Luc : 28 wedstrijden 

Debal Ghislain : 27 wedstrijden 

Vanacker Jocelin en Desmedt Norbert : 25 wedstrijden 

Grillet Wilfried : 21 wedstrijden 

Samain Guido (15), Pieters Marc (14) en Labaere Samuël (11) 

Maes Marc (4) en Bau Ronny (4) Sutherland Alex (3), De Kersgieter Paul (3) , 

Hennebicq Marc (2) en Keyngnaert Bernard (1)  

 

Onze tweede ploeg, voor het eerst sinds vele seizoenen, ingedeeld in de gewestelijke 

reserven reeks A, deden het, alhoewel zij op de vierde laatste plaats eindigden, verre 

van slecht. Zij speelden talrijke mooie wedstrijden, vooral bij de aanvang van het 

seizoen vooraleer de twee Keyngnaerts het vaderland moesten gaan dienen. Acht 

maal mochten ze vlaggen, speelden tweemaal gelijk en verloren 16 wedstrijden.  

Ze scoorden 52 maal en de doelwachter mocht zich 79 keer omdraaien.  

In totaal behaalden ze 18 punten. 

 

Studax  

Onze studaxers leefden nogmaals in een kampioenenstemming. Voor de tweede maal 

sinds hun ontstaan namen ze deel aan de competitie met twee ploegen. Een ploeg 

ingedeeld in de gewestelijke reserven reeks B, de Kustreeks, een tweede ploeg 

ingedeeld in de gewestelijke reeks H. 



 

De eerste studaxploeg werd kampioen met 36 punten. Wonnen 17 maal, verloren 

slechts één wedstrijd en speelden tweemaal gelijk. Het doelgemiddele was 104-27.  

De tweede studaxploeg behaalde de titel met 34 punten, ze boekten  

17 overwinningen, verloren driemaal en moesten nooit de punten delen. 

Doelgemiddelde 112-27. 

Niet alleen in de competitie beten onze studaxers van zich af, ook in de strijd voor de 

Beker van België voor veteranen verdedigden ze zich uitstekend. In de eerste ronde 

versloegen zij niemand minder dan de bekerwinnaar van vorig seizoen Vigor Hamme 

met 0-1, daarna kwam Lessen aan de beurt en het werd een 0-9 zege. De derde 

schifting stelde onze veteranen tegenover het sterke Waaslandia Burcht. Na een 

gemiste strafschop van onze specialist Sidon Devos en een afgekeurd doelpunt van 

Theo Dehaene werd de match afgesloten met een brilscore, met het gevolg dat 

strafschoppen een beslissing moesten geven. Spijtig voor Poperinge werd deze stand 

5-4 in het voordeel van Waaslandia Burcht. 

Een hartelijk proficiat aan het Studaxbestuur en hun spelers ! 

 

Jeugd 

Voor het eerst werd er gestart met twee ploegen juniors en twee ploegen scholieren. 

Spijtig genoeg moesten wij, bij gebrek aan spelers , op het einde van het seizoen 

forfait geven voor de B-scholieren. 

Onze A-juniors klasseerden zich zevende op dertien ingeschreven ploegen met 28 

punten. 11 maal werd er gewonnen, 7 maal verloren en 6 matchen werd besloten met 

een gelijkspel. Het doelgemiddelde was 65-36. 

De B-juniors , natuurlijk de mindere maar even verdienstelijk, eigenden zich de 

voorlaatste plaats toe met 10 punten. 3 maal werd er gevlagd, 4 maal gelijk gespeeld 

en 17 maal verloren. 35 doelpunten werden er gescoord en 79 kregen zij er tegen. 

Met onze scholieren ging het minder goed. De A-ploeg was vierde laatste in de 

rangschikking met 18 punten, 7 overwinningen, 15 nederlagen en 4 drawns.  

Het doelgemiddelde bedroeg 55 tegen 74. 

Voor onze B-ers werd het een waar Waterloo, nul matchen gewonnen, geen enkel 

gelijk spel en een doelgemiddelde van 13 tegen 171. 

Met onze zaterdagknapen en miniemen was het ook niet schitterend. De knapen 

eindigden op de laatste plaats met 15 punten. 6 wedstrijden werden gewonnen, 13 

maal verloren en drie maal gelijk gespeeld. De doelstand was 34 tegen 82. 

De miniemen eindigden derde laatste met dertien punten. Vijf maal wonnen ze, 

driemaal werd het een gelijkspel en veertien maal kenden ze een nederlaag. De 

doelstand was 36 gemaakte tegen 67 tegen. 

 

Transferts 

Tijdens de voorbije transfertperiode werden als spelers aangesloten Gerard Alain van 

Etoile Sportive Arques, Desender Gery van Merkem Sport, Wolters Freddy en 

Camerlynck Dany van SK Vlamertinge. 

Als belangrijke studax-aansluitingen kunnen we vermelden : Pledts Jean- Pierre, 

Gekiere Marc en Vandercruyssen Emiel. 

Verlieten onze rangen : 

Naar SC Menen : Verstraete Willy 

Naar RSC Anderlecht : Bau Ronny 

Naar SK Vlamertinge : Maes Marc, Keyngnaert Bernard  

Naar SV Veurne : Forcé Roger 

Naar Union Abele : Couwet Donald, Dewulf Martin,  Derycke Gery, Taffin Arthur, 

Derycke Serge, Kuyle Ghislain en Pieters Ivan 

 

 



Scheidsrechters 

Ons scheidsrechtersaantal is geslonken tot twee nl. De heren Paul Gantois en Vital 

Verstraete 

 

Bestuursvergaderingen 

Op de 33 bestuursvergaderingen kan het klassement der bijgewoonde 

bestuursvergaderingen als volgt worden opgesteld : 

33 : Theite Maurice 

31 : Firey Willy 

29 : Wullus Lucien 

28 : Van Eecke Albert, Boudry Paul, Derycke Adrien, Oreel Julien 

27 : De Gruyter Henri, Warlop Albert 

26 : Van Eecke Pierre 

25 : De Rynck Marc, Priem Albert, Ryckewaert Pierre 

23 : Peel Gerard, Berthels Jean Marie, Lietaert Jean 

22 : Demarey Alfons 

21 : Deconinck Julien 

18 : Sterckx gaston 

17 : Verroye Norbert 

16 : Gelein André 

15 : Lefever René 

13 : Van Bruwaene Roger 

12 : Soenen Jan 

11 : Dupont Michel 

10 : Deraedt Paul 

 

Met spijt moeten wij het ontslag van bestuursleden Van Eenaeme Jean, Deconinck 

Julien en Lefever René toestaan. Het is met vreugde dat wij de aansluiting van twee 

nieuwe bestuursleden kunnen mlden nl. Meester Mahieu Marc en Hr Rabaey 

Georges. 

 
Op het secretariaat berust een vergeelde aansluitingskaart gericht aan de toenmalige 

secetaris Jérôme Decrock, met als aansluitingsdatum 26 septeber 1925. 

In ons lokaal een ander stille getuige van dienstanciënniteit, in een hoek bij de ingang van de 

vergaderzaal, recht tegenover het politiereglement hangt een foto van een kampioenenploeg 

in III° Divisie, dagtekenend uit de jaren 27-28. Op deze foto komen mensen voor die een stuk 

geschiedenis van onze club bewerkten namelijk :  

gewezen Voorzitters Emiel Devos en Daniël Demarey, Meesters Dedulle en Aertsen, Ex-

secretaris en speler Jérôme Decrock, Bestuurslid Daniël Butin en spelers Joël Pouseele, 

Julien Battheu, Adrien Devos en anderen, maar ook schuchter als een schooljongen en 

verdoken onder een zuid-wester een jong bestuurslid, Gerard Peel, sedert 26 september 1925 

aangesloten. 

 

Mijnheer de Onder-Voorzitter, in uw vijftigjarige loopbaan hebt U van alles meegemaakt. 

Vieringen om het behalen van kampioentitels, spijt bij degradaties en verdriet bij het 

afsterven van bestuursleden en spelers. Veel voorzitters en secretarissen hebt u weten komen 

en gaan. De inactiviteit van onze club tijdens de oorlogsjaren hebt u meegemaakt.  

Een mijlpaal in de geschiedenis van Football Club Poperinge, de viering als Koninklijke 

Maatschappij tijdens het seizoen 51-52, met ontvangst op het stadhuis waar u tijdens de 

receptie van wijlen Burgemeester Van Walleghem het eremerk de Gouden Medaille der 

Kroonorde op uw borst gespeld kreeg en waar aan KFC Poperinge een nieuw vaandel 

geschonken werd.  

U hebt een nieuwe lokaalhoudster met de tram weten toekomen in het jaar 1948, voor U een 

nieuwe te overwinnen hindernis om na de vergadering op tijd thuis te komen, want pitjesbak 

en een partijtje snelbieden of kaarten met de frank kon U moeilijk laten als de bazin van het 

lokaal het vroeg. 



Het kenteken van clubleider, dat U na 20 ononderbroken jaren dienst ontvangen hebt, hebt U 

steeds met fierheid mogen dragen. U zijt en zult het steeds voor ons blijven , een voorbeeld op 

alle gebied. Uw clubliefde, karaktervastheid, eerlijkheid, openhartigheid hebben uw lange 

sportieve loopbaan gekenmerkt. 

De schoonste dag van uw loopbaan als clubleider mocht u verleden seizoen beleven toen wij 

voor de eerste maal sinds het ontstaan van onze club naar IV° Nationale promoveerden. 

Nogmaals een foto, dezelfde persoon komt erop voor, nu niet meer als jong bestuurslid doch 

met vergrijsde haren, haren die respect afdwingen. 

Voor ons kwam het als een donderslag bij heldere hemel tijdens de wekelijkse 

bestuursvergadering van 7 september ll. toen Voorzitter Notaris Van Eecke lezing gaf van het 

op 4 september verzonden aangetekend schrijven, waarbij U uw ontslag als Onder-Voorzitter 

en Bestuurslid van KFC Poperinge meedeelde. De reden, enkel en alleen uit overweging dat 

er een tijd van komen is en een tijd van gaan en dat de tijd voor u, van uit het bestuur te 

treden,is aangebroken. 

Beste Vriend Gerard, wij zouden aan onze plicht als clubleider te kort schieten indien wij U 

niet erkentelijk zouden zijn voor de onbaatzuchtige prestaties die U voor  

KFC Poperinge en de Poperingse bevolking leverde en voor de vriendschap die U ons 

betoonde. 

Wij vinden het heel normaal dat u, na ongeveer 50 jaren dienst, van alle 

verantwoordelijkheid wenst ontslagen te worden en wij weten maar al te best dat U steeds 

graag de vergaderingen bijwoonde. 

Zoals het U reeds schriftelijk meegedeeld werd, heeft het algemeen bestuur tijdens zijn zitting 

van donderdag ll., met algemeenheid van stemmen besloten U, gezien uw zeer bijzondere 

diensten ten bate van de sport, u het Ere-Ondervoorzitterschap van KFC Poperinge aan te 

bieden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat U deze beslissing zult willen aanvaarden en dat wij U regelmatig 

op onze wekelijkse bestuursvergaderingen zullen blijven ontmoeten. 

Nogmaals, Beste Sportvriend, wij danken U om alles wat U voor onze club gedaan hebt en 

nog zult doen en wij verzoeken de geachte vergadering onze  

Ere-Ondervoorzitter een staand ovatie te brengen in overeenstemming met het gepresteerde. 

 

Supporterclubs 

 

De plaatselijke supporterclubs verleenden hun steun bij het inrichten van het 

kerstfeestje en van Rood-Geel kregen wij als jaarlijkse bijdrage 3.000 Fr 

Rekening houdend met het gepresteerde tijdens de eerste twee competitiewedstrijden 

mogen wij gerust zeggen, KFC Poperinge is geen outsider maar wel een 

titelkandidaat. 

De degradatie uit vierde klasse heeft op het moreel niet de minste sporen gelaten. 

Gespaard van grote tegenslagen moeten wij in staat zijn onze verloren plaats terug te 

nemen. 

 

De oefeningen van ons eerste elftal, reserven en enkele juniors die kandidaat zijn voor 

het eerste elftal staan onder leiding van speler-trainer Christian Beck. De juniors en 

scholieren kunnen rekenen op een goede scholing onder de hoede van Sidon Devos, 

terwijl de knapen en miniemen getraind worden door het duo Norbert Desmedt en 

Keyngnaert Roland. 

 

 

 

Geachte bestuursleden, mogen wij u beleefd verzoeken met het volgende rekening te 

willen houden, op het voorziene uur in het lokaal te zijn en tijdig uw dienst op het 

terrein te willen verzekeren, uw verslag over de wedstrijd waar u afgevaardigde was, 

tegen de zondagavond in het lokaal af te geven of in de bus te steken. Indien U 

afgevaardigde zijt bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, steeds 75 minuten voor de 

aanvang van de wedstrijd in het lokaal aanwezig te zijn. 



Gelieve ook nota te willen nemen van de nieuwe instructies, bij vervangingen tijdens 

de wedstrijd moeten de spelers die invallen, het terrein betreden bij de middellijn. 

Doen ze dit niet dan krijgen ze onmiddellijk de kaart getoond. 

 

Wij danken allen die ons hun medewerking verleenden, de leden onzer verschillende 

comiteiten, de spelers, de trainers, de terreinverzorgers, onze scheidsrechters, het 

Stadsbestuur, de pers, onze leden, onze verzorger, de politie en rijkswacht en de 

neringdoenners der Stad. 

 

De selectie voor het seizoen 72-73 werd, zoals U reeds weet omgevormd en 

samengesteld uit drie leden : speler-trainer Beck, beschikkend over een volmacht voor 

het samenstellen van het eerste elftal gedurende tien competitiematchen en bijgestaan 

door bestuursleden Sidon Devos en Albert Warlop. 

Straks na de stemming, zal het kaderbestuur enkele nieuwe jonge bestuursleden meer 

tellen. Wij danken allen die hun kandidatuur stelden, doch richten aan deze die het 

aantal stemmen niet zullen behalen om in functie te treden, een beleefd verzoek, dit 

sportief te aanvaarden. 

 

Geachte bestuursleden, laten wij eensgezind een sportieve strijd uitvechten en 

trachten terug op te klimmen naar de nationale reeks. Laten wij eendrachtig 

samenwerken en zoals het goede bestuursleden past kritiek op het werk van een of 

ander bestuurslid of comiteit niet in  het openbaar uitbrengen, doch dit tijdens de 

vergadering in alle sportiviteit voorleggen en bespreken. In deze zin handelend zullen 

vele gevallen een ander oplossing krijgen, zullen wij voor klare situaties staan en 

allerlei achterklap, misverstanden en kritiek zullen uitgeschakeld worden, onze 

voetbalsport ten bate, onze Koninklijke Voetbalclub en onze Stad ter ere. 

 

Varia 

 

Speler Pieters Marc werd bij verstek geschorst van 21 oktober t.e.m. 31 december 

wegens het werpen van de bal naar de scheidsrechter. Er werd aangeraden in beroep 

te gaan tegen deze beslissing. Dit gebeurde maar de schorsing werd gehandhaafd. 

 

Voor de wedstrijden tegen CS Ieper werd een bijkomende tribune van 300 plaatsen 

geplaatst. 

 

Er diende uitgekeken naar een terreinverzorger; bij ontstentenis van deze persoon 

werd het werk gedaan door bestuursleden. De Hr Huyghe Omer werd aangesteld als 

nieuwe terreinverzorger in opvolging van knape Georges Vandenbroucke. 

 

Er werd met eenparigheid van stemmen beslist dat Reginald Verlinde, de trainer, geen 

spelers meer mag vervangen zonder instemming van de selectieleden Devos en 

Theite. Ook de te volgen speelwijze zal iedere dinsdag voor de wedstrijd besproken 

worden onder het drietal. 

 

Sam Labaere werd begin december 1971 ziek. Aangezien zijn ziekte bleef aanslepen 

en hij als pas afgestudeerde zonder inkomsten zat, besloot het bestuur op 24 februari 

1972 een vriendenwedstrijd te spelen op het einde van het seizoen of bij het begin van 

het aanstaande  ten zijner voordele. Tevens werd een bus voor steungeld geplaatst in 

het lokaal. 

 

Na de slechte prestatie tegen Zele werden alle spelers naar de vergadering geroepen. 

Volgens bepaalde bronnen zouden bepaalde spelers uitgegaan zijn de dag voor de 



wedstrijd tot in de late uurtjes. Voorzitter Van Eecke wees de spelers op hun plichten. 

De opgevangen geruchten bleken uit de lucht gegrepen volgens de spelers. 

 

Er ontstond groot tumult rond het terrein van ’s Gravenwezel dat blijkbaar niet breed 

genoeg was. Op zijn terrein had ’s Gravenwezel 16 punten gewonnen. Indien wij 

konden aantonen dat het terrein gans het seizoen ongeschikt was, zou ’s Gravenwezel 

de derde degraderende ploeg worden. Een klacht werd ingediend bij de voetbalbond 

maar onontvankelijk verklaard. 

 

Op 31 maart 1972 werd een reis voor de spelers en bestuursleden door de voorzitter 

naar Parijs gepland. 

 

Rekening houdende met de prestatie van Ghislain Debal en met de eventueel voor 

optie nog te betalen som, besliste het bestuur de optie van deze speler niet te lichten. 

 

Transferts : 

         

Ploeg In Out 

Union Abele  Donald Couwet 

Martin Dewulf 

Gery Derycke 

Serge Derycke 

Arthur Taffin 

Ghislain Kuyle 

Ivan Pieters 

SK Vlamertinge Freddy Wolters 

Dany Camerlynck 

Marc Maes 

SV Veurne Bernard Keyngnaert 

Roger Forcé 

 

RSC Anderlecht  Ronny Bau 

Merkem Sport Gery Desender  

SC Menen  Willy Verstraete 

KV Mechelen  Ivan Dewachter 

Arques Alain Gerard  

SK Poperinge Eddy Clarisse 

Luc Ceenaeme 

Johan Houwen 

Luc Vanexem 

Herman Vansevenant 

Patrick Dewilde 

Paul Dury 

Luc Hoflack 

Patrick Tytgat 

 

 

 

 

Trainer Reginald Verlinde werd met een schrijven op 19 mei 1972 bedankt voor zijn 

bewezen diensten. 

 

Jean Van Eenaeme, Joseph Baron en Roger Recour namen ontslag als bestuurslid op 

respectievelijk 4 okt 71, 16 sep 71 en 19 januari 72 wegens beroepsomstandigheden. 

Ook Jean-Marie Debruyne diende zijn ontslag in (begin okt 71) 

 

Op 27 mei en 5 aug 1972 werd een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen RAC 

Chèvremontois 529 (Vaux-sous-Chèvremont) 

 



Op 29 aug werd naar aanleiding van de transfert van Debal Ghislain een 

vriendschappelijke wedstrijd gespeeld in Toekomst Menen. De optie op deze speler 

werd niet gelicht. 

 

Een toelage werd toegekend van 35.000 Fr. (+ 140.000 Fr voor de verbeteringswerken 

aan het terrein) 

 

Scheidsrechters waren : Verstraete Vital en Paul Gantois (Blankenberge). 

 

KFC verzette zich tegen een mogelijke verhuis naar het Bosco-stadion in een 

schrijven gericht aan stad op 4 aug 1971. 

 

 Seizoen 1971 - 1972            

         

 Bevordering            
         

1 VK Kortrijk 30 20 3 7 70 21 47 

2 Rac Gent 30 18 5 7 36 17 43 

3 FC Duffel 30 17 4 9 57 20 43 

4 Eendracht Zele 30 15 10 5 35 31 35 

5 SK 's Gravenwezel 30 13 10 7 45 44 33 

6 FC Torhout 30 10 10 10 39 40 30 

7 SK Gullegem 30 10 11 9 32 37 29 

8 Zwevegem Sport 30 11 13 6 44 46 28 

9 FC Kapellen 30 9 11 10 33 31 28 

10 Union Doornik 30 10 13 7 26 46 27 

11 FC Meulebeke 30 8 11 11 26 33 27 

12 Tubantia Borgerhout 30 9 13 8 33 39 26 

13 CS Ieper 30 9 13 8 26 35 26 

14 FC Poperinge 30 9 16 5 37 43 23 

15 Eendracht Aalter 30 7 18 5 26 56 19 

16 SK Hoboken 30 4 18 8 27 53 16 
         

Rac Gent won de eindronde van de 2de geklasseerden 
 
 



 
 

KFC – VK Kortrijk 

 

 
 

 

 

 



Seizoen 1972 – 1973   

 

 Jaarverslag 

 

Ons fanion elftal kon het niet voor elkaar krijgen de promotie naar Bevordering te 

verwezenlijken, doch het legde beslag op een eervolle derde plaats met 37 punten, na 

de kampioen KFC Izegem en Kuurne Sport, met veertien overwinningen, negen 

drawns en zeven nederlagen. 

Gedurende de competitie werden 18 spelers als effectieven opgeroepen, die zijn : 

De Kersgieter Albert, Lebbe Hubert en De Byser Albert : 30 

Beck Christian : 29 

Vanacker Jocelin, Grillet Wilfried en De Kersgieter Paul : 28 

Desmedt Norbert : 28 

Gerard Alain : 27 

Desender Gery : 23 

Keyngnaert Roland : 16 

Pieters Marc : 13 

Pouillie Roland : 11 

Samain Guido : 9 

Keyngnaert Luc : 5 

Clarisse Eddy : 3 

Oreel Frank en Pieters Danny : 1 

 

Als wisselspelers werd beroep gedaan op 20 verschillende elementen met name : Paul 

Verstraete, Castelein Bernard (reservedoelman) en Pouillie Roland : 15 

Samain Guido : 1 

Desmedt Norbert : 6 

Desender Gery, Keynnaert Roland, Gerard Alain, Oreel Frank : 3 

Grillet Wilfried, Pieters Marc, Deschodt Bertrand : 2 

Keygnaert Luc, Beck Christian, De Kersgieter Paul, , Wolters Fred, Vanacker 

Jocelin, Clarisse Luc, Sterckx Johan, Pieters Danny : 1 

 

De doelpunten werden gemaakt door : De Kersgieter Paul 21 , Gerard Alain 5,  

Samain Guido 4, Keyngnaert Luc en Roland 3, Poullie Roland 3, Beck Christian 2, 

Pieters Marc, Desmedt Norbert, Desender Gery, Hubert Lebbe en Oreel Frank elk 1. 

 

Onze tweede ploeg, voor de tweede maal ingedeeld in de gewestelijke reserven A, een 

samenstelling van reserven uit bevordering en eerste provinciaal, deden het beter dan 

vorig jaar en klasseerden zich elfde. Ondanks er veel op de beste elementen beroep 

gedaan werd voor het eerste elftal, speelden zij talrijke mooie wedstrijden, wonnen 

tien wedstrijden, speelden eenmaal gelijk en verloren er 17.  

Zij trapten 51 doelpunten bijeen en incasseerden er 74. In totaal behaalden zij 21 

punten. 

Onze studaxers braken met de traditie en behaalden op de twee ingeschreven ploegen 

slechts één titel. 

Een elftal, ingedeeld in de studaxreeks der gewestelijke reserven L , plaatste zich 

derde met 35 punten, wonnen 17 maal, kenden slechts tweemaal de nederlaag en 

speelden éénmaal gelijk. 

Niet alleen in de competitie beten onze studaxers van zich af, ook in de strijd om de 

Beker van België voor veteranen verdedigden ze zich uitstekend en rangschikten zich 

derde na ploegen zoals Mol sport, Anderlecht doch voor Oplinter. Nog twee seizoenen 

stand houden en het bekerkastje der Studax in het lokaal zal te klein zijn. 

Onze juniors deden het prachtig en eigenden zich, na een boeiende strijd voor de titel, 

de tweede plaats toe in de reeks gewestelijke  juniors G. Zij wonnen twaalf op de 



twintig wedstrijden, verloren drie maal en speelden 5 maal gelijk. Vijfenzestig 

doelpunten werden gemaakt, ze kregen er 33 tegen en totaliseerden 29 punten. 

De scholieren, ingedeeld in de gewestelijke reeks H, behaalden, na een aarzelend 

begin, een mooie vijfde plaats met acht overwinningen op twintig wedstrijden,vier 

drawns en acht nederlagen. Ze bekwamen 20 punten. 

Onze zaterdagknapen en miniemen deden het beter dan vorig jaar. 

De knapen, ingedeeld in reeks G, in plaats van op de laatste plaats te eindigen zoals 

vorig seizoen, legden beslag op een verdienstelijke vierde plaats met 27 punten. Op de 

21 wedstrijden werden er 11 gewonnen, 5 gelijke spelen en 5 nederlagen en ze 

bekwamen een doelgemiddelde van 65 tegen 33. 

Onze miniemen klasseerden zich op de 21 wedstrijden 7
de

 met 16 punten, wonnen zes 

matchen, kenden 11 nederlagen en speelden viermaal gelijk. 

Tijdens de voorbije transfertperiode was onze club bijzonder actief en als bijzonderste           

transferts kunnen wij vermelden: het aanwerven van Paul Detrurck, Elie Nijs en Gery 

Desender. De overgang voor één jaar van Tiberghein Hugo en Depinois Walter. 

Verlieten in tegendeel onze club, De Kersgieter Paul voor Excelsior Moeskroen, 

Vanacker Jocelin voor RC De Panne, Samain Guido voor SK Vlamertinge en Pieters 

Marc voor CS Ieper. 

Om de boete te ontlopen tellen wij jammerlijk één scheidsrechter te weinig gezien wij 

slechts kunnen beschikken over de hh. Paul Gantois, Bernard Morel en Verstraete 

Vital. 

Een nieuw scheidsrechter heeft zich echter aangesloten en volgt thans zijn cursus nl. 

Bondue Gilbert uit Reningelst. 

 

Bestuursvergaderingen 

Op 37 vergaderingen : 

37 – 1
ste

 Ondervoorzitter Mahieu Marc 

35 – Firey Willy en Theite Maurice 

33 –Wullus Lucien 

32 – Ryckewaert Pierre en Warlop Albert 

31 – Voorzitter Notaris Van Eecke, Degruyter Henri, Dupont Michel, Oreel Julien en 

Rabaey Georges 

29 – Boudry Paul en Van Eecke Piene Roger 

26 – Demarey Alfons en De Rynck Marc 

25 – Bryon Freddy 

23 – Derycke Adrien 

22 – Gelein André en Sterckx Gaston 

19 –Ampen Jan 

16 – Ere Ondervoorzitter Peel Gerard en Vna  Bruwaene 

15 – 2
de

 ondervoorzitter Soenen Jan 

10 – Dewilde Yves en Lietaert Jean 

9 – Devos Sidon, Verroye Norbert en Deraedt Paul 

8 – Vandevyvere Georges en Vansevenant Adrien 

2 – Gombeir Arthur, Orbie Joseph en Laheye Geert 

1 – Laroye Roland, Deynck Odilon en Priem Albert 

0 - Onraedt Gilbert  

 

Met spijt moeten wij het ontslag toestaan van verdienstelijke leden Butin Roger, 

Berthels Jean-Marie en Recour Roger doch met vreugde mochten wij de toetreding tot 

het bestuur begroeten van de hh. Bryon Freddy, Vansevenant Adrien, Dewilde Ives, 

Laheye Geert, Laroye Roland en Verhulle Paul. 

Over jonge leden beschikken is voor een voetbalclub een wissel op de toekomst doch 

eist ook soms een financiële tussenkomst. Zo kwamen wij graag tussen in de aankoop 

van een huwelijksgeschenk voor volgende leden: Verstraete Willy, De Kersgieter 



Albert, Vanacker Jocelin, De Rynck Marc en Deboutte Sylvain. Ook Sam Labaere 

werd, benevens zijn toelage van een benefietwedstrijd , met een huwelijksgeschenk 

bedacht.  

Op vrijdag 20 oktober 1972 vierden wij onze ere – ondervoorzitter Gerard Peel om 

zijn 50 jaar verdienstelijke werking als lid van onze club en op 3 december ll., voor de 

aftrap van de wedstrijd KFC Poperinge – FC Heist, werd onze sympathieke onder-

kapitein Hubert Lebbe om zijn 100
ste

 wedstrijd in het eerste elftal , in de bloemen 

gezet. 

Met Pasen 73 namen wij deel aan twee tornooien. Eén met de juniors te Diksmuide 

alwaar wij tegen de plaatselijke ploeg de finale verloren en één met het eerste elftal te 

Béthune waar wij tegen een Engels elftal de finale wonnen. 

In de loop van huidig seizoen deed zich in de schoot van het hoofdbestuur slechts één 

wijziging voor nl. Derycke Adrien stond zijn plaats af ten voordele van Dupont 

Michel. 

De toelage voor de aankoop van schoenen voor seniorspelers werd op algemene 

vraag van de spelers aaangepast en gebracht op 250 Fr voor één paar 

voetbalschoenen per seizoen.  

De grote nieuwigheid voor het aanstaande seizoen is het samenstellen van de kern. 

De spelers die erin voorkomen kunnen zich niet beroepen op een verworven recht, 

doch deze kern kan steeds gewijzigd worden.  

Rekening houdend met het gepresteerde uit de eerste twee competitiewedstrijden 

mogen wij gerust zeggen, KFC Poperinge is een ernstig titelkandidaat. Reeds vier 

wedstrijden zijn achter de rug, twee overwinningen en twee nederlagen en reeds gaan 

de tongen hun gang. Men zou zich in onze middens kunnen afvragen of het de taak is 

van een sportman lichtvaardig oordeel te vellen over dingen die hij oppervlakkig heeft 

beschouwd, of zou het te veel gevraagd zijn dat hij zijn vaststellingen zou staven met 

gegevens bij een ernstige bron ingewonnen ? 

Het is algemeen geweten dat er tijdens het voetbalseizoen heel wat geruchten worden 

rondgestrooid, dat alweters een tal van combinates ontdekken en zich als “ Baas 

Ganzendonck” aanstellen in cafépraatjes. Het is spijtig genoeg niet uitgesloten dat 

verkeerde beslissingen getroffen zijn, dat in zekere omstandigheden men minder goed 

geïnspireerd is geweest. Om het verkeerde recht te zetten is daar de in voege zijnde 

reglementering, misschien de statuten maar zekerlijk de rechtstreeks betrokken 

afgevaardigden of comitéleden. Wie zich benadeeld voelt, kan bij het bestuur tijdens 

de vergadering aankloppen of het geval voorleggen. Mensenwerk is immers steeds 

voor missing vatbaar. 

Maar wat helemaal niet mag is, met opgezette rade, met kwaad vermoeden en 

lichtzinnige uitspraak een braaf en eerlijk sportbeoefenaar of clubleider bevuilen, een 

jongen die zich inspant, met hart en ziel voor de kleren van zijn Club en die niet over 

dezelfde middelen beschikt als diegene die hem in het openbaar van zijn eer berooft 

ten overstaan van vele toehoorders. 

Er is moed van doen om in weerwil van vermoeienis al zijn overgebleven krachten ten 

beste te geven. Er is geen moed van doen om iemand lichtvaardig te bekladden. In de 

vergaderingen moeten de clubleiders en spelers zich kunnen verdedigen tegen valse of 

naamloze aantijgingen en onverantwoord gepraat ten nadele van spelers of 

medebestuursleden. 

Aan allen die ons hun medewerking verleenden onze innigste dank, wij wensen U veel 

plezier bij het vervullen van uw sportieve taak en hopen bij het einde van het seizoen 

73-74 als bekroning onze overgang naar bevordering te mogen vieren, de 

voetbalsport ten bate en onze Voetbalclub ter ere. 

04 oktober 1973  Secretaris Maurice Theite 

 

 

 



Varia 

 

Luc Keyngnaert gekazerneerd in Westhoven ( 1 Cie Gn) mocht slechts om de zes 

weken huiswaarts keren.  

 

Hubert Lebbe werd gevierd n.a.v. de wedstrijd tegen F.C. Heist voor zijn 100
ste

 

wedstrijd in het eerste elftal. 

 

Op 23 november 72 werden volgende bestuurslui aanvaard : Laheye Geert, 

Vansevenant Adrien en Bryon Freddy. 

 

Jean Marie Berthels nam ontslag op 3 november als bestuurslid. 

 

Op 13 september 1972 diende Albert Priem zijn ontslag in als bestuurslid, doch trok 

dit achteraf in. 

 

Op 27 aug 72 om 16 uur werd een wedstrijd gespeeld tegen reserven RSC Anderlecht 

met Werner Deraeve (uitslag 1-2). De netto-opbrengst  ging integraal naar Samuël 

Labaere (16.185 Fr). 

 

Op 14 september 72 werd Georges Rabaey aanvaard als bestuurslid. 

Op 7 september 72 nam Gerard Peel ontslag als onder-voorzitter en bestuurslid na     

+/- 50 jaren trouwe dienst. Op 20 okt werd hij gevierd en werd ere-ondervoorzitter. 

 

Op 24 augustus 72 trad Meester Marc Mahieu toe tot het bestuur. 

 

Op 4 augustus gaf  Julien Deconinck zijn  ontslag als bestuurslid. 

Op 31 juli gaf René Lefever zijn ontslag als bestuurslid. 

 

Op 21 september 1972 werden de statuten gewijzigd. Het bestuur werd volledig 

gereorganiseerd en zag er als volgt uit :  

      Voorzitter : Albert Van Eecke, Notaris 

Eerste Ondervoorzitter : Marc Mahieu , Advocaat 

Tweede Ondervoorzitter : Jan Soenen , Verzekeraar 

Secretaris : Maurice Theite, Bediende 

Penningmeester : Lucien Wullus, Bediende 

Jeugdvoorzitter : André Gelein, Timmerman 

Studaxvoorzitter :Arthur Gombeir, Regent 

Voorzitter transferten : Roger Van Bruwaene, Vertegenwoordiger 

Voorzitter Feestcomité : Marc Derynck, handelaar 

Voorzitter materiaalcommissie : Alfons Demarey, Hopkweker 

Verantwoordelijke vervoer : Adrien Derycke , Bediende 

Lid der selectiecomité : Sidon Devos, Handelaar 

Verbindingsman tussen bestuur en spelers : Ryckewaert Pierre , 

Vertegenwoordiger 

 

 

Een vriendschappelijke wedstrijd werd gespeeld op 30 dec 1972 tegen Stade Béthune 

(FRA) . 

 

Een derde scheidsrechter werd gevormd : Morel Bernard 

 

 



Met Pasen (22 en 23 april 1973) werd deelgenomen aan een tornooi in Béthune 

(Union Sportive des Cheminots Béthunois).  De ploegopstellingen waren :  

De Kersgieter, Lebbe, Grillet, Debyser, Clarisse, Beck, Desender Gerard, De 

Kersgieter P, Keyngnaert Luc, Desmedt N, Verstraete P, Orbie M, Keyngnaert 

R Vanacker J en Lefebvre  

Op 18 apr 1973 werd een vriendenwedstrijd gespeeld tegen Arques (Etoile Sportive 

Arques) 

 

Werkingstoelage stad 35.000 Fr. In de gemeenteraadszitting van februari 1973 wordt 

beslist dat KFC zolang mag blijven spelen op De Kouter als gewenst. 

 

Op 31 maart 1973 speelde Studax tegen Anderlecht voor de Beker van België voor 

veteranen. 

 

KFC werd uitgeschakeld in de Beker van België door Wetteren. 

 

 

 Seizoen 1972 - 1973            

         

 Ie Provinciaal            
         

1 FC Izegem 30 20 3 7 60 15 47 

2 Kuurne Sport 30 15 6 9 48 36 39 

3 FC Poperinge 30 14 7 9 46 33 37 

4 BS Avelgem 30 13 8 9 31 24 35 

5 FC Roeselare 30 12 8 10 53 33 34 

6 WS Ieper 30 13 10 7 4 44 33 

7 Winkel Sport 30 10 8 12 56 36 32 

8 Rac De Panne 30 10 11 9 50 43 29 

9 SK Eernegem 30 10 12 8 40 48 28 

10 FC Tielt 30 10 14 6 45 55 26 

11 FC Heist 30 10 14 6 38 49 26 

12 SV Loppem 30 10 14 6 31 46 26 

13 SV Blankenberge 30 9 13 8 29 50 26 

14 SV Kortrijk 30 8 14 8 31 44 24 

15 SV Wevelgem 30 5 14 11 33 48 21 

16 Dottignies Sport 30 4 17 9 27 54 17 
 

Na vijf speeldagen stond KFC op kop van de rangschikking maar verloor dan tegen 

FC Tielt op een slecht bespeelbaar terrein (2-1). Op 13 okt werd eveneens verloren 

tegen WS Ieper (0-3). In terugronde terug verlies WSI-KFC 3-2. Tegen de leider      

RC De Panne werd evenwel gewonnen met 1-2 (twee goals van De Kersgieter Paul) 

Na de uitschakeling in de Beker van België werden ze eveneeens gewipt uit de Beker 

van WVl tegen SV Moorsele (2-2) penaltys (2-3) 
 

 

 



 

 

Seizoen 1973-1974 

 

Het  seizoen 1973 – 1974 werd vooral gekenmerkt door het feit dat Paul Deturck, 

getransfereerd van BS Poperinge, topschutter werd in 1
ste

 provinciale met maar liefst 

28 doelpunten. Na twee speeldagen stond hij reeds aan de leiding (twee hattricks in 

twee wedstrijden) in het klassement van De Zilveren Voetbal, plaats die hij niet meer 

weggaf.  

RC Harelbeke werd kampioen en KFC eindigde vierde met 33 punten samen met 

Cercle Ieper, dat het seizoen voordien zakte uit bevordering. WS Ieper zou dit seizoen 

in principe zakken naar 2
de

 provinciale, maar fusioneerde met CS Ieper. KVK Ieper 

was geboren.  

Eén van de hoogtepunten van het seizoen was inderdaad de thuiswedstrijd tegen WS 

Ieper, wedstrijd die met een monsterscore van 7 – 0 beslecht werd. Paul Deturck 

maakte vier doelpunten en gaf daarbij nog twee assists ! Ook op verplaatsing naar 

White Star werd gewonnen met 3 – 5 en alweer scoorde Paul Deturck drie 

doelpunten.  

Merkwaardig was dat Paul de stap van 4
de

 provinciale naar 1
ste

 provinciale zonder 

enige moeite zette. Bij Blue Star scoorde hij het seizoen voordien 44 keer – bij KFC  

28 keer. 

Toen men hem in een kranteninterview op attent maakte dat zijn kopspel eerder zwak 

was, antwoordde hij resoluut: “Heel zeker.Ik heb op dat vlak nog alles te leren.” Op 

de vraag of men dat dan vergeten was in zijn opleiding antwoordde Paul laconiek : “ 

Opleiding ?! Nooit heeft iemand zich met mijn opleiding ingelaten. Ik begon op 10 - 

jarige leeftijd te voetballen omdat het terrein van Blue Star recht tegenover mijn huis 

gelegen is. En ik voetbalde verder, zomaar ...” Gepolst naar zijn ambities antwoordde 

hij in zijn eigenste stijl : “ Aangezien ik met geen wagen rij en de verplaatsingen 

vanuit Poperinge niet van de poes zijn en vooral omdat ik het hier goed heb in 

Poperinge zal er van een transfert wel niets in huis komen. Ik wil het liefst met 

Poperinge naar 4
de

 klasse !” (nvdr Later zou hij toch nog vertrekken naar WS Lauwe 

waar hij ondermeer speelde met Lorenzo Staelens) 

Tegen CS Ieper verloor KFC thuis met 0-2. Doelman Eddy Vandewalle was de grote 

uitblinker bij Cercle en pakte werkelijk alles. In Ieper werd echter gewonnen met 1-2 

met alweer twee doelpunten van Paul Deturck. 

  

Opmerkelijk was ook het ontslag van speler-trainer Christian Beck en dit na een 

vriendenwedstrijd te Saint-Pol (Frankrijk). Het bestuur had herhaaldelijk met 

Christian Beck gepraat maar hij bleef voor elk voorstel stom. Christian Beck viel 

zowat als een witte merel uit de lucht toen KFC Poperinge promoveerde van 2
de

 naar 

1
ste

 provinciale in 1969 - 1970. Toen in dit seizoen kampioen gespeeld werd, had hij 

een niet gering deel in de overgang naar bevordering. Na een spijtige degradatie werd 

hij aangesteld als trainer. Beck zelf vond niet de goede conditie en werd voor de 

wedstrijd te Ieper, na lang aandringen van het  bestuur bankzitter, waarmee hij zich 

niet kon verzoenen. Sidon Devos nam terug de teugels in handen als oefenmeester na 

dit ontslag. 

In de loop van het seizoen werd Maurits Theite passend gehuldigd wegens de 

uitoefening van de functie van secretaris binnen het hoofdbestuur.  

 

 

De kernspelers van de eerste ploeg : 

Doelman : Albert Dekersgieter en Paul Verstraete 

Verdedigers : Hubert Lebbe, Albert Debyser, Gery Desender, Eddy Clarisse en 

Wilfried Grillet 



Middenveldspelers : Christian Beck, Hugo Tiberghein ,Alain Gerard en Norbert 

Desmedt 

Aanvallers : Paul Deturck, Roland Pouillie, Elie Nijs, Frank Oreel, Bernard en Luc 

Keyngnaert    

 

 

 
 

Het seizoen startte meteen met de grote schok tussen het ondertussen gefusioneerde 

White Star Ieper en KFC Poperinge  (3 – 5) 

 

Lucien Wullus gaf op 30 juli 1974 zijn ontslag als schatbewaarder. 

 

Jan Ampen gaf op 29 mei 1974 zijn ontslag als bestuurslid. 

 

Albert Warlop werd lid van het hoofdbestuur op 20 augustus 1974 als Voorzitter van 

het Feestcomité. 

 

Marc De Rynck gaf zijn ontslag als Voorzitter van de Feestcommissie  

op 6 februari 74. 

 

Paul Verhulle en Wilfried Depuydt werden toegelaten tot het jeugdbestuur. 

 

Jozef Degruyter,vader van Johny, was verzorger. 

 

Er ontstond en dispuut tussen trainer Beck en Norbert Desmedt. Trainer Beck werd 

ontslagen. 

 



 
 

Naar aanleiding van de wedstrijd tegen SK Eernegem werd Albert De Kersgieter 

gevierd voor zijn 250
ste

  wedstrijd in de eerste ploeg. De wedstrijd werd weliswaar 

verloren met 3-5 

 

Vanwege supportersclub Rood-Geel ontvingen we 3.000 Fr. 

 

Voor een vriendenwedstrijd tegen Lens te Béthune werd een beroep gedaan op 

Werner Deraeve. Er diende een verzekering afgesloten van 1.500.000 Fr. Ronny Bau 

werd niet vrijgegeven. 

 

Paul Deturck werd topschutter en werd hiervoor gehuldigd te Oostende op 3 mei 

1974. 

 

Er werden wimpels gemaakt die aan de man gebracht werden door Albert Warlop. 

 

Op 18 mei 1974 werd een reis georganiseerd naar Amsterdam. 

Op respectievelijk 6 september 1973 en 23 augustus 1973 traden Roland Laroye en 

Geert Laheye toe tot het bestuur 

 

 



 Seizoen 1973 - 1974            

         

 Ie Provinciaal            
         

1 Racing Club Harelbeke 30 17 2 11 49 25 45 

2 Stormvogels Loppem 30 17 7 6 64 34 40 

3 Winkel Sport 30 16 6 8 63 27 40 

4 FC Poperinge 30 12 9 9 58 44 33 

5 CS Ieper 30 13 11 6 48 40 32 

6 Rac De Panne 30 12 10 8 35 41 32 

7 Kuurne Sport 30 11 9 10 47 47 32 

8 FC Knokke 30 10 9 11 40 37 31 

9 FC Heist 30 10 10 10 35 35 30 

10 FC Roeselare 30 10 11 9 41 39 29 

11 FC Tielt 30 9 11 10 30 40 28 

12 BS Avelgem 30 8 10 12 36 36 28 

13 Rac Waregem 30 8 15 7 35 68 23 

14 SK Eernegem 30 8 17 5 43 54 21 

15 WS Ieper 30 6 18 6 37 70 18 

16 SV Blankenberge 30 5 17 8 29 53 18 
 

 



 
 

De juniors krijgen nieuwe truitjes aangeboden door Mode Georges de kledingzaak 

van afgevaardigde Albert Warlop. De juniors wonnen de wedstrijd tegen Ledegem 

met 6-0 ! 

 

Met Nieuwjaar 1974 werd Christian Beck na de vriendschappelijke wedstrijd St Pol 

sur Mer – KFC die verloren werd met 6-1 ontslagen en opgevolgd door Sidon Devos. 

De ploeg zag er op dat moment als volgt uit : Albert Dekersgieter, Gery Desender, 

Hubert Lebbe, Albert De Byser, Wilfried Grillet, Norbert Desmedt, Hugo Tyberghein, 

Alain Gerard, Luc Keyngnaert, Paul Deturck en Elie Nijs. Invallers : Eddy Clarysse, 

Frank Oreel en Roland Pouillie 

 

KFC – WS Ieper 7-0 met vier doelpunten van Paul Deturck !!! 

Maurice Theite werd gevierd voor 10 jaar secretaris in Jan 1974 

 

Op 31 mei 1974 werd KVK Ieper boven de doopvont gehouden. KVK was een fusie 

tussen Cercle Ieper en White Star Ieper 

 

 

 

 



Seizoen 1974-1975 

 

De statuten werden gewijzigd op 16 juni 1975 met de namen van de nieuwe 

bestuurslui :  

      Erevoorzitter : Albert Van Eecke, Notaris 

Voorzitter : Marc Mahieu , Advocaat 

Ondervoorzitter : Jan Soenen , Verzekeraar 

Secretaris : Maurice Theite, Bediende 

Penningmeester : Joceline Theite, Bediende 

Jeugdvoorzitter : André Gelein, Bediende 

Afgevaardigde Studax : Paul Deraedt, Bediende 

Voorzitter Feestcomité : Albert Warlop, handelsvertegenwoordiger 

Voorzitter materiaalcommissie : Alfons Demarey, Hopkweker 

Verantwoordelijke vervoer : Geert Laheye , Bediende 

Lid der selectie : Sidon Devos, Handelaar 

Afgevaardigde voetbalschool : Reginald Verlinde , Leerkracht 

 

Het bestaande contract voor de muurreclame werd in augustus 74 verbroken. Als 

nieuw verantwoordelijken werden aangeduid : Warlop, De Rynck en Laheye. Julien 

Oreel ging instaan voor het schilderwerk. 

 

Hoofdtrainer : Sidon Devos 

      Fysical trainer : Reginald Verlinde 

      Trainer juniors : Desmedt Norbert 

      Trainer scholieren : Verlinde 

 

Freddy Gelein treedt toe tot het bestuur in jul 74 

 

Albert Warlop werd Voorzitter van het feestcomiteit in opvolging van Marc DeRynck 

die zijn ontslag ingediend had. Bleef evenwel lid van het bestuur. 

 

Jan Ampen en Joseph Orbie gaven ontslag begin sep 74, maar kwamen achteraf op 

hun beslissing terug. 

 

Lucien Wullus geeft ontslag als schatbewaarder en wordt vervangen door Paul 

Deraedt. 

 

Mi Amigo avond bracht +/- 100.000 Fr op. 

 

Gilbert Onraedt dient zijn ontslag in, maar kwam op zijn beslissing terug. 

 

Joseph Degruyter was verzorger. 

 

Voorzitter Notaris Van Eecke vraagt plaats te mogen ruimen als voorzitter tijdens de 

vergadering van 7 nov 74. 

 

De zilveren medaille in de Orde van Leopold II werd toegekend aan Alfons Demarey. 

 

Voor de overgang van Werner Deraeve van RSC Anderlecht naar SK St Niklaas 

ontving KFC een octrooi van 65.000 Fr. 

 

Jean Pierre Ruyssen werd op 30 Jan 74 als nieuw bestuurslid aanvaard. 

 

Op 14 feb 1975 werd een feestmaaltijd gehouden ter ere van Notaris Van Eecke. 



 

Bestuurslid Michel Dupont diende zijn ontslag in maart 75. 

 

Op de algemene statutaire vergadering van 15 mei 1975 wordt Meester Marc Mahieu 

gekozen als nieuw voorzitter van KFC. Notaris Van Eecke wordt in dezelfde 

vergadering gekozen als ere-voorzitter. Demarey Alfons werd gekozen als 1
ste

 

Ondervoorzitter. Aangezien dit niet statutair (m.a.w. enkel diegenen met 10 

bijgewoonde vergaderingen waren stemgerechtigd) werd de functie niet ingenomen 

en bleef Jan Soenen enig Ondervoorzitter. Demarey Alfons geeft hierop zijn ontslag 

maar trekt het achteraf terug in. 

 

Wegens ziekte wordt Paul Deraedt vervangen door Mej Joceline Theite als 

schatbewaarder op 22 mei 1975. 

 

De eerste derby op De Kouter na de fusie van CS Ieper en WS Ieper vond plaats op     

2 maart 1975, zo’n dertig jaar geleden. 

De wedstrijd verliep zeer zenuwachtig en werd gekruid met twee doelpunten (één uit 

strafschop) van wie anders dan Paul Deturck. Er was een massa volk op de Kouter. 

Jammer van de regen want anders zou het aantal aanwezigen beslist de 2.000 

overschreden hebben. 

Een bestwiste strafschop bij een lichte haakfout van Tyberghein op de doorgebroken 

Deturck,  het incident waarbij Ref Herpoel nogal onstuimig met een tweede gele kaart 

dreigde voor  

Gery Desender en de onterechte uitsluiting van Goethals waren genoeg redenen voor 

de Ieperse terreinafgevaardigde Burgemeester Dehem om voorbehoud aan te tekenen 

tegen de scheidsrechter. De punten bleven echter in Poperinge en VK Torhout werd 

dat jaar kampioen ! 

 
 

De eerste training van het seizoen … 



 
 

Voor het seizoen 1974 – 1975 werd de 27-jarige middenvelder Georges Moulun (St 

Pol sur Mer) aangetrokken om de naar Ieper vertrekkende Hugo Tyberghein te 

vervangen. (links op de foto). Tevens kwamen  Bernard Poiré (FC Comines) en Leo 

Beddeleem (Union Abele) de rangen van KFC vervoegen. 

 

Daarenboven maakten volgende spelers deel uit van het eerste elftal : Patrick Barbry, 

Albert en Paul Dekersgieter, Johan Sterckx, Norbert en Rudi Desmedt, Alain Gerard, 

Wilfried Grillet, Luc Keyngnaert, Hubert Lebbe, Elie Nijs, Albert De Byser en 

Roland Keyngnaert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziehier de eindrangschikking van dit seizoen : 

 

 Seizoen 1974 - 1975            

         

               I e Provinciaal A      
         

1 VK Torhout 30 17 2 11 54 19 45 

2 Winkel Sport 30 18 6 6 58 34 42 

3 VK Ieper 30 15 7 8 47 25 38 

4 SV Koekelare 30 15 10 5 48 30 35 

5 Dottignies Sport 30 14 10 6 40 31 34 

6 FC Poperinge 30 12 11 7 43 43 31 

7 FC Roeselare 30 9 8 13 38 32 31 

8 SK Oostnieuwkerke 30 11 12 7 31 33 29 

9 BS Avelgem 30 12 14 4 34 34 28 

10 FC Knokke 30 12 14 4 32 43 28 

11 FC Heist 30 10 12 8 37 44 28 

12 Rac De Panne 30 11 14 5 34 47 27 

13 SK Gullegem 30 10 14 6 38 41 26 

14 SC Wielsbeke 30 10 15 5 29 40 25 

15 FC Tielt 30 7 19 4 35 70 18 

16 Kuurne Sport 30 4 19 7 17 49 15 
 



 
 

Notaris Albert Van Eecke werd gevierd voor 10 jaar voorzitterschap van KFC in het 

bijzijn van Ondervoorzitter Marc Mahieu, kapitein Luc Keyngnaert en Prins Carnaval 

Ryckebosch. 

 

Op 22 november 1974 kregen de miniemen van KFC truitjes aangeboden door Eric 

Butaye  

 

Nieuwe truien werden geschonken aan de reserven door Firma Vansevenant 

 

Volgende spelers deden hun intrede in het eerste elftal : Guido Samain, Verstraete 

Paul en Pascal Wintein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seizoen 1975-1976 

 

De voorzitter van het jeugdcomiteit stelde voor als bijkomend terrein dit van “De 

Eklips” te gebruiken, gezien het tekort aan terreinen. Er kon echter geen 

overeenkomst bereikt worden met landbouwer Cuvelier. 

 

Roger Van Bruwaene gaf ontslag in oktober 75 (was bestuurslid sinds 13 juli 1957) en 

Yves Van Bruwaene werd lid van het dagelijks bestuur op 7 aug 1975. 

 

Bestuurslid Norbert Verroye neemt ontslag op 7 aug 75. 

 

Stad kent toelage toe van 35.000 Fr. 

 

Voorzitter Mahieu heeft toestemming gevraagd aan Stad om kantine te mogen 

uitbreiden. NV Valcke schatte de werken op 240.000 Fr. 

De aanbesteding voor leveringen aan de kantine diende te gebeuren bij deurwaarder 

Libbrecht. Er waren drie inschrijvingen : Lahaye Marc, Meersdom Dirk en Torreele 

Frans. Er werd een contract afgesloten met Marc Lahaye en Dirk Meersdom. 

 

Vervoer van spelers van eerste elftal gebeurt met Bussen Suffis. 

Andere ploegen met Dumortier. 

 

Gaston Sterckx (die reeds jaren deze dienst bezet) vraagt hulp aan tickettenkot bij 

thuiswedstrijden. 

 

Pierre Ryckewaert gaf zijn ontslag. (28/8) – was sinds 18 aug 70 in het bestuur. 

 

Eddy Platteeuw werd bestuurslid op 28/8/75. 

 

Truien voor de eerste ploeg werden geschonken door Verzekering Soenen. 

 

Twee nieuwe scheidsrechters nl. Vande Casteele Gilbert en De Groote André. 

 

Een voetbalschool werd opgericht in de Maeke-Blydezaal o.l.v. Verlinde Reginald. 

Voor de eerste cursus waren 31 inschrijvingen, er werden twee groepen gemaakt. 

 

Voor het eerst werd een referendum voor aanduiding van beste speler, dit op iniatief 

van Yves Van Bruwaene. 

 

Sidon Devos geeft training bijgestaan door Albert De Kersgieter. 

 

Voor als bordjesman te fungeren kreeg  Xavier Vandromme 50 Fr vergoeding per 

wedstrijd en één coca-cola. 

 

Rudi Desmedt, kreeg als beloftevolle speler een contract als niet-liefhebber voor twee 

seizoenen. 

 

Vanbeselaere Johan Dorpstraat 31 Dikkebus werd nieuw scheidsrechter voor KFC op 

8 jan 76. 

 

Gerard Peel ontving Medaille der Sportverdienste 1975. 

 

SK Poperinge stelt voor nauwer samen te werken. 

 



Gery Desender werd uitgeroepen tot meest verdienstelijke speler van 75-76. 

 

In april 76 werd Valère Sansen begraven. 

 

Sidon Devos geeft zijn ontslag als trainer op 20 april wegens te drukke 

beroepsomstandigheden. 

 

Mej. Joseline Theite diende haar ontslag in als schatbewaarster wegens huwelijk en 

werd vervangen door Eddy Platteeuw op 1 juni 76. 

 

Op vrijdag 30 mei 1975 trad Notaris Van Eecke in het huwelijksbootje. 

 

Met Pinksteren namen onze juniors deel aan een internationaal juniorentornooi 

ingericht door KVK Ieper op 5,6 en 7 juni 1976. 

 

Op 26 juli 1975 speelden we een vriendschappelijke wedstrjd tegen USCC Saint-Pol 

sur Mer. 

 

Studax speelde op 6 september de finale van de Beker van België tegen Mol Sport in 

het Sportcomplex van Wezenbeek-Oppem. Een autobus werd ingelegd voor de 

supporters. 

 

Spelers : Leo Beddeleem, Roland Bouckaert, Albert De Byser, Albert De Kersgieter, 

Gery Desender, Norbert Desmedt, Paul Deturck, Wilfried Grillet, Marc Hennebicq, 

Luc Keyngnaert, Roland Keyngnaert, Sam Labaere, Elie Nijs, Frank Oreel, Marc 

Pieters, Paul Verstraete.  

 

 

 
 



 
 

Trainer Sidon Devos 

 

 

 

 

     Seizoen 1975 - 1976            

         

               I e Provinciaal         
         

1 SK Oostnieuwkerke 30 18 4 8 64 31 44 

2 VK Ieper 30 15 5 10 45 30 40 

3 Eendracht Wervik 30 14 10 6 33 41 34 

4 Dottignies Sport 30 13 9 8 40 33 34 

5 SK Gullegem 30 13 10 7 36 34 33 

6 HO Wingene 30 12 10 8 32 41 32 

7 FC Roeselare 30 12 11 7 54 38 31 

8 Winkel Sport 30 12 12 6 37 34 30 

9 FC Heist 30 11 11 8 38 35 30 

10 SV Loppem 30 10 10 10 41 40 30 

11 FC Poperinge 30 10 12 8 38 43 28 

12 BS Avelgem 30 9 11 10 38 35 28 

13 FC Knokke 30 9 13 8 26 38 26 

14 SV Koekelare 30 10 15 5 28 33 25 

15 SK Eernegem 30 8 16 6 41 56 22 

16 Rac De Panne 30 4 21 5 30 59 13 
 



 

Seizoen 1976-1977 

 

Volgende spelers maakten deel uit van de eerste ploeg, achter hun naam staat het 

aantal punten vermeld die ze ontvingen als meest verdienstelijke speler :    

Keyngnaert Luc 315, Pascal Wintein 137, Barbry Jacques 203, Houwen Rik 173,    

Elie Nijs 549, Desmedt  683, Boutten Guido 106, Cambron Willem 31, Beddeleem 

21, Derycke Danny 104, Deschodt Bertrand 159, Desender Gery 695, Wilfried Grillet 

544, Oreel 26, Verstraete Paul 930, Roger Herman 1060, Paul Deturck 773, Albert 

Debyser 757, Pascal Pouillie 57, Roland Keyngnaert 408, Gerard Alain 581,       

Johan Sterckx 361, Patrick Morel 336 en Dekersgieter Albert 41. 

 

Wally Taffin werd aangeduid als trainer van de eerste ploeg. 

 

Vergoedingen : winst 600 Fr (-100 Fr/ ontbrekende training) – gelijkspel 300 Fr (-100 

Fr/ ontbrekende training) 

 

Transferten :  

Out :    Roosebeke Johnny, Desmedt Norbert en Hoflack Luc voor SK Vlamertinge  

      Samain Guido voor FC Ninove 

      Clarisse Eddy voor FC Passendale 

      Pieters Marc voor BS Avelgem 

In : Bouckaert Roland van FC Langemark 

      Gerard Alain van US Saint Pol sur Mer 

 

De bestuursvergadering gebeurt voortaan iedere donderdagavond om 20.30 uur. 

 

De wedstrijden werden van dit seizoen af aangekondigd onder vorm van een affiche. 

 

Een vriendenwedstrijd werd gespeeld tegen FC Brugge ter gelegenheid van de 

opening van onze nieuwe kantine op 22 aug 1976. 

 

Voor de tweede keer werd in samenwerking met de supporterclubs een verkiezing 

georganiseerd van de meest verdienstelijke speler. 

 

Studax KFC Poperinge richtte voor de eerste maal een veteranentornooi in  op 

zaterdag 18 september 1976. De “Wisselbeker Valère Debreus” werd gewonnen door  

 

Bij Brepols werden 50 sportagenda’s besteld voor 1977. Wie heeft nog dergelijk 

exemplaar ? 

 

De eer om als eerste Miss Voetbal aan te treden viel te beurt aan Mej Bourgeois Mia. 

Zij werd uitgenodigd om de aftrap te geven van de wesdtrijd KFC – HO Wingene op 

10 oktober 1976.  

 

Freddy Bryon werd terug tot het bestuur toegelaten op 4 okt 76. 

 

Er werd een reis georganiseerd naar Parijs op 19 mei 77. (Ging niet door wegens een 

gebrek aan inschrijvingen) 

 

Het jeugdcomité draagt Gelein André met positief gevolg voor voor de Trofee van 

Sportverdienste  1976. 

 



Teneinde wat zaad in de clubkas te krijgen werd op initiatief van de Voorzitter van 

het Feestcomité de groep “Dream Express” gevraagd op te treden op 22 april in de 

Maeke Blydezaal. 

 

Er werd in Bellewaerde op 13 mei een studaxmaaltijd georganiseerd. 

 

Hubert Lebbe werd aangeduid als nieuwe trainer (seniors en juniors) voor het seizoen 

77-78. Tevens werd beslist dat hij als enig selectieheer zou fungeren. 

 

Reginald Verlinde dient zijn ontslag in. 

 

Er werd beslist Paul Deturck op de transfertlijst te zetten (700.000 Fr) Dit impliceerde 

dat indien de transfert mislukte er een vaste maandelijkse bezoldiging moest betaald 

worden aan de speler van 5% op het transfertbedrag (700.000 x 5% x 1/12 = 2917 Fr) 

en 35 % per gewonnen punt (700.000 x 35% x 1/30 = 817 Fr) Dus kostprijs indien 35 

punten behaald worden : 2917 x12 + 28595 = 63595 Fr 

 

Naar aanleiding van een onderhoud met Stad Poperinge werden we in kennis gesteld 

dat we ten langste binnen twee jaar zouden moeten verhuizen naar het Don Bosco 

stadion. 

 

De juniors namen deel aan een tornooi ingericht door CS Olympia Division op 1 mei 

en door JS Armentièroise op 28, 29 en 30 mei 1977 . 

 

De reserven namen deel aan een tornooi georganiseerd door Ass. Jeunesse et Loisirs 

Caestre op 9 en 10 april 1977. 

 

Op 22 augustus 1977 speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Brugge 

reserven. 

 

Er werd een bestuursmaaltijd georganiseerd op 15 april in Palace. 

 

De miniemen speelden de finale van de “Jeugd-cup” van Het Volk op donderdag 19 

mei op het terrein van FC Izegem tegen KFC Roeselare. De ¼ finale werd gewonnen 

tegen SK Beveren Leie met 5-2 terwijl de halve finale gewonnen werd van SV 

Moorsele met 3-1. 

 

Omer Huyghe was knape. 

 

 



 
 

 

Boekje met alle wedstrijden en spelers 

 

 

     Seizoen 1976 - 1977            

         

               I e Provinciaal         
         

1 Dottignies Sport 30 20 7 3 44 20 43 

2 VK Ieper 30 14 5 11 38 24 39 

3 FC Roeselare 30 13 7 10 40 28 36 

4 GS Middelkerke 30 11 6 13 45 33 35 

5 BS Avelgem 30 12 8 10 35 24 34 

6 SV Loppem 30 13 10 7 48 36 33 

7 SV Diksmuide 30 11 8 11 38 33 33 

8 SC Wielsbeke 30 13 11 6 48 39 32 

9 SK Gullegem 30 12 11 7 42 35 31 

10 Eendracht Wervik 30 8 8 14 41 37 30 

11 Winel Sport 30 10 11 9 38 33 29 

12 SV Koekelare 30 9 10 11 30 34 29 

13 FC Heist 30 8 12 10 26 35 26 

14 FC Poperinge 30 5 10 15 36 57 25 

15 FC Knokke 30 2 16 12 22 61 16 

16 HO Wingene 30 1 22 7 20 62 9 
 

 



 
 

Scholieren van KFC met voorzitter Marc Mahieu, trainer Hubert Lebbe, 

Jeugdvoorzitter André Gelein, Secretaris Maurice Theite en terreinafgevaardigde 

Frans Vande Casteele 

 

Spelers staand van links naar rechts : Filip Vandecasteele, Scharre, Serge Tetaert, 

Filip Ozeel, Rudi Vandermarliere,Geert Masselus, Patrick Houwen, xx 

Gehurkt : Pluym, Dirk Maes, Pareyn, Brysbaert, Geert Debreuck, xx en Kris De 

Leeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seizoen 1977 – 1978 

 

Hubert Lebbe is trainer. 

 

Bestuur bestaat uit : Voorzitter Marc Mahieu, Onder-voorzitter Soenen, Secretaris M. 

Theite, bestuursleden Albert Warlop, Alfons Demarey, Paul Deraedt, Sidon Devos, 

Jan Ampen, Yves Van Bruwaene, Lucien Wullus, De Gruyter Henri, Orbie Josef, 

Firey Wilfried, Onraedt Gilbert, Vandromme Gilbert, Geert Laheye, Penningmeester 

Eddy Platteeuw. 

 

Trofee van de verdienstelijkste speler wordt toegekend aan Herman Roger (seizoen 

1976-1977). 

 

Beker van W-Vl : 1 nov 77 – 8
ste

 finale KFC – Exc Zedelgem. 

 

Stad Poperinge kent een toelage van 50.000 BFr toe.(+ 10.000 BFr voor de 

voetbalschool) 

 

Gery Desender drukt zijn ontevredenheid uit en wenst niet meer te spelen. Er wordt 

overwogen hem te schorsen. 

 

Frank Blomme, directeur ASLK Poperinge wordt als bestuurslid aanvaard op 28 nov 

1977. 

 

Jan Soenen en Laheye Geert dienen hun ontslag in als bestuurslid resectievelijk op 22 

maart 1978 en 16 januari 1978. 

 

Op 7 juni 1978 werd een algemene vergadering gehouden waar een herstructurering 

van het bestuur aan de orde was en belangrijke bestuursfuncties vacant kwamen. Dit 

waren de belangrijkste beslissingen: 

- de wekelijkse vergaderingen bleven behouden. 

- Er werden twee ondervoorzitters aangesteld : Frank Blomme en Albert Warlop 

- Eddy Platteeuw wordt secretaris in vervanging van Maurice Theite en dit 

vanaf 1 jan 79 

- Henk De Leeuw wordt penningmeester 

- Verantwoordelijke feestcomiteit : Gilbert Vandromme 

- Verantwoordelijke transport : Jan Ampen 

 

De meest verdienstelijke speler werd Paul Deturck (1001 p) die het nipt haalde voor 

Luc Keyngnaert (994 p) 

 

Paul Verhulle diende op 25 apr 78 zijn ontslag in. 

 

Op 13 jan 78 nam de Hr André De Prêtre ontslag als seccretaris-penningmeester van 

SK Poperinge. Hij werd opgevolgd door Herman Bertier als schatbewaarder en door 

Gery Merlevede als secretaris. Gery diende echter reeds op 4 juli 1978 zijn ontslag in. 

Herman Bertier nam vanaf dan ook het secretariaat waar. 

 

 

 



 
 

Ploeg 1977-1978 

Onderaan : Depuydt José, Detrurck Paul, Desender Gery, Keyngnaert Luc,  

Keyngnaert Roland, Herman Roger en Scharre Danny 

Bovenaan : Albert De Kersgieter, Verstraete Paul,Deleye Marnix, Pluym Johhny,  

De Byser Albert, Maerten Patrick Derycke Danny en trainer Lebbe Hubert 

 

 

     Seizoen 1977 - 1978            

               II e Provinciaal B        
         

1 Racing Club De Panne 30 21 2 7 69 24 49 

2 SV Wevelgem 30 16 6 8 55 31 40 

3 WS Bellegem 30 16 6 8 51 36 40 

4 FC Poperinge 30 13 8 9 48 39 35 

5 SK Staden 30 13 9 8 45 40 34 

6 FC Tielt 30 12 9 9 47 38 33 

7 FC Moen 30 13 13 4 57 42 30 

8 FC Marke 30 13 13 4 37 42 30 

9 FC Otegem 30 9 9 12 41 43 30 

10 SV Izegem 30 12 13 5 58 43 29 

11 WS Houthulst 30 11 13 6 46 47 28 

12 FCSH Komen 30 10 12 8 35 51 28 

13 US Herseeuw 30 6 15 9 27 45 21 

14 ZK Dentergem 30 8 19 3 35 63 19 

15 SV Kortrijk 30 5 16 9 31 52 19 

16 SV De Ruiter 30 4 19 7 34 80 15 
 

 

 

 



Seizoen 1978-1979 

 

Spelers eerste ploeg : 

Barbry Jacques – De Byser Albert – De Kersgieter Albert –Dekwae Johny –  

Deleye  Marnix – Depuydt josé – Derycke Danny – Desender Gery – Deturck Paul – 

Devloo Stephaan – Grillet Wilfried – Keyngnaert Luc – Keyngnaert Roland – Lebbe 

Hubert – Maerten Patrick – Masselus Bart – Morel Patrick – Muylle Marc – Pluym 

Johny – Pouillie Roland – Scharre Danny –  Vanexem Luc – Verhaeghe Marc – 

Verstraete Paul – Wintein Pascal – Decrock André 

 

Een incident had plaats op het moment dat trainer Lebbe opteerde voor doelman 

Masselus i.p.v. De Kersgieter. Paul Deturck wou niet meer spelen en kwam zijn 

zienswijze verdedigen voor het bestuur. Voorzitter Marc Mahieu en Trainer Lebbe 

verlieten na enige woordenwisselingen woedend de zaal. Paul kon tenslotte toch 

overhaald worden. 

 

Noël Van Brabant sluit aan als bestuurslid – andere bestuursleden : Marc Mahieu 

(voorzitter) – Ondervoorzitters Blomme en Warlop – Penningmeester Hubert 

Deleeuw - Demarey Alfons – Paul Deraedt  - Yves Van Bruwaene – Gilbert 

Vandromme – Eddy Platteeuw (secretaris) – Jan Ampen – Gilbert Onraedt – Wilfried 

Depuydt (bood zijn ontslag aan op 8 maart 1979) – Willy Firey – Lucien Wullus – 

Gelein André – Roland Laroye 

 

Een maaltijd voor het erecomité werd gegeven op vrijdag 9 maart in Hotel Palace. 

 

Op een spoedvergadering van het dagelijks bestuur op 25 februari 1979 werd beslist 

trainer Hubert Lebbe te bedanken voor zijn bewezen diensten. Jeugdtrainers Jef De 

Leeuw en Robert Verhulst werden aangeduid als trainers ad interim. Deze beslissing, 

die in het licht stonden van een vrijwaring van de promotiekansen, gaf aanleiding tot 

heftige discussies. 

 

Notaris Van Eecke, Pierre Van Eecke en Maurice Theite ontvingen het kenteken van 

clubleider van de KBVB dat hen uitgereikt werd tijdens de Provinciale vergadering op 

16juni in het Boudewijnpark te St Michiels Brugge.. 

 

De beide trainers waren de mening toegedaan dat er niet verder mocht verder gegaan 

worden met de trofee van de meest verdienstelijke speler omdat dit tot spanningen 

kon leiden binnen de spelersgroep. Ook zou de uitslag van dit jaar niet bekend 

gemaakt worden. 

 

Stad kende en toelage toe van 60.000 Fr 

 

Op 1 maart 1979 gaf Wilfried Depuydt zijn ontslag als bestuurslid. 

 

Op 30 november 1978 gaf Maurice Theite na 15 jaar gefungeerd te hebben als 

secretaris zijn ontslag. Hij werd opgevolgd door Eddy Platteeuw in de functie van 

secrertaris. Hij wenste echter nog bestuurslid te blijven. 

 

Meest verdienstelijke speler Roland Keyngnaert. 

 

 



 
 

Stephaan Devloo , Marnix Deleye, Albert de Byser, Johnny Pluym, Albert 

Dekersgieter, Johny Dekwae, Danny Scharre, Marc Muylle, Paul Deturck, Dirk 

Sanders en José Depuydt. 

 

 

 

Seizoen 1979-1980 

 

KFC sloot een contract met de firma PVBA Josina Snacks uit Geluwe die toegelaten 

werd op het terrein fritten, hotdogs, braadworsten, pistolets, droogvis en ijskreem te 

verkopen tegen een vergoeding. 

 

Na een lange zoektocht worden René en Dirk Cappoen terreinverzorger op 13 aug 

1979. 

 

Bij het begin van het seizoen kwam Paul Deturck in de bestuursvergadering zijn 

ongenoegen uiten over het feit dat hij niet kon transfereren naar VK Ieper. Paul wilde 

wel verder blijven spelen met de eerste ploeg als dezelfde vergoeding zou gegeven 

worden zoals Ieper hem beloofd had. Dit werd hem geweigerd. Hij weigerde dan ook 

nog te voetballen. Ere-voorzitter Van Eecke en Derynck gingen met Paul spreken en 

konden hem tot rede brengen. Paul beloofde zich terug ten dienste te stellen van KFC. 

 

Op 24 nov werd een Miss Voetbalverkiezing gehouden in de Maeke Blydezaal. 

 

Op 6 en 7 okt werd doorjeugd SK en KFC een poussinkaarting gehouden. 

 

Bestuur : Marc Mahieu (voorzitter) – Ondervoorzitters Blomme en Warlop – 

Penningmeester Henk Deleeuw -Demarey Alfons – Paul Deraedt  - Yves Van 

Bruwaene – Gilbert Vandromme – Eddy Platteeuw (secretaris) – Jan Ampen – Gilbert 

Onraedt – Wilfried Depuydt (bood zijn ontslag aan op 8 maart 1979) – Willy Firey – 

Lucien Wullus – Gelein André en Freddy  

 

Gantois Paul is scheidsrechter. 

In nov 1979 overleed Jozef Orbie (oud-bestuurslid), hij had zijn ontslag als 

bestuurslid ingediend in de zomer 1979. 

 

Op 26 dec 1979 kwam Robert Goethals als speciale gast naar het kerstfeestje van de 

jeugd. 

 



Ondervoorzitter Frank Blomme verlaat Poperinge (naar Oostende) en geeft aldus zijn 

ontslag. 

 

Stad Poperinge geeft een werkingstoelage van 50.000 Fr. 

 

Nieuw bestuurslid op 7 feb 1980 : Willy Bouton 

Nieuw bestuurslid op 21 feb 1980 : Noël Van Brabant 

 

De knapen reeks N zijn kampioen. 

 

Tijdens de laatste vergadering op 12 mei 1980 merkte Jef De Leeuw op dat met twee 

trainers werken heel moeilijk is. Een beslissing terzake drong zich op .  

 

Op 27 juni 1979 diende Gilbert Onraedt zijn ontslag in als bestuurslid. 

 

Op donderdag 24 aril 1980 werd een vergadering gehouden in de feestzaal van het 

Stadhuis in verband met de verdere uitbouw van de Bosco-sportzone. 

 

Trainer : Jef De Leeuw Spelers : Bart Masselus, Luc Keyngnaert, Albert De Byser, 

Ronaldo Pluym, Rudi Vandermarliere, Lieven Brysbaert, Johnny Pluym, Buseyne, 

Danny Derycke, Rik Houwen, Roland Keyngnaert, Dirk Sanders, Johny Dekwae en 

Dirk Maes  

 

 

 


