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Woordje van onze voorzitter: Uitzonderlijk seizoen. 

Het seizoen 2019-2020 kende begin maart een abrupt einde. Op die manier werd het één van de meest 

uitzonderlijke seizoenen die ik zelf ooit heb meegemaakt. Het coronavirus heeft de ganse wereld, en 

dus ook het voetbalspelletje in zijn greep. Trainingen, wedstrijden, samen zijn met de vrienden,… alles 

werd ons plots ontnomen. Uiteindelijk werd eind maart door de Voetbalbond beslist om alle 

competities definitief stil te leggen. 

Niet alleen daarom werd het een uitzonderlijk seizoen, maar ook door het feit dat we dit seizoen finaal 

3 kampioeneploegen kennen binnen KSV Rumbeke.  

De damesploeg kon de titel nog op het terrein zelf vieren. Net voor de corona-maatregelen van 

toepassing waren, wisten zij de titel binnen te halen. Met slechts één keer puntenverlies in een gans 

seizoen is deze titel dubbel en dik verdiend voor onze ladies.  

 

 

 

Ook de gewestelijke reserven 

van trainer Danny Varrewaere 

spelen kampioen. In die reeks 

was het nog spannend tussen 

Rumbeke en Lichtervelde, maar 

het ‘corona’ beestje bekroonde 

KSV Rumbeke tot de verdiende 

kampioen.  

 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/teams/dames/2254-heel-jaar-hard-werken-werd-beloond-bij-de-dames-van-ksv-rumbeke-met-de-kampioenstitel-2019-2020
https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2272-gew-res-danny-kronen-zich-tot-kampioen-trainer-danny-blikt-terug-op-een-fantastisch-seizoen
https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2272-gew-res-danny-kronen-zich-tot-kampioen-trainer-danny-blikt-terug-op-een-fantastisch-seizoen
https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2272-gew-res-danny-kronen-zich-tot-kampioen-trainer-danny-blikt-terug-op-een-fantastisch-seizoen
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And last but not least speelt ook onze A-kern kampioen. Op vijf speeldagen van het einde staat onze 

ploeg liefst 12 punten voor op de tweede in de stand. Niemand zal dus betwijfelen dat KSV Rumbeke 

de verdiende kampioen is in tweede provinciale B. Volgend seizoen treden we dus weer aan in de 

hoogste provinciale reeks. Lees hier de reacties van enkele spelers van onze fanion. 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen zitten we niet stil en werken we verder aan onze infrastructuur. Na het kunstgrasveld en 

de bijkomende nieuwe kleedkamers, zijn de renovatiewerken aan de terreinen reeds begonnen. Dit 

tussenseizoen wordt terrein 2 onder handen genomen en volledig opnieuw ingezaaid. Hopelijk 

werken de weergoden dit jaar eens een beetje mee en zorgen ze af en toe voor het nodige water. 

Hopelijk trekt het coronavirus zicht tijdig terug in een diepe slaap, zodat we het seizoen 20-21 op een 

normale manier op gang kunnen trekken. Dan zien we elkaar met veel goede moed en veel goesting 

terug op het Rumbeekse Sportpark. Ik kijk er alvast naar uit. 

 

Hou jullie ondertussen gezond en blijf zolang als nodig ‘in jullie kot’ !! 

 

Stefaan Bouckaert 

Voorzitter KSV Rumbeke 

 

 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2271-reacties-van-enkele-spelers-fanion-ksv-rumbeke-over-hun-kampioenstitel-2019-2020
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U13 schittert in een 

zelfgemaakt filmpje van de 

WC Rol Challange. 

U13 van KSV Rumbeke heeft een video 

gemaakt van hun wc-rol challenge. Het idee 

hadden ze zien passeren op de 

verschillende sociale mediakanalen en 

wilden dit absoluut ook doen. Milo Segaert 

ondernam actie en kon enkele spelers van 

de U13 warm maken om eraan deel te 

nemen. Zelfs hun 2 trainers Nele en Wouter 

spot je in het filmpje. Bekijk de video op 

onze website. 

 

Jeugdwerking seizoen 20/21: uitleg van onze TVJO 

Het was sportief een mooi seizoen, maar eentje met een vreemd einde… Het coronavirus zorgde voor 

een vroegtijdige beëindiging van het voetbalseizoen 2019-2020. Maar niet getreurd, we zijn 

ondertussen al druk bezig met de voorbereiding van het volgend seizoen.  

Al een aantal seizoenen spelen we provinciaal door de samenwerking met RSV Roeselare. In de nabije 

toekomst willen we zelf het provinciaal label behalen. Dit zou dan ook het seizoen moeten worden 

waarbij we de uitdaging aangaan om het provinciaal label te behalen. Dit betekent dat we ook onze 

jeugdwerking verder moeten ontwikkelen en blijven uitbouwen voor deze uitdaging.  

We volgen verder de ingeslagen weg van de laatste jaren waarbij de nadruk ligt op voetbalopleiding 

binnen een plezierig en vriendschappelijk klimaat (fun). We staren ons niet blind op uitslagen, maar 

kijken vooral naar de manier waarop er getraind wordt en wedstrijden worden gespeeld. 

 Er wordt verder sterk ingezet op basisvaardigheden en techniek in de onderbouw en 

middenbouw. De samenwerking met KVK-techniekschool zetten we voort. Naast het 

wekelijks aanbod van KVK-techniektrainingen voor U7 tem U12, doen wij ook een beroep op 

hun techniektrainers die deskundigheid en ondersteuning bieden tijdens trainingen en 

wedstrijden. 

 We werken verder 6-wekelijks aan de hand van thema’s tijdens trainingen en wedstrijden. 

Nieuw is dat er volgend seizoen gestart wordt met ondersteunende coördinatoren, meer 

bepaald een coördinator voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Hun 

hoofdtaak zal zijn om de trainers extra te ondersteunen en te begeleiden tijdens trainingen en 

wedstrijden. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2277-u13-schittert-in-een-zelf-gemaakt-filmpje-van-de-wc-rol-challenge
https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2277-u13-schittert-in-een-zelf-gemaakt-filmpje-van-de-wc-rol-challenge
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 Het systeem met regelmatige evaluatiemomenten bouwen we verder uit en wordt een 

verplicht item voor de provinciale reeksen. We staan hierbij niet alleen stil bij de 

voetbaltechnische aspecten, maar ook bij het sociale aspect (gedrag en attitude). Hieraan 

koppelen we opnieuw een ouder/speler contactdag (tussentijds en einde seizoen). 

 Om zoveel mogelijk eigen spelers te laten doorstromen naar ons eerste elftal, is een 

aanvullend aanbod voor potentieel talentvolle spelers noodzakelijk. Dit seizoen waren we 

gestart met postformaties (prépostformatie U12-U13 en postformatie U14-U15 en U16). Dit 

project werd positief geëvalueerd en wordt – mits wat aanpassingen – verder gezet.  

 Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, willen we meer meisjes aan het voetballen 

krijgen met als doel eigen jeugdspeelsters op te leiden tot volwaardige speelsters van ons 

dameselftal. In maart zou de meisjeswerking ‘Meisjes@Rumbeke’ normaal van start gaan, 

maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel… 

 Daarnaast blijven onze tornooien en de voetbalstages (Paasvakantie en grote vakantie) 

vaste waarden binnen het jeugdaanbod van KSV Rumbeke. 

Het wordt dus een hele opgave, maar we zijn vastberaden om als (jeugd)bestuur samen met jullie, 

ouders en spelers, de uitdaging aan te gaan.  

Blijf ondertussen in beweging en hou jullie goed! 

Henk Vandewalle 

TVJO  

Referee Ambassador 

Al enkele jaren is er een nijpend tekort aan scheidsrechters om 

onze wedstrijden in goede banen te leiden en het tekort wordt 

almaar groter. Voetbal Vlaanderen is daarom gestart met het 

“Referee Ambassador Project” en het lijkt erop dat ze de mosterd 

haalden bij het “Refkes Project” van KSV Rumbeke.  

Het “Refkes Project” werd bij KSV Rumbeke een aantal jaren 

geleden opgestart door Dario Seynhaeve, nu actief bij het Bureau 

Arbitrage, en werd de laatste jaren verder uitgebouwd door Marc 

Vandevelde. Het doel van het “Refkes project” is om eigen 

jeugdspelers wedstrijden van de jeugd, waarvoor geen officiële 

scheidsrechter wordt aangeduid (U6 tem U13), te laten leiden. Dit 

heeft twee grote voordelen.  Ten eerste moet de club niet meer 

ieder weekend op zoek naar vrijwilligers om deze wedstrijden te leiden en ten tweede is het leiden 

van jeugdwedstrijden een mooie aanvulling van de voetbalopleiding van onze jeugdspelers.  Zo 

ervaren ze zelf dat het beoordelen van wedstrijdfases als scheidsrechter niet altijd even makkelijk is.   
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De deelname aan het “Refkes project” is volledig vrijwillig. Het is dan ook een heel leuke vaststelling 

dat Marc ieder jaar meer en meer jeugdspelers kan warm maken voor zijn project. De laatste jaren zijn  

er zelfs al een aantal jeugdspelers doorgegroeid tot officiële scheidsrechter bij de KBVB.  Net dat 

laatste trok de aandacht van Voetbal Vlaanderen.   

Voetbal Vlaanderen start nu hun eigen “Refkes Project” onder de noemer “Referee Ambassador”.  Er 

wordt gevraagd aan iedere club om een Referee Ambassador aan te stellen.  Deze persoon heeft binnen 

zijn eigen club volgende taken: 

 Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze de reglementaire leeftijd 

bereikt hebben. 

 Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten leiden. 

 Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naargelang hun mogelijkheden. 

 De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen. 

 Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële arbitrage te zetten. 

 Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: opvang, organisatie, 

begeleiding bij problemen,… 

 Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club. 

 Via de afgevaardigden supporters aanspreken op hun gedrag. 

 Opvang namiddagscheidsrechters bij wedstrijden eerste elftal. 

 Melden bij het regionaal Bureau Arbitrage in geval van observatie talentvolle scheidsrechters, 

incidenten, … . 

Allemaal taken die Marc Vandevelde reeds enkele jaren bij KSV Rumbeke uitvoert.  Hij is dan ook 

vanzelfsprekend door het hoofdbestuur aangesteld als Referee Ambassador voor KSV Rumbeke. 

Marc zelf geeft onze redactie alvast het volgende mee: “Als Referee Ambassador ben ik fier deze taak 

op mij te mogen nemen bij KSV Rumbeke. Een mooi team jeugdscheidsrechters staat wekelijks paraat 

om de jeugdwedstrijden in goeie banen te leiden. Dit jaar waren er maar liefst 23 scheidsrechtertjes 

die zich wekelijks vrij maakten om wedstrijden te fluiten. Mijn respect voor hen is daarom groot en 

daarom behandel ik hen met veel liefde en genegenheid voor het vak. Dit jaar hebben twee van onze 

jeugd refkes de cursus gevolgd bij de KBVB en zijn met glans geslaagd.  Een prestatie waarop ik 

apetrots ben. Ik volg hen graag verder op in de hogere reeksen en hoop ze te zien groeien tot 

volwaardige scheidsrechters!” 
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 Inschrijvingsdag 

Vermoedelijk zal een inschrijvingsdag in de gekende format begin juni nog niet kunnen doorgaan. We 

werken momenteel een alternatief uit en wachten de toekomstige coronamaatregelen af. Van zodra er 

iets beslist is, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.  

 

  Vacatures 

Om als club te kunnen blijven groeien en om de kwaliteit van onze jeugdopleiding te verhogen zijn wij 

op zoek naar: 

 Jeugdtrainers - Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Medewerkers Sociale cel - Meer info 

Voor meer info, druk op de link van de vacature.  

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd, neem dan zeker contact op via tom@svrumbeke.be of 

jeugd@svrumbeke.be. 

 

  Agenda – Save the date 

Alle evenementen zoals de seizoensafsluiter, kampioenenfeesten, meisjes@svrumbeke, paasstage,…  

vielen door het coronavirus helaas in het water. Momenteel kunnen we nog geen inschrijvingsdag en 

dergelijke inplannen.  We houden u op de hoogte.  

 

KSV Rumbeke Voetbalstages 

De paasstage is geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Wie ingeschreven was, is reeds via mail 

gecontacteerd. Hebt u nog vragen, neem dan contact op via: voetbalstage@svrumbeke.be. 

 

De zomerstage van 17 t.e.m. 21 augustus gaat wel door.   

Meer info of inschrijven kan via deze link: Voetbalstages 

https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2276-vacature-jeugdtrainer-s
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2241-vacature-ontvangstmedewerker-secretariaat
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2239-vacature-medewerker-sociale-cel
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/evenementen/voetbalstage/2103-inschrijven-paasstage-2020-en-zomerstage-2020

