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Update inschrijvingen seizoen 20/21 

Omdat de inschrijvingen dit seizoen wat atypisch verlopen volgt hieronder nog eens een korte stand 

van zaken voor de verschillende ploegen: 

Nieuwe spelertjes voor de U6 kunnen zich zoals dat ook vorige seizoenen het geval was inschrijven na 

het volgen van drie proeftrainingen. Deze proeftrainingen starten in augustus en zijn vooral bedoeld 

om de spelertjes even te laten kennis maken met de voetbalsport en om na te gaan of ze zich wel thuis 

voelen op een voetbalterrein.  

Voor de jeugdspelers van U7 tot en met U17 is de voorrangsperiode voor de inschrijvingen afgelopen. 

Spelers die zich tijdens deze periode nog niet ingeschreven hebben worden normaal gecontacteerd om 

na te gaan of ze alsnog wensen in te schrijven. Dit gebeurt tussen 20/6 en 27/6.  

Wanneer de inschrijvingen van de jeugd zijn afgelopen zijn de andere teams aan de beurt. De spelers 

en speelsters van de U21, de beloften, de reserveploegen en het dameselftal zullen eind deze 

maand een brief krijgen met de gegevens voor de inschrijving.  

  

Actie Sportline voor de leden van KSVR 

 

Via onderstaande link vindt U twee kortingsbonnen van 

Sportline. Deze bonnen zijn exclusief voor de leden van 

KSV Rumbeke. Druk de bon af en neem hem mee naar de 

winkel. 

Er is een actie op voetbalschoenen waarop u 25% korting 

ontvangt en op de EK-bal, ter waarde van €25,00 die u kan 

kopen aan €10,00. Deze actie is geldig tot 31/07/2020.  

Bovendien, bij aankoop van loopschoenen en sneakers én 

afgifte van de tweede bon, ontvangt u de EK-bal helemaal 

gratis. Deze actie is geldig tot 15/10/20. 

Bekijk de bon in bijlage voor alle voorwaarden.  

 

!!!DRUK HIER VOOR UW ACTIEBON!!! 

https://www.svrumbeke.be/nl/images/2020-2021/pdf/bon_Sportline.pdf
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Voorstelling trainers KSV Rumbeke 

De website van KSV Rumbeke pakt uit met een nieuwe reeks waarin alle trainers van de club worden 

voorgesteld. Om de 2 à 3 dagen stelt webmaster Kurt Maddens een andere trainer aan u voor. Als 

eerste in deze reeks komt Peter Bailliu aan bod.  Peter is trainer van de beloften en heeft al een rijk 

gevulde voetbal –en trainerscarrière achter de rug.  U kan de voorstelling hieronder lezen of 

rechtstreeks op onze website via deze link. 

De 54-jarige beloftentrainer is woonachtig te 
Beveren-Roeselare en begint aan zijn derde 
seizoen bij KSV Rumbeke als beloften trainer met 
aan zijn zijde de broers Kurt en Peter Maddens 
als afgevaardigden. Dit seizoen gaat hij naast 
trainer ook de taak als coördinator bovenbouw 
op zich nemen. Peter Bailliu heeft alvast een 
rijkgevulde voetbalcarrière achter de rug. 

"Gestart in de jeugd van Cercle Brugge schopte 

Peter het tot in de nationale 

jeugdploegen.  Daarna kampioen met Beernem in 

2de Prov., vervolgens 1 jaar in 1ste Prov.  Verkast naar Diksmuide voor één jaar, daarna 1 jaar Heist, 9 

jaar Izegem, 1 jaar Handzame, 1 jaar Blankenberge, 1 jaar Sint-Jan Wingene en tot slot de fusieploeg 

KVC Wingene." 

Na zijn rijkgevulde voetbalcarrière ging hij aan de slag als trainer bij KVC Wingene, KSV Roeselare en 
Dosko Beveren. Nu begint Peter aan zijn derde seizoen bij KSV Rumbeke. 

Waarom koos Peter Bailliu 3 jaar geleden voor KSV Rumbeke? 
"Men zocht op dat moment een trainer die graag werkt met de jeugd, maar ook zorgt voor de 
doorstroming van de eigen jeugd naar de eerste ploeg toe. Dat is iets dat op mijn lijf is geschreven."  
 
Zijn ambitie voor het seizoen is om terug een paar spelers te kunnen afleveren aan de A-kern. 

Naast het voetbal geniet Peter van de natuur en op vrijdag van een lekkere éclair. Zijn favoriete 
vakantiebestemmingen zijn het Zwarte Woud (Oberprechtal), Durbuy en Montenau.  

"Ik ben een persoon die vindt dat voetbal niet alleen gespeeld wordt op het veld, maar ook naast het veld. 
Met een goede groepssfeer kan men veel bereiken!!!" 
 
De redactie van de website wenst Peter Bailliu en zijn team veel succes in het komend seizoen !!!  

Tekst Kurt Maddens  

In dezelfde reeks verscheen ook al de voorstelling van Kimberly Cool trainster van de U6 en de U7, 

Danny Varrewaere trainer van de gewestelijke reserven en Glenn Debeuf nieuwe aanwinst in onze 

trainerstaf en trainer van de U13. 

De volledige reeks leest u op ons website of op de KSV Rumbeke jeugd facebookpagina. Klik op de link 

en volg onze pagina zo kan u deze reeks ook volgen op facebook.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2361-peter-bailliu-trainer-beloften-met-een-goede-groepssfeer-kan-men-veel-bereiken
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2363-kimberly-cool-trainster-u6-u7-spelertjes-veel-bijleren-en-zichzelf-laten-ontdekken-in-het-voetbal
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2364-danny-varrewaere-trainer-gew-res-zou-wel-eens-durven-een-chokotoff-eten
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2365-glenn-debeuf-trainer-u13-belangrijkste-is-voor-mij-de-kids-een-leuk-seizoen-te-bezorgen
https://www.facebook.com/svrumbeke
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  Reeksindelingen volgend seizoen zijn gekend 

De reeksindelingen voor volgend seizoen zijn gekend en werden gepubliceerd in het Sportleven.  Onze 

webmaster Kurt Maddens zocht alles voor U uit en plaatste de reeksen netjes op de website. Deze 

indelingen kunnen nog wijzigen.  Wil je weten naar welke ploegen je trekt volgend seizoen ?  Neem 

dan snel een kijkje op de website.   Hieronder de links voor de verschillende ploegen netjes bij mekaar.  

Reeksindeling U6 Reeksindeling U7 Reeksindeling U8 Reeksindeling U9 

Reeksindeling U10 Reeksindeling U11 Reeksindeling U12 Reeksindeling U13 

Reeksindeling U15 Reeksindeling U17 Reeksindeling U21 Reeksindeling Prov Beloften 

Reeksindeling Gew. Reserven Berry  Reeksindeling Gew. Reserven Danny        

Reeksindeling Dames    Reeksindeling A-kern 

 

Extra aanbod techniektrainingen 

Techniektraining is een heel belangrijk onderdeel binnen onze jeugdopleiding onderbouw en 

middenbouw. Er bestaan al heel wat externe organisaties die techniektraining aanbieden, maar vanaf 

volgend seizoen starten we met een eigen betaalbaar aanbod, voorlopig voor de leeftijdscategorieën 

U8, U9 en U11.  

Concreet wordt de mogelijkheid geboden om een derde training – een specifieke techniektraining – te 

volgen. Dit betreft een techniektraining waarbij de aandacht wordt gelegd op het verder ontwikkelen 

van de individuele basics van de speler: aanvallende en verdedigende moves, snelvoetenwerk, 

algemene coördinatie, passing, balaanname, duelvormen,…  

Met slechts 8 spelers per trainer komt de individuele bijsturing van de speler maximaal aan bod.  De 

techniektraining is dan ook een mooie aanvulling op de reguliere trainingen. 

Voor de U8 en de U9 worden de techniektrainingen geleid door Peter Van denabeele en David Decru.  

De trainingen gaan door op woensdagnamiddag op het kunstgrasterrein van KSV Rumbeke. Voor de 

U11 gaan de trainingen door op maandagavond in de sporthal van de basisschool De Ark te Oekene 

onder leiding van onze TVJO Henk Vandewalle. 

We willen deze trainingen echt zien als een extra derde training en aangezien onze U10 reeds traint op 

maandag en woensdag was het niet mogelijk om deel te nemen aan het aabod van KSV Rumbeke. Deze 

spelers kunnen echter wel inschrijven voor de techniektrainingen van de KVK Techniekschool.  Deze 

gaan door op vrijdagavond op het kunstgrasterrein van KSV Rumbeke. 

De data, kostprijs en inschrijvingswijze verneem je via de website.  De betrokken spelers van KSV 

Rumbeke krijgen ook een persoonlijke mail. 

https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u6
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u7
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u8
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u9
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u10
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u11
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u12
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u13
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u15
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u17
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/u21
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/prov-beloften
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/gew-res-berry
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/gew-res-danny
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/dames/kalender-dames
https://www.svrumbeke.be/nl/teams/a-kern/kalender-a-kern
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  Vacatures 

Om de groei van de club te bestendigen en de kwaliteit van de trainingen te verhogen, is KSV Rumbeke 

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. 

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 

Oude Nieuwsbrieven 

Wil je één van de vorige nieuwsbrieven lezen ?  Geen nood, op de link Nieuwsbrief heb je het overzicht 

van alle nieuwsbrieven. 

Vragen? 

GC/Secretaris:     Filiep Cneut filiep@svrumbeke.be 0496/631452 

Jeugdvoorzitter:   Tom Verbanck tom@svrumbeke.be  0474/706757 

Verantw. Jeugdadministratie:  Ann Verdonck jeugd@svrumbeke.be 0472/920916 

TVJO (Techn. Verantw. Jeugdopleiding): Henk Vandewalle TVJO@svrumbeke.be  0495/302731 

Verantw. “Refkes Project”:  Marc Vandevelde marc@svrumbeke.be 0485/989757 

Verantw. tornooien en website:  Kurt Maddens  tornooi@svrumbeke.be 0497/637582 

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/nieuws/voetbalstage
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
mailto:filiep@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:tornooi@svrumbeke.be

