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Verdeling trainingspakken seizoen 20/21 

Dankzij de steun van de mensen van Honda Heyndrickx en Ixina Roeselare aan onze jeugdwerking  

kunnen we ook dit seizoen iedere speler een prachtige training van de club schenken. 

 

 

      

 

De spelers van U6 tem U13 die hun inschrijvingsgeld reeds betaalden maar nog geen training 

afhaalden tijdens de afhaalmomenten kunnen dit vanaf nu doen in de kantine.  

De spelers van U15 tem U21 die hun kledijpakket reeds bestelden bij inschrijving maar nog niet 

afgehaald hebben kunnen hiervoor ook in de kantine terecht. Wie het verplichte kledijpakket nog niet 

besteld heeft neemt best contact op via tom@svrumbeke.be.   

 

Stockverkoop oude kledij en bestellingen nieuwe kledij 

De trainingspakken dit seizoen zijn van de Stream 22 reeks van Uhl 

Sport. Net zoals andere seizoenen zal het binnenkort mogelijk zijn 

om ook andere kledij uit deze reeks te bestellen.  Maar voor wij 

kunnen overgaan tot de aankoop van deze nieuwe stock moet er 

plaats worden gemaakt.  Wij zitten nog met heel wat kledij van 

vorige seizoenen.  

Deze over stock wordt aangeboden aan knalprijzen, ideaal als 

trainingskledij of speelkledij. Er worden trainingspakken (jas en 

broek) aangeboden aan 5,10 en 15€. Daarnaast zijn er ook nog 

shirts, truien en regenjassen te verkrijgen. Neem dus zeker een 

kijkje achteraan in de kantine. 

 

 

 

 



                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
Seizoen 2020/2021   

 
 

  Nieuwsbrief  18/09/2020 
  

                             2 

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Corona maatregelen kantine 

Dat deze corona periode geen gemakkelijke periode is is allang duidelijk.  Ook voor de vrijwilligers in 

onze kantine is het momenteel heel lastig werken.  Er komen heel wat extra werkjes bij en niet 

iedereen neemt de maatregelen even serieus. Het is dan ook heel lastig voor onze medewerkers om 

alle mensen continu te vragen om hun mondmasker op te zetten, zich te registreren, neer te zitten 

tijdens het consumeren,… 

Daarom vragen wij ook de medewerking van onze leden.  Als alle eigen leden de maatregelen al 

nakomen zullen ook de bezoekers volgen en wordt het een stuk aangenamer werken voor onze 

vrijwilligers. 

U kan de corona afspraken voor onze kantine hier raadplegen.    

 

Bedanking Rik Demeyere 

Na 15 jaar trouwe dienst bij de jeugd van KSV Rumbeke moest 

keepertrainer Rik Demeyere vorig seizoen de handdoek werpen. Door 

enkele veranderingen op zijn werk werd de combinatie met het 

trainerschap zo goed als onmogelijk. Omdat het seizoen ten gevolge van 

de Coronacrisis vroegtijdig werd stopgezet konden we Rik nog niet 

bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze jeugdkeepers.  Vorige 

zondag was Rik aanwezig op de club als afgevaardigde van onze 

Gewestelijke Reserven.  Het ideale moment om hem alsnog in de 

bloemetjes te zetten. Een tiental jeugdkeepers zakte zondagmorgen vroeg 

samen met collega keepertrainer Diego speciaal naar het Sportpark af om 

een aandenken te overhandigen aan hun trainer Rik.  

 

Graag bedanken wij ook onze 

sponsor Battesimo om het KSV 

Rumbeke logo op de spiegel te 

graveren. 

 

 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2482-corona-maatregelen-kantine-en-vip
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     Uitbreiding sportieve werking 

De laatste jaren wordt heel hard gewerkt aan de verdere uitbouw van onze jeugdopleiding.  Dit 

seizoen werden enkele nieuwe mensen in onze jeugdwerking opgenomen. Onze TVJO (Technisch 

Verantwoordelijke Jeugdopleiding) krijgt vanaf dit seizoen de hulp van drie coördinatoren die zich elk 

op een specifiek onderdeel van onze jeugdopleiding zullen toespitsen. Deze mensen hebben alle drie 

tonnen ervaring als speler en/of trainer en beschikken over enkele fraaie trainersdiploma’s. 

Deze coördinatoren zullen in overleg met onze TVJO het bestaande jaarplan van de opleiding 

evalueren.  Ze volgen regelmatig de trainingen en de wedstrijden van hun jeugdteams, om aldus 

feedback te kunnen geven aan de TVJO m.b.t. de evolutie van groepen en individuen, ze geven 

voetbaltechnische ondersteuning aan de trainers, zowel op trainingsgebied als voor het coachen van 

wedstrijden, ze organiseren periodiek overleg met de trainers, ze bespreken samen met TVJO het 

jeugdbeleidsplan van de club met de trainers,…. 

Peter Van den Abeele: Coördinator U7 ten U13 

Via de KVK Techniekschool kwam Peter in contact met KSV Rumbeke. 

Aanvankelijk kwam hij de spelers van Rumbeke opvolgen die waren 

ingeschreven in de KVK Techniekschool, maar al snel deelde Peter zijn 

ervaring en kennis met alle spelers en met onze trainers. Peter was 

eerder als voetbaltrainer al actief bij Dosko Beveren, Club Roeselare, SV 

Roeselare en Zulte Waregem en zal zijn functie bij de KVK 

Techniekschool combineren met zijn functie bij KSV Rumbeke.     

Peter Bailliu: Coördinator U15 tem U21 

Peter is bij ons al enkele jaren trainer van de Beloften.  Als voetballer 

doorliep Peter de jeugdopleiding van Cercle Brugge alwaar hij het 

schopte tot de Nationale jeugdploegen. Daarna speelde hij nog voor 

Beernem, Diksmuide, Heist, Izegem, Handzame, Blankenberge, Sint-Jan 

Wingene en KVC Wingene. Als trainer was Peter actief bij KVC Wingene, 

KSV Roeselare en Dosko Beveren.  

Virgil De Windt: Coördinator keeperopleiding 

Van 2009 tot 2013 was Virgil het sluitstuk van KSV Rumbeke.  In zijn 

actieve carrière verdedigde hij ook nog het doel van onder andere  KV 

Oostende, SK Gullegem en SK Oostnieuwkerke. Na zijn actieve carrière 

werd Virgil keepertrainer. Hij behaalde zijn diploma keepertrainer niveau 

1 en 2 en was de laatste jaren aan de slag als keepertrainer van het eerste 

elftal van KSV Roeselare. Virgil zal met zijn ervaring de club ondersteunen 

bij de verdere uitbouw van de keeperopleiding. 
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Eerste post formatie training seizoen 20/21 

 

Afgelopen woensdag werd de eerste postformatietraining van het nieuwe seizoen georganiseerd 

onder leiding van onze TVJO Henk Vandewalle en de postformatietrainers Hein Stevens en Frieder 

Casteleyn. De pre-postformatietrainingen (U12 en U13)  en postformatietrainingen (U14, U15 en U16) 

zijn extra trainingen voor talentvolle en gemotiveerde spelers met potentieel. De selectie van de 

spelers die mogen deelnemen aan deze trainingen gebeurt door de TVJO en de postformatietrainers 

met advies van de veldtrainers.  De belangrijkste selectiecriteria zijn de voetbalkwaliteiten, motivatie 

en inzet maar ook met het thema van de training wordt rekening gehouden bij de selectie. Voor iedere 

training komen heel wat spelers in aanmerking, de selectie maken is dan ook geen gemakkelijke 

opdracht. Het thema van deze training was “opbouw van achteruit”.      

 

Babyboom bij KSV Rumbeke 

Dinsdag 15 september 2020 om 8u22 werden speelster Sanne Lanssens 

en trainer Kenny Desimpel de trotse ouders van een dochtertje Lucille 

Desimpel. Lucille Desimpel weegt 2,910kg en is 49cm groot. Mama 

Sanne en dochtertje Lucille stellen het goed.  

Lees meer op de website  

Woensdag 16 september 2020 om 3u06 werd kapitein Bjorn Sucaet en 

zijn vrouw Marlies Vanbiervliet voor de tweede keer trotse ouders van 

een zoontje Henri Sucaet. Bjorn en Marlies hebben al een dochtertje 

Édith Sucaet (3 jaar).  

Lees meer op de website  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2488-dochtertje-voor-speelster-sanne-lanssens-en-trainer-kenny-desimpel
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2489-zoontje-voor-kapitein-bjorn-sucaet-van-het-eerste-elftal
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Audit Provinciaal Voetbal - Enquete 

Dit najaar wordt onze jeugdwerking onder de loupe genomen door een auditeur van Double Pass. Dit 

is het bedrijf dat in opdracht van Voetbal Vlaanderen audits uitvoert bij voetbalclubs. Op het einde van 

de audit, die je om de drie jaar kan aanvragen, wordt dan een footpass label uitgereikt aan de 

jeugdwerking.  Ons doel is om met KSV Rumbeke een Provinciaal label te halen zodat we vanaf volgend 

seizoen terug kunnen uitkomen in de Provinciale competities . 

 

Tijdens de audit worden er 5 grote pijlers binnen onze club geanalyseerd.    

 

In het kader van deze audit zal een aantal ouders binnen kort een mail krijgen met de vraag om deel te 

nemen aan een enquête.  Deze enquête wordt ook georganiseerd door double pass en de resultaten 

zullen gebruikt worden om het auditresultaat te bepalen.  Mogen wij dan ook vragen dat u, indien u 

een aanvraag krijgt, de enquête invult. 

Alvast bedankt voor de medewerking en fingers crossed voor een goed resultaat. 
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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. 

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  web@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/nieuwsbrief
mailto:filiep@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

