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KSV Rumbeke strikt nieuwe hoofdsponsor. 

 
KSV Rumbeke heeft voor volgend seizoen een nieuwe 
hoofdsponsor. Bricx Vastgoed Roeselare is de nieuwe 
hoofdsponsor van KSV Rumbeke voor de komende 4 
seizoenen. 
 
Zaakvoerder van Bricx Vastgoed Roeselare is Maxim 
Roelens.  Samen met zijn vennoot Philippe De Backer heeft 
Bricx vastgoed sinds kort zijn thuisbasis in de Noordlaan 51 
te Roeselare. 

Lees meer op de website. 

Sven Hoorne stapt in het huwelijksbootje.  

Vrijdag 9 april 2021 was het hoogdag voor 

“Groenten en fruit Hoorne". Patrick Hoorne zag zijn 

zoon Sven Hoorne (28) het ja-woord geven aan zijn 

geliefde Charlotte van der Minne (26) in het 

Roeselaarse Stadhuis.  

Dit in een uitgestelde versie ; normaal was het voorzien 

om op 26 september 2020 te trouwen, maar door 

Corona werd dit noodgedwongen uitgesteld.  

Lees meer op de website. 

Promotie KSV Rumbeke in rasechte Hitchcock-stijl (1988-1989). 

Bestuurslid Dirk Maesen heeft de laatste weken in zijn 

archief met krantenknipsels gedoken en kon voor de 

website een prachtig artikel neerpennen.  

Dit in de periode wanneer Dirk zelf nog zijn 

voetbalschoenen aanbond en in het eerste eltal van KSV 

Rumbeke speelde eind de jaren '80. We keren terug naar 

seizoen 1988-1989 en Dirk, stond het in de sterren 

geschreven..........?? 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2723-ksv-rumbeke-strikt-nieuwe-hoofdsponsor
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2719-sven-hoorne-speler-gr-danny-stapt-in-het-huwelijks-coronabootje-met-charlotte
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2718-uit-de-oude-doos-promotie-ksv-rumbeke-seizoen-1988-1989-in-rasechte-hitchcock-stijl
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Talentendag 1.0 op zaterdag 10 april 2021. 

 
Voor de eerste maal en binnen het kader van de 
uitbouw van de club onder het Provinciaal label, 
organiseerde KSVR via de scoutingcel een Talentendag 
voor de categorieën U8 tot U12. 
 
Een tiental jongens, afkomstig uit Moorslede, Hooglede, 
Westrozebeke, Woesten, Rumbeke en Roeselare schreef 
zich in. Om 8 uur verzamelde de scoutingcel van de jeugd 
om het parcours en de technische proeven op te stellen op 
het veld en de taken te verdelen.  

Lees meer op de website. 

Eddy Engelbert versterkt het trainersteam bij de U17. 

In het kader van het provinciaal label komt Eddy 

Engelbert (64) het trainersteam bij de U17 

versterken volgend seizoen 2021-2022.  

Eddy woont in Moorslede en heeft Uefa-B diploma. Hij 

heeft al een rijk gevulde jeugdtrainerscarrière op zijn 

palmares.  

Lees meer over Eddy op de website. 

Paasstage succesvol en coronaproof verlopen. 

 
In de week van dinsdag 6 april tot en met 9 april 
2021 was er de vierde Paasstage KSV Rumbeke 
op het Rumbeekse Sportpark.  
 
In totaal volgden 28 spelertjes om de voetbal-
sportstage te volgen onder leiding van Dieter 
Scheirlinck en zijn trainersteam. Ondanks de corona 
een behoorlijk ruime opkomst voor deze stage… 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2721-talentendag-1-0-op-zaterdag-10-april-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2722-eddy-engelbert-versterkt-het-trainersteam-bij-de-u17
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2720-paasstage-succesvol-en-coronaproof-verlopen
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Opnieuw gelukkig babynieuws bij de KSVR-familie. 

Moé Devloo. 

Vrijdag 23 april 2021 in de namiddag zijn Tiëssa 

Pennynck, speelster van het dameselftal, en haar 

man Elias Devloo fiere ouders geworden van een 

flinke dochter, Moé Devloo. Moé weegt 3kg530 en 

is 52 cm. 

Lees meer op de website.  

 

KSV Rumbeke presenteert “Start 2 Coach”. 

Alle voetbalactiviteiten voor volwassenen zijn al 

een tijdje geschrapt en momenteel zitten veel 

voetballers en voetballiefhebbers een beetje op hun 

honger.  

Hier en daar horen we ook dat mensen overwegen om 

niet meer actief te voetballen na de lange periode 

zonder voetbal. Misschien is dit het ideale moment om 

de eerste stappen te zetten in het trainerschap… 

Lees meer op de website. 

Denk aan onze lokale sponsors  

 
De sponsors van KSV Rumbeke zijn lokale handelaars met een gouden hart.  
 
Ideaal moment om iets terug te doen! Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de 
riem. Geniet van hun uitstekende diensten en laat u bedienen door de handelaars die je hieronder 
ziet staan.  
 

"Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de riem" 

Klik hier voor het overzicht van onze sponsors.  Steun hen en neem hun producten en diensten af. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2726-tiessa-pennynck-speelster-van-het-dameselftal-is-fiere-mama-van-een-flinke-dochter-moe
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2710-ksv-rumbeke-presenteert-start-2-coach
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
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Voetbal sportstage in augustus 2021 

 
KSV Rumbeke organiseert in 2021 voor de 14de keer de zomerstage.  
 
Deze 5-daagse zomerstage gaat door van maandag 16 augustus 2021 t.e.m. vrijdag 20 augustus 
2021.  Er zijn momenteel een 40-tal spelertjes ingeschreven.  Wil je erbij zijn, wacht best niet te lang 
meer. Inschrijven is nog steeds mogelijk. 

Lees meer op de website hoe je inschrijft voor deze stages. 

  Vacatures 

 
Na het behalen van het provinciaal label – 2 sterren blijft KSV Rumbeke meer dan ooit groeien en zijn 
wij continu op zoek naar trainers en medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een 
toporganisatie.  Op vandaag hebben wij volgende vacatures in te vullen: 

 Jeugdtrainers voor U8, U10, U11 en U13 – Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

Klik op de vacature en lees wat ze inhoudt.  

Heb je interesse ?  Neem contact via tom@svrumbeke.be of jeugd@svrumbeke.be. 

Vorige Nieuwsbrieven 

Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ?  Geen nood, op de link Nieuwsbrief vind je ze allemaal 

terug. 

Vragen? 

G.C./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/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2725-ksv-rumbeke-is-op-zoek-naar-bijkomende-jeugdtrainers-voor-u8-u10-u11-en-u13
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2241-vacature-ontvangstmedewerker-secretariaat
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
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

