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Nieuwe activiteit op het Rumbeekse Sportpark. 

Onze chef der werken van het Rumbeekse Sportpark 

Martin Vanhoutte deelt mee dat er een nieuwe activiteit is 

op het Rumbeekse Sportpark.  

Naar verluidt gooit de chef der werken graag een balletje met 

zijn KSVR-leden.  

Lees meer op de website. 

 

Week van de vrijwilliger.  

Van zaterdag 27 februari 2021 t.em. maandag 8 maart 

2021 was het de week van de vrijwilliger.  

Bij onze familiale voetbalvereniging KSV Rumbeke zijn er 

veel vrijwilligers iedere dag bezig om jullie zoon/dochter, 

kleinkind, zus, broer te laten voetballen. Ook in deze 

coronatijden vergeet men de vele vrijwilligers niet. 

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. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2708-nieuwe-activiteit-op-het-rumbeekse-sportpark
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2709-week-van-de-vrijwilliger
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2710-ksv-rumbeke-presenteert-start-2-coach
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Filiep Cneut in het bestuur van Eerste Provinciale. 

Maandag 8 maart 2021 is een nieuw bestuur verkozen 

van Eerste Provinciale.  

Je raadt het misschien al… als Chinese vrijwilliger is onze 

G.C. en Secretaris Filiep Cneut er tussen geraakt. Filiep 

Cneut (60) is al sinds 1978 bij KSV Rumbeke aangesloten en 

Filiep is een zéér gekend persoon in het provinciaal voetbal.  

Lees meer op de website. 

 

Nieuwkomers bij het eerste elftal voor seizoen 2020-2021. 

Komend seizoen verwelkomen we twee nieuwe spelers bij de fanion van KSV Rumbeke 

Colin Dumoulin vindt goeie groepsgeest belangrijk. 

De eerste die we aan jullie voorstellen is Colin Dumoulin 

(21), woonachtig te Houthulst.  Colin komt over van buur 

KSK Oostnieuwkerke en staat zijn mannetje op de flank of 

in de spits.  

Lees meer over Colin op de website. 

 

 

Nordin Behaeghel heeft al een uitstekend goed gevoel. 

Tweede nieuwe speler is Nordin Behaeghel (22), 

woonachtig te Veldegem. Nordin is misschien niet zo 

bekend in de streek, maar heeft wel een oerdegelijke 

opleiding gevolgd bij Club Brugge en Cercle Brugge;  Hij 

maakte al 3 jaar het mooie weer in de aanval bij Exc. 

Zedelgem, waarmee hij promoveerde van 2de naar 1ste 

provinciale en bij de coronastop aan de leiding stond. 

Lees meer over Nordin op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2713-filiep-cneut-in-het-bestuur-van-eerste-provinciale-als-secretaris-g-c-penningmeester
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2714-colin-dumoulin-een-van-de-nieuwkomers-bij-ksv-rumbeke-vindt-goeie-groepsgeest-belangrijk
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2715-nordin-behaeghel-een-van-de-nieuwkomers-bij-ksv-rumbeke-heeft-al-een-uitstekend-goed-gevoel
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Erik Versieck nieuwe trainer van het dameselftal. 

Nadat Jery Gardyn begin 2021 liet weten dat hij KSV 

Rumbeke verlaat op einde van het seizoen, zochten en 

vonden we een nieuwe trainer voor het dameselftal.  

Vanaf het nieuwe seizoen 2021-2022 neemt Erik 

Versieck (54) deze taak op zich.  Als kenner van het 

damesvoetbal en ambitieus tot en met heeft KSVRumbeke 

de juiste man op de juiste plaats gevonden.  

Lees meer over Erik op de website. 

 

Babynieuws uit de KSVR familie. 

Feline Vonck. 

Super nieuws ontvangen van Kenneth Vonck (33).  

Kenneth scoort zelden op het veld, maar op privévlak 

des te meer. Ten huize Vonck-Beeckmans is de ooievaar 

neergestreken op woensdag 10 maart 2021 en is het 

echtpaar de fiere mama en papa van een flinke dochter, 

Feline, geworden. 

Lees meer op de website.  

Amélie Persyn. 

Nog meer blij nieuws bij Steffi Rijs (30).  

Steffi Rijs, speelster bij ons dameselftal, is op dinsdag 23 

maart 2021 de fiere mama geworden van een flinke 

dochter Amélie Persyn. Opvolging verzekerd dus voor het 

dameselftal van KSV Rumbeke. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2716-erik-versieck-nieuwe-trainer-dameselftal-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2712-kenneth-vonck-fiere-papa-van-een-flinke-dochter-feline
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2717-steffi-rijs-speelster-van-de-dames-is-fiere-mama-van-een-dochter
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Talentendag KSV Rumbeke op zaterdag 10 april 2021. 

Voor de eerste maal organiseert KSVR een Talentendag 

voor onder- en middenbouw (geboortejaren 2014 t.e.m. 

2009)!  

Kan je zoon of dochter goed voetballen? Heb je interesse in onze 

jeugdopleiding op provinciaal niveau? 

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. 

 

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. 
 
 
 
 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2711-talentendag-ksv-rumbeke-zaterdag-10-april-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
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  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 - Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Medewerkers Sociale cel - 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/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

