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Wat gebeurt er nu verder met de competitie ? 

Bij de huidige omstandigheden van Covid-19 dat 

opnieuw zijn opmars maakt in het land, geeft onze 

G.C. Secretaris Filiep Cneut meer toelichting.  

“Aan allen, 

Ik krijg momenteel veel de vraag (en terecht) wat er 

nu verder gebeurt met de competitie? 

Voor alle duidelijkheid, er is nog geen info verkregen 

van Voetbal Vlaanderen, behalve dat de competitie 

boven de U17 stilgelegd wordt, maar de jeugd t.e.m. de U17 verder laat voetballen. Wat zijn nu de 

(vermoedelijke) gevolgen? Wat nu volgt, is dus geen zekerheid, maar is wat ik teruggevonden heb in 

het reglementenboek van de KBVB. 

Wat de U21, beloften en gewestelijke reserven betreft zal indien de competitie heropstart, de kalender 

gerespecteerd worden. Dus er zou heropgestart worden met de geplande wedstrijden voor die datum. 

Voor eerste ploegen (heren en dames) ligt de situatie anders. Dit wordt genoemd ploegen die in 

“klimmen en dalen“ spelen. In Rumbeekse taal, ploegen die in aanmerking komen om te stijgen of te 

dalen van reeks. …….” 

Voor het volledig artikel klik hier om het verder te lezen op de website   

No ref, no game, bedankt referees. 

De eerste week van oktober (3 oktober t.e.m. 11 oktober) 

was terug “de week van de officials”. Traditiegetrouw 

bedankt KSV Rumbeke al jaren de referees in de week van 

de officials met een kleine attentie van onze 

hofleverancier Chocolaterie Van Parys. Onze Ambassador 

Referee van KSV Rumbeke Marc Vandevelde wil alle 

scheidsrechters bedanken voor hun inzet tijdens iedere 

wedstrijd.  No ref, no game, Respect. Dank U wel referees 

!!! 

Het dankwoord van Marc aan de referees kan je nalezen op de website.   Klik hier om het te lezen. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2612-wat-gebeurt-er-nu-verder-met-de-competitie-woordje-uitleg-van-onze-g-c-filiep-cneut
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2562-no-ref-no-game-bedankt-referees
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Voetbalplezier voor 55-plussers bij KSV Rumbeke 

 
KSV Rumbeke groeit ieder jaar in ledenaantal. 
Onlangs is het wandelvoetbal toegevoegd aan 
de club. Zo komt KSV Rumbeke nog meer in 
the picture.  Naast het jarenlange 
herenvoetbal (jeugd en senioren) en sinds 
2018-2019 een volwaardige 
damesploeg (momenteel in 2de provinciale) is 
er vanaf oktober 2020 het aanbod van 
wandelvoetbal voor 55-plussers die het 
voetbalplezier willen beleven op de grasmat.  
 
Vorig seizoen was er bij onze buren KSV 
Roeselare wandelvoetbal. "Door alle perikelen die 
er waren over het wel of niet verder bestaan van de club, zijn we gaan praten met Voetbal Vlaanderen 
wat voor ons de beste oplossing kon zijn, ofwel zelfstandig verder gaan ofwel samenwerken met een 
andere ploeg. De eerste keuze was KSV Rumbeke, en zo hebben we contact gezocht. Dus zijn we verheugd 
dat we in de kleuren van KSV Rumbeke kunnen spelen." deelt de initiatiefnemer van het wandelvoetbal, 
Luc Lefebvre, mee aan de redactie van de website.  
 

Klik hier voor het interview met Luc over het wandelvoetbal bij KSV Rumbeke. 

Medewerker in de kijker: Peter Van Denabeele 

In onze reeks “medewerker in de kijker” stelt onze 

kersverse coördinator Peter Van Denabeele 

zichzelf aan u voor. 

Mijn sportieve "carrière" begint in het land waar 

ik in 1960 geboren ben namelijk in 

Burundi (Bujumbura). Daar heerste er een 

schoolsysteem dat deelname aan sport en cultuur 

aanmoedigde. Vandaar dat we ieder week op 

school twee halve dagen vrij hadden maar 

verplicht waren om aan sport en/of cultuur te 

doen. Het mooie weer (winter kenden we daar niet) en het ontbreken van TV waren een stimulans om 

zeer veel te sporten met de vrienden. Volgende sporten werden in competitieverband beoefend: 

zwemmen, voetbal, handbal, basketbal, volleybal, tennis, judo, rugby en hockey op gras . 

Wens je het volledig artikel over Peter Van Denabeele lezen, klik op lees meer .  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2600-voetbalplezier-voor-55-plussers-met-wandelvoetbal-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2614-cooerdinator-peter-van-denabeele-zit-bijna-iedere-dag-van-de-week-op-het-rumbeekse-sportpark


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
Seizoen 2020/2021   

 
 

  Nieuwsbrief  24/10/2020 
  

       

                      3 

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

     Het eerste voetbalrestaurant was een voltreffer 

Zaterdag 17 oktober 2020 stond het eerste voetbalrestaurant van het seizoen 2020-2021 op de 

kalender geprogrammeerd. Dit was voorzien met de wedstrijd tegen VK Dadizele, maar Miss Corona 

gooide roet in het eten.  De club nam het initiatief om het voetbalrestaurant toch te laten doorgaan en 

coronaproof genoten de 50 aanwezige supporters, sponsors, sympathisanten en bestuursleden 

culinair in zaal Orchidee. Chef-kok Chris stelde een smaalvol menu samen, wat door iedere aanwezige 

geapprecieerd werd.  Het was om duimen en vingers van af te likken, zoals dat heet. Het volgende 

voetbalrestaurant is gepland voor zaterdag 19 december met de derby tegen de buren van SK 

Oostnieuwkerke.  Volg je mailbox, de website en de sociale media !! 

  

Denk aan onze lokale sponsors  
 

De sponsors van KSVRumbeke 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 wie sponsor is bij KSV Rumbeke.  Steun alvast onze lokale partners om hun producten en 

diensten af te nemen.  

 

Open brief van enkele eerste provincialers aan Voetbal Vlaanderen 

Vrijdag 23 oktober 2020 zijn een resem 

gerechtigde correspondenten nauw in contact 

gekomen met elkaar. Onder impuls van Karl 

Vannieuwkerke is een open brief gemaild. 

Hieronder vind je de brief terug.  Ze is verstuurd 

naar de beleidsvoerders van dit land, de 

voorzitter van Voetbal Vlaanderen en De Heer 

Marc Van Craen.   

Klik hier om de volledige open brief te lezen. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2616-west-vlaamse-ploegen-uit-eerste-provinciale-trekken-aan-de-alarmbel
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  Vacatures 

Om de groei van de club te bestendigen en de kwaliteit van de omkadering 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, klik op de link van de vacature.  

 

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd ? Neem dan contact 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

