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Ploegfoto Fanion elftal heren. 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de fanion in een 

ploegfoto vereeuwigd begin augustus. Ook dit 

seizoen is het geval. Maar nu is het wel speciaal want 

na vele jaren SOLIVER op de wedstrijdshirts staat nu 

de nieuwe hoofdsponsor "BRICX Vastgoed 

Roeselare" op de wedstrijdshirts te pronken. 

Lees meer op de website. 

 

 Futbalista festival voor meisjes was een succes. 

Zondag 1 augustus 2021 organiseerde KSVR op 

het sportpark van Rumbeke het Futbalista 

festival voor meisjes tussen 5 en 13 jaar.  

Een 39-tal meisjes waren ingeschreven om een 

eerste feeling met de bal en het grasveld te 

ervaren.  

 

Lees meer op de website 

Eerste voetbalrestaurant KSVR op zaterdag 11 september 2021. 

Na een lange periode zonder voetbal staat het 

seizoen 2021-2022 voor de deur. Onze jongens 

zijn bezig met een goede voorbereiding en dus 

lijkt een plaats in de top 5 een realistische 

doelstelling. 

Bij de eerste wedstrijd houden we meteen ons 

eerste voetbalrestaurant waarop jullie kunnen 

aanschuiven.  De plaatsen zijn hier snel ingenomen 

dus rap inschrijven is de boodschap ! 

Lees meer op de website 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2890-ploegfoto-fanion-2021-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2878-futbalista-festival-voor-meisjes-was-een-succes
https://www.svrumbeke.be/nl/events/2892-eerste-voetbalrestaurant-ksv-rumbeke-gaat-door-op-zaterdag-11-september-2021
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Geslaagd toernooi voor U12, U13 en U15 op Rumbeke 

In het weekend van 21 en 22 augustus 2021 stond het jaarlijks 

outdoor-toernooi voor U12, U13 en U15 op het programma op 

het Rumbeekse Sportpark, met maar liefst 36 deelnemende 

clubs uit W.-Vl. en O.-Vl.  

Lees meer op de website. 

Bekerwedstrijden. 

Het fanionelftal geraakte tot in de derde ronde van de 

Beker van België. Daarin mochten we FC United 

Richelle uit Amateur 3 ontvangen. Helaas na het 0-3 

verlies zijn we uitgeschakeld. 

 

Voor de Beker van West-Vlaanderen bereikte de fanion 

de 1/16de finale. Die verloren we met 2-4 van 

reeksgenoot SC Zonnebeke. 

Het dameselftal stoot wel door en bereikte de 1/8ste finale van de beker van West-Vlaanderen, na 

winst 2-0 tegen Sint-Joris Sportief. Zondag 28-08 gaan ze richting DVK Egem C voor een plaats in 

de kwartfinale. 

Het beloftenelftal speelt a.s. woensdag 1 september 2021 om 19 uur de finale van de Mandel-Leie-

Schelde Cup op het Rumbeekse Sportpark tegen SV Wevelgem City. 

Lees de verslagen op de website. 

Pakt KSVR op 1 september de beker ? 

De Supercup is voor Club Brugge, de Croky cup zullen 

we niet winnen, de Beker van West-Vlaanderen is voor 

volgend jaar, maar binnen enkele dagen kan KSVR wel 

al zijn eerste prijs voor dit seizoen pakken. 

Op woensdag 1 september om 19 uur* in het Sportpark 

Rumbeke spelen de KSVR Beloften de finale van de Mandel-

Leie-Schelde cup tegen SV Wevelgem City.  (*uur wedstrijd 

kan eventueel nog gewijzigd worden van 19u naar 19u30.) 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2904-super-geslaagd-toernooi-met-prachtig-deelnemersveld-bij-u12-u13-en-u15-op-het-rumbeekse-sportpark
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2908-pakt-ksvr-beloften-op-1-september-de-beker
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Aanbod techniektrainingen 

Komend seizoen bieden we vanuit KSV Rumbeke 

opnieuw extra techniektrainingen aan voor de 

spelers van U7, U8 en U9.  

Dit betreft een training waarbij de aandacht wordt 

gelegd op het verder ontwikkelen van de individuele 

basics van de speler: aanvallende en verdedigende 

moves, snel voetenwerk, algemene coördinatie, 

passing, balaanname, wedstrijdjes,…. 

Lees meer op de website. 

Wedstrijdverslagen indienen kan ... 

 

Wil je een verslag neerpennen van de match die je hebt gevolgd van je zoon/dochter of een 

(jeugd)ploeg, mail het door naar web@svrumbeke.be . Dit is leuk voor de spelertjes, entourage, 

supporters, website bezoekers, ....  

Alle wedstrijdverslagen worden verzameld op één pagina op de website.  

Klik hier om deze pagina te openen en er alle wedstrijdverslagen terug te vinden.  

Weekoverzicht komende wedstrijden 

Op de website kan je iedere week van woensdag tot woensdag een overzicht van alle 

wedstrijden terug vinden. Gemakkelijk om zo je favoriete ploeg(en) te volgen. 

Deze vind je terug op de homepage van de website in het blokje “In de kijker” of wie rechtstreeks 

de link wil hebben, klik hier. 

Bij de wedstrijden op verplaatsing wordt telkens het adres vermeld. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2894-extra-techniektrainingen-voor-u7-u8-en-u9-op-rumbeekse-sportpark
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2021/2022   
   
 

  Nieuwsbrief  29/08/2021 
  

      

    

                 4   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Justine Vanhecke jongste trainer (u8) bij KSV Rumbeke. 

Jozefien Thevelein en Diego Ver Eenooghe hebben 

een nieuwe collega trainer bij de U8. Ze is de 

jongste trainer van het trainerskorps bij KSV 

Rumbeke.  

Justine Vanhecke (15) kon je al eerder op de 

voetbalterreinen spotten op Rumbeke en omstreken.  

Lees meer op de website 

Binnenkort online op de website. 

 
 Voorstelling ontvangst medewerker secretariaat op zaterdag – Dylan Verhaeghe. 
 Refkesproject – Referee Ambassador 
 Nieuwe trainer U7 – Jens Desloovere 
 Wedstrijdverslagen 
 ………. 

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. 

  Vacatures 

 
Na het behalen van het Provinciaal label – 2 sterren groeit KSV Rumbeke meer dan ooit en is de 
vereniging continu op zoek naar trainers en medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een 
toporganisatie.  Op vandaag hebben wij nog één vacatures in te vullen: 

 Medewerker Kledij - Meer info 

Klik op de vacature en lees wat ze inhoudt.  Heb je interesse en een hart voor de club?  Neem 

contact via tom@svrumbeke.be of jeugd@svrumbeke.be. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2907-justine-vanhecke-jongste-trainer-u8-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
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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/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

