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GU15 herfstkampioen 2021! 

Zaterdag 4 december 2021 speelden de GU15 

onder leiding van trainer Lorenzo Van Daele 

herfstkampioen op eigen veld tegen SC 

Zonnebeke. De wedstrijd sloot af op 7-0. 

Lees meer op de website 

Verslag van de wedstrijd op de website lees 

meer. 

 

 Huwelijksreis van Louis Defour eindigt in mineur. 

Louis Defour, speler van de Gewestelijke 

Reserven Berry, is op 14 augustus 2021 

getrouwd met Isabella Dedović. Het kersverse 

koppel ging op huwelijksreis naar Zuid-Afrika. 

Ze beleefden er een onvergetelijke tijd, genoten van 

elkaar en van het prachtig uitgestrekte landschap 

van Zuid-Afrika, maar … 

Lees meer op de website 

Nieuw sponsorbord pronkt langs het Kunstgrasveld. 

Donderdagavond 9 december klusten een aantal 

handige harry’s rond het Kunstgrasveld om een 

gloednieuw sponsorbord op te hangen onder het 

toeziend oog van sponsorverantwoordelijke Chris 

Vangheluwe. 

Derry's frituur pronkt vanaf 9 december langs het 

kunstgrasveld op de plaats waar het vroegere 

scorebord stond.  

Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3081-ksvr-gu15-herfstkampioen-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/181-verslagen-u15-2021-2022/3085-gu15-knalt-de-kampioenstitel-binnen-tegen-sc-zonnebeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/181-verslagen-u15-2021-2022/3085-gu15-knalt-de-kampioenstitel-binnen-tegen-sc-zonnebeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3078-huwelijksreis-van-louis-defour-werd-beeindigd-in-mineur
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3091-nieuw-sponsorbord-van-een-nieuwe-sponsor-pronkt-langs-het-kunstgrasveld
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 Zaterdag 30 april : Comedy-avond. 

Na de succesvolle avond in februari 2020 komt een vervolg 

op zaterdag 30 april 2022.  

Twee prachtige artiesten presenteren er hun talent. De 

afwezigen hebben zeker ongelijk. 

Lees meer op de website. 

Extra aanbod techniektraining voor U11 en U12, module 2 . 

U kunt nu reeds inschrijven voor de tweede module voor 

het wekelijks aanbod  bijkomende indoor-

techniektraining, naast de 2 veldtrainingen.  

Om deel te nemen hoeft u niet module 1 gevolgd te hebben! 

Lees meer op de website. 

Kalenders U6 t.e.m. U21 vanaf Nieuwjaar online op de website. 

Sinds zaterdag 18 december 2021 staan de kalenders voor na 

de winterstop van U6 t.e.m. U21 online op onze website.  

De jeugd start terug in het weekend van 8 januari 2022. 

Lees meer op de website. 

Outdoor toernooi van 11 december was succesvol. 

Zaterdag 11 december 2021 vond voor de eerste maal een 

outdoor toernooi plaats op het kunstgrasveld. 

Dit seizoen konden we eindelijk het toernooi op het kunstgras 

laten doorgaan. Kurt Maddens, de toernooiverantwoordelijke, 

strikte 32 ploegen vanuit heel West-Vlaanderen om een 

prachtige voetbalhoogdag te beleven. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/events/3098-zaterdag-30-april-2022-comedyavond
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3101-extra-aanbod-techniektraining-u11-u12-module-2-vanaf-januari
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3100-kalenders-voor-na-de-winterstop-van-u6-t-e-m-u21-online-op-de-website
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3103-outdoor-toernooi-van-zaterdag-11-december-was-meer-dan-succesvol
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Breaking news: nieuwe spits tekent bij KSV Rumbeke. 

Vorige week trok bestuurslid Dirk Maesen een 

nieuwe spits aan. Pascal Pinket, 50 jaar jong en 248 

goals op zijn palmares zal de Rumbeekse rangen 

vervoegen. 

Of hij in aanmerking komt voor de 1ste ploeg zal de tijd 

uitwijzen. Dit is inderdaad een grap, er werd namelijk 

een sponsorcontract getekend voor 4 jaar. 

Lees meer op de website. 

Sarah Frickelo, al 5 jaar kinesiste bij Fanion KSVR. 

Sarah Frickelo (26) woonachtig te Wevelgem maar afkomstig van Izegem, een 

sympathieke jonge dame, voert de functie van kinesiste 5 jaar uit bij KSV Rumbeke.  Tijd 

voor een nadere kennismaking… 

Sarah ontmoet je regelmatig op het Rumbeekse Sportpark  

wanneer het eerste elftal aantreedt of op verplaatsing 

speelt. Ergens in de kleedkamers aan de kinétafel vóór de 

wedstrijd of op de bank tijdens de wedstrijd als kiné van 

het eerste elftal. 

Lees meer op de website. 

Bericht Voetbal Vlaanderen ivm gevolgen Overlegcomité. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het Overlegcomité van 22-12-2021 worden 

volgende beslissingen genomen richting de organisatie van de competities. 

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste op 28-12-2021 volgende principes aangaande de 

competities van Voetbal Vlaanderen.  

De jeugd, reserven en beloften blijven verder spelen.  Wedstrijden fanion heren tegen 

Blankenberge en dames tegen Bredene van het weekend 15 januari worden uitgesteld naar 27 

februari 2022.  

Lees meer ivm gevolgen Overlegcomité.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3104-breaking-news-nieuwe-spits-tekent-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3109-sarah-frickelo-is-al-vijf-jaar-kinesiste-van-het-fanion-elftal
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3111-officieel-bericht-van-voetbal-vlaanderen-ivm-gevolgen-beslissingen-overlegcomite-op-voetbalcompetities
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KSV Rumbeke kijkt terug naar 2021 met voorzitter Stefaan. 

Het is een bewogen jaar 2021 geweest bij 

KSV Rumbeke. In de tweede seizoenshelft 

van 2020-2021 werd er op de Rumbeekse 

velden niet meer gevoetbald wegens het 

gekende coronavirus, maar achter de 

schermen zaten we als club niet stil. 

Provinciaal label, nieuwe hoofdsponsors, twee 

nieuwe voetbalcategorieën, 3 nieuwe 

bestuursleden,..  Kortom een club in volle 

expansie… helaas ook overschaduwd door het 

heengaan van boegbeeld en G.C. Filiep Cneut.  Lees meer op de website. 

Videocompilatie extra aanbod techniektraining U7, U8 en U9. 

Techniektrainer David Decru heeft een videocompilatie gemaakt van het extra aanbod 

techniektraining voor U7, U8 en U9. Bekijk het resultaat op onze website. 

Lees meer op de website. 

Voetbal-sportstage KSV Rumbeke. 

In 2022 gaan er terug 2 voetbalstages door: de Paasstage en de zomerstage voor U7 t.e.m. U13.  

De Paasstage zal doorgaan van maandag 11 april 2022 t.e.m. vrijdag 15 april 2022, de zomerstage 

van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022. Meer info volgt nog ;  inschrijven 

is al mogelijk. Inschrijven en info via voetbalstage@svrumbeke.be  

Lees meer op de website. 

Weekoverzicht komende wedstrijden 

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

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

Op de homepage van de website klik je 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/3113-ksv-rumbeke-kijkt-terug-naar-het-jaar-2021-met-voorzitter-stefaan-bouckaert
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3112-extra-aanbod-techniektraining-u7-u8-u9-module-2-en-videocompilatie-techniektraining-2021
mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3106-inschrijven-ksv-rumbeke-voetbal-sportstages-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
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Wedstrijdverslagen indienen kan ... 

Wil je een verslag neerpennen van de match 

van je zoon/dochter of een (jeugd)ploeg die 

je hebt gevolgd, mail het door naar 

web@svrumbeke.be. Dit is leuk voor de 

speler(tje)s, 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.  

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 op zoek naar medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een prima organisatie.  
Op vandaag hebben wij nog één vacature 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. 

mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
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 gemist ? 

Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ?  Geen nood, ga naar de website en onder de link 

Nieuwsbrief vind je ze allemaal terug. 

Vragen? 

G.C./Secretaris Stefaan Bouckaert  secretariaat@svrumbeke.be  

Ad Interim   

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:secretariaat@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

