
                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2021/2022   
   
 

  Nieuwsbrief  30/01/2022 
  

      

    

                 1   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Hoofdsponsor Bricx stelt nieuwe Bricx’er voor op KSVR. 

Hoofdsponsor Bricx Vastgoed Roeselare pakt uit 

op Nieuwjaarsdag met een video waarin ze een 

nieuwe Bricx’er voorstellen.  

Je raadt het al waarschijnlijk. Hun nieuwe Bricx’er 

Mathias stellen ze voor in de Rumbeekse Arena. 

Lees meer op de website… 

 

 Uitgestelde speeldagen eerste ploegen heren en dames. 

Voetbal Vlaanderen stuurde het volgende 

bericht naar de clubs.  

"De speeldagen van de eerste ploegen in het 

competitief veldvoetbal van 16-01-2022 en 23-01-

2022 worden uitgesteld naar respectievelijk 27-

02-2022 en 17-04-2022 zoals beslist door het 

Bestuur d.d. 28-12-2021." 

Lees meer op de website 

Ref Ambassador Marc Vandevelde ontvangt gesigneerde warme coachvest. 

Zaterdag 15 januari 2022 had de 2e sessie 

van Ref1Day plaats.  

We mogen spreken van een succes voor dit 

event.  Liefst 58 (!) aanwezigen wat het totaal 

dit seizoen op een 101 nieuwe 

scheidsrechters brengt. 

 

Lees meer op de website.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3115-hoofdsponsor-bricx-vastgoed-roeselare-stelt-op-nieuwjaarsdag-een-nieuwe-bricxer-voor-in-de-rumbeekse-arena
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3119-uitgestelde-speeldagen-eerste-ploegen-heren-en-dames
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3124-referee-ambassador-marc-vandevelde-neemt-gesigneerde-warme-coachvest-in-ontvangst
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Chris Vangheluwe, de commerciële man bij KSV Rumbeke. 

Wie is Chris Vangheluwe? Deze naam zal u 

niet onbekend zijn en regelmatig zie je 

zijn naam ook in artikels en andere 

evenementen verschijnen.  

Chris Vangheluwe (53) is de commerciële 

man binnen onze familiale voetbalvereniging 

KSV Rumbeke. Chris kijkt voor sponsoring 

maar verzorgt ook externe communicatie met 

bedrijven en organiseert het Comedy event 

op 30 april in zaal Ocar. 

Lees meer op de website. 

 

Competities fanion heren en dames starten terug vanaf 28-01. 

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité van 21-01-2022 worden 

volgende beslissingen genomen met betrekking tot de organisatie van de competities.  

Lees meer op de website. 

 

Top drie Lukakutest bij KSVR-jeugd. 

Ik zie jullie al denken ‘De Lukakutest’, wat is dat voor iets ?  Het moeten nogal beren van 

kerels zijn om in de top drie te eindigen van die test…. 

We vroegen het aan onze techniektrainers Christophe en David wat de Lukakutest eigenlijk 

inhoudt. 

Lees meer op de website. 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3127-chris-vangheluwe-commerciele-man-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3129-voetbalcompetities-voor-fanion-heren-en-dames-kunnen-allemaal-weer-van-start-vanaf-28-01-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3133-top-drie-van-de-lukakutest-bij-ksvr-jeugd
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U15 en Club Brugge Ladies U16 zorgen voor spektakel. 

Woensdagavond 26 januari 2022 stond het 

langverwachte duel met Club Brugge Ladies U16 

op het programma.  

Niet alleen Rémi had hoge verwachtingen… duel met 

grote zus Camille weet je wel, de ganse PU15 kern 

keek uit naar dit duel. De Brugse dames stonden al 

lang op het terrein toen Rémi de weg naar het 

Rumbeekse sportpark nog moest vinden… toch 

zenuwen ??? 😇.    

 Lees meer op de website.  

 

Zaterdag 30 april : Comedy-avond. 

Na de succesvolle avond in februari 2020 komt een vervolg 

op zaterdag 30 april 2022.  

Twee prachtige artiesten, Hans Cools (comedian) en Gili 

(illusionist) presenteren er hun talent. De afwezigen zullen 

andermaal ongelijk hebben… .   

 

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. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/181-verslagen-u15-2021-2022/3134-u15-ksvr-en-club-brugge-ladies-u16-zorgen-voor-spektakel-op-het-rumbeekse-sportpark
https://www.svrumbeke.be/nl/events/3098-zaterdag-30-april-2022-comedyavond
mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3106-inschrijven-ksv-rumbeke-voetbal-sportstages-2022
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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. 

 

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. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
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  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. 

 

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./voorzitter 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/secretaris       Kurt Maddens       web@svrumbeke.be 0497/637582 

 

 

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

