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Dameselftal gemotiveerd voor het nieuwe seizoen. 

Woensdagavond 30 juni op de laatste 

schooldag en aan de vooravond van de 

vakantie (voor de studenten en 

leerkrachten) was er in de vernieuwde 

VIP/dameskantine de spelersbijeenkomst van 

het dameselftal.  

Op een tweetal speelsters na was iedereen komen 

opdagen voor de eerste kennismaking en 

bijeenkomst voor het nieuwe seizoen 2021-2022. 

Meteen ook een eerste kennismaking met de nieuwe trainer Erik Versieck. De avond werd op 

gang getrapt door voorzitter Stefaan Bouckaert die de speelsters en trainer te woord stond.  

Lees meer op de website. 

 

 Nieuwe jeugdtrainers. 

Jari Timmerman: nieuwe trainer U10. 

Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 is Jari 

Timmerman (23) de nieuwe collega trainer van 

Donald Yssers bij de U10.  

Jari is woonachtig te Izegem en heeft een 

trainersdiploma initiator C. 

Lees meer op de website. 

 

Bij de U8 komt Justine Vanhecke het trainersteam versterken aan de zijde van Jozefien en Diego. 

Binnenkort de voorstelling Justine online op de website. 

Bij de U7 komt Jens Desloover het trainersteam versterken aan de zijde van Maarten en Tiago. 

Binnenkort de voorstelling van Jens online op de website.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2831-dameselftal-ksv-rumbeke-is-gemotiveerd-voor-het-nieuwe-seizoen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2830-jari-timmerman-nieuwe-trainer-u10
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Eerste trainingen van het nieuw seizoen gestart. 

In de week van 21 juli 2021 zijn de trainingen van start gegaan voor de fanion heren en 

dames, beloften, reserven en U15. Vanaf heden starten de trainingen voor andere 

leeftijdscategorieën stelselmatig.  

Wij wensen alle ploegen van KSV Rumbeke veel succes in het nieuwe seizoen 2021-2022. 

Kenneth Vonck in het huwelijksbootje gestapt. 

Keeper Kenneth Vonck (33) van het 

fanionelftal is op dinsdag 20 juli 2021 in 

het huwelijksbootje gestapt met Jeany 

Beeckmans (30).  Een en ander is 

bezegeld in het gemeentehuis van 

Ruiselede.  

Daarna ging het richting de kerk van Poeke 
voor de traditionele huwelijksviering. Na de 
trouwgeloften en het volmondig ja-woord 
van Kenny en Jeany genoten de genodigden 
van een prachtige receptie. Het kersverse 

bruidspaar blikte de trouwreportage in aan het kasteel van Poeke.  

Lees meer op de website. 

Wedstrijdverslagen. 

Het eerste oefenduel Wandelvoetbal is op vrijdagavond 23.07 afgewerkt tegen Blankenberge. 

Lees verslag op de website. 

De fanion speelt gelijk op het veld van R. Dottignies 

Sport. 

Lees verslag op de website. 

De Beloften winnen hun eerste oefenduel op het veld 

van SVD Kortemark. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2865-kenneth-vonck-in-het-huwelijksbootje-gestapt-met-jeany-beeckmans
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/190-verslagen-wandelvoetbal-2021-2022/2869-eerste-oefenduel-wandelvoetbal-ksv-rumbeke-vrijdagavond-afgewerkt-tegen-blankenberge
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/174-verslagen-a-kern-2021-2022/2871-fanion-ksv-rumbeke-speelt-gelijk-op-het-veld-van-r-dottignies-sport
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/176-verslagen-prov-beloften-2021-2022/2873-beloften-ksvr-winnen-eerste-oefenduel-op-veld-van-svd-kortemark
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Wedstrijdverslagen indienen kan ... 

 

Wil je een verslag neerpennen van de match dat 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 wedstrijden komende. 

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 dan gewoon op klik hier 

Bij de wedstrijden op verplaatsing wordt telkens het adres vermeld. 

 

Binnenkort online op de website. 

 
 Voorstelling van nieuwe trainers Justine en Jens. 
 Reportage Futbalista: het event voor meisjes dat door gaat op zondag 1 augustus 2021. 
 Diverse wedstrijdverslagen van onze ploegen. 
 Toernooischema van ons toernooi dat plaats vindt op zaterdag 21 en zondag 22 augustus 

voor U12, U13 en U15. 
 En nog zoveel meer.  Hou zeker onze website in de gaten voor meer nieuws en dit op 

www.svrumbeke.be . 
 

mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
http://www.svrumbeke.be/
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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 twee vacatures in te vullen: 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 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 

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/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2241-vacature-ontvangstmedewerker-secretariaat
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:filiep@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

