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Voorzitter Stefaan glundert bij promotie naar Derde 

Nationale. 

Nu het doek is gevallen over seizoen 2021-

2022 kunnen we onze sympathieke voorzitter 

Stefaan Bouckaert om een reactie vragen over 

dit geweldig seizoen bij KSV Rumbeke.  

Hoe heeft voorzitter Stefaan dit seizoen beleefd bij 

‘zijn’ KSV Rumbeke na die totaal onverwachte 

eindronde en dito promotie naar derde Nationale ? 

Ontdek het hier want naast de geopende deur naar 

derde Nationale treden ook de dames een trapje 

hoger in de hoogste Provinciale Reeks.  Vergeten we ook niet dat de Beloften meteen mee 

promoveren en dus nationaal aantreden. 

Lees meer op de website… 

 KSV Rumbeke Fanion zet kers op de taart met promotie. 

Donderdag 26 mei 2022 een dag om niet te vergeten 

als trouwe supporter, bestuurslid, medewerker, 

speler, sympathisant en zoveel meer, van KSV 

Rumbeke.  

Na een felbevochten seizoen bemachtigen we een 

verdiende plaats in de eindronde. In een bloedstollende 

eindronde tegen resp. Mariakerke, Bierbeek, Geel en 

tenslotte VK Linden is het doek gevallen en promoveert KSVR naar derde Nationale. Dit vraagt 

natuurlijk om reacties van een aantal spelers. 

Lees meer op de website… 

Vacature damestrainer T1  

KSV Rumbeke is op zoek naar een damestrainer voor het Eerste Elftal Dames, aantredend 

in 1ste Provinciale. 

 Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3289-voorzitter-stefaan-bouckaert-glundert-bij-promotie-naar-derde-nationale
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3290-fanion-ksvr-zet-de-kers-op-de-taart-met-promotie-naar-derde-nationale
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3300-vacature-damestrainer-t1
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Joepie, mijn papa en mama gaan ook voetballen bij KSV Rumbeke. 

Donderdag 2 juni verwelkomen we Bart van 

den Bergh van Voetbal Vlaanderen rond de 

nieuwe format 8-a-side.  Dames 30+ en heren 

35+ kunnen hun energie kwijt op het 

voetbalveld in een 8 tegen 8 format. 

De belangstelling was goed (25 man) en uit de vele 

vragen tijdens en op de bespreking erna blijkt 

meer dan voldoende interesse om deze format in 

de schoot van KSV Rumbeke op te starten. 

Lees meer op de website. 

Puike prestatie van KSVR Old Stars op tornooi van KRC Genk. 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2022 nam de 

vriendengroep Wandelvoetbal deel aan het 

gerenommeerde tornooi van KRC Genk.   

Genk is zowat de pionier van het wandelvoetbal in België 

geweest en heeft dan ook heel wat ervaring met deze 

format. 

Lees meer op de website. 

Vacature stadionomroeper. 

KSV Rumbeke evolueert. Het bewijs daarvan is niet alleen het 

groot aantal aangesloten spelers maar ook de vele medewerkers 

die zich op en naast het veld dagelijks inzetten voor de club.  

Met vermoedelijk meer dan 500 spelers komend seizoen en meer dan 

100 medewerkers zijn we één van de grotere clubs in de regio. We 

speuren dan ook met de regelmaat van een klok naar nieuwe 

medewerkers.  We engageerden reeds 4 medewerkers in het tussenseizoen en dat op diverse 

functies.  Eén van de leukste, tevens minst inspannende, functie raakt maar niet ingevuld: de 

functie van "stadionomroeper", de Xavier Debaere van KSV Rumbeke.  Welke competenties heb je 

nodig en wat wordt van je verwacht ? 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3292-joepie-mijn-papa-en-mijn-mama-gaan-nu-ook-voetballen-op-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/archief-2021-2022/190-wedstrijdverslagen-2021-2022/verslagen-wandelvoetbal-2021-2022/3298-opnieuw-een-puike-prestatie-van-de-ksvr-old-stars-op-tornooi-van-krc-genk
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
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Reeksindelingen KSVR 

Definitieve reeksindelingen voor het seizoen 2022-2023 fanion heren in derde Nationale, 

de Provinciale U21 en de Regionale Reserven zijn reeds gekend.  

Overzicht van de reeksindelingen vind je terug op onze website.  

 Lees meer op de website.  

Definitieve reeksindeling voor seizoen 2022-2023 dameselftal in Eerste Provinciale zijn 

gekend.  

Vind op onze website terug welke tegenstanders ons dameselftal in het seizoen 2022-2023 zal 

ontmoeten. 

Lees meer op de website.  

De reeksindelingen voor jeugd en reserven zijn gekend. We hebben ze per categorie 

opgelijst van U6 t.e.m. reserven.  Nieuw voor komend seizoen zijn de Meisjes U16 en de 

Meisjes U13 bij KSV Rumbeke.  

Lees meer op de website.  

Bekerwedstrijden 

Beker van West-Vlaanderen voor vrouwen. 

Vrijdag 17 juni 2022 kregen we de speelschema's voor de beker van West-Vlaanderen voor 

vrouwen overhandigd tijdens de vergadering van de Koninklijke Liga amateurvoetbal 

West-Vlaanderen in D'Oude Melkerij te Gits. Ons fanionelftal heren zit niet meer in BvW.-

Vl. door de promotie naar de Nationale reeksen. 

Lees meer op de website.  

Croky Cup. 

Woensdag 29 juni 2022 is geloot voor de Beker van België (Croky Cup). De eerste ronde 

start op zondag 31 juli 2022. De wedstrijden om de Croky Cup worden om 16u gespeeld. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3296-definitieve-reeksindeling-fanion-heren-derde-nationale-en-regionale-reserven
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3299-definitieve-reeksindeling-dameselftal-eerste-provinciale
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3306-reeksindelingen-jeugd-en-reserven-seizoen-2022-2023
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3304-beker-van-west-vlaanderen-voor-vrouwen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3310-rechtzetting-wedstrijd-croky-cup-eerste-ronde
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Welkom Géraud Raes  

De KSVR familie blijft groeien. Sinds woensdag 15 juni 

is speelster Emely Geldhof de trotse mama van een 

flinke zoon, Géraud Raes, geworden.  

De naam Raes klinkt misschien wel bekend in de oren bij 

KSVR, want papa Jonas Raes heeft nog bij KSV Rumbeke 

gespeeld en opa Gino was nog Beloftentrainer. 

Lees meer op de website. 

 

KSVR fanion zet stap naar derde afdeling VV A met vertrouwen. 

Zondag 19 juni 2022 was verzamelen 

geblazen voor het eerste elftal in de VIP 

op het Rumbeekse Sportpark.  

Jaarlijkse traditie met de eerste 

kennismaking van bestuur en spelers eerste 

elftal. Ideaal moment  om de nieuwkomers 

te spotten en kort aan u voor te stellen. 

Lees meer op de website. 

 

Terugblik 2021-2022 door een fantastische digitale 

gedichtenpen. 

Zoals ieder jaar bij de afsluit van een seizoen laten we de digitale gedichtenpen van onze 

eigenste Dichter van het "KSVR-Huis", Danny Varrewaere, over de afgelopen 10 maanden 

glijden.  

Met wat kleine input en hulp van de vele nieuwtjes die wekelijks op de website komen trok 

Danny zich terug in zijn donkere kamer om vorm te geven aan dit prachtig gedicht.   En het weze 

gezegd, het is een master piece of art geworden.   

 

Laten we met z'n allen genieten.                    Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3302-welkom-geraud-zoontje-van-speelster-emely-geldhof
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3303-ksvr-fanion-zet-de-stap-in-derde-afdeling-vv-a-met-vertrouwen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3305-terugblik-seizoen-2021-2022-door-een-fantastische-digitale-gedichtenpen
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Voetbal-sportstage KSV Rumbeke. 

 

Hou jij van een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen ?  Dan kan je in augustus 

terecht voor de Zomerstage voor U7 t.e.m. U13.  

Deze gaat door van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022 en hiervoor kan 

men nog steeds inschrijven. Meer info en inschrijven mogelijk via voetbalstage@svrumbeke.be  

Lees meer op de website. 

 

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.  

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 twee vacatures in te vullen: 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Stadionomroeper - 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. 

mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3295-inschrijven-ksv-rumbeke-zomer-voetbal-sportstage-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
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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 

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

