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KSV Rumbeke promoveert naar Nationale 3. 

Donderdag 26 mei 2022 plaatsen we een 

nieuwe gebeurtenis in de 

geschiedenisboeken van KSV Rumbeke. D-day 

op het Rumbeekse Sportpark voor KSVR.  

Na een zure nederlaag op Geel afgelopen 

zaterdag keken we deze namiddag de mannen 

van VK Linden uit Vlaams-Brabant in de ogen.  

Lees meer op de website… 

 KSV Rumbeke Dames promoveren naar eerste provinciale. 

We sloten onze laatste seizoensmatch thuis af  

tegen de kampioen KE Wervik. Bij gelijkspel of 

winst promoveerde KSV Rumbeke naar 1ste,  bij 

verlies was dit het geval niet. 

Sint Joris kon in extremis nog over KSV Rumbeke 

springen dus minstens hetzelfde doen als Sint-Joris 

was de uitdaging.  Genoeg ingrediënten voor een 

spannende pot voetbal. 

Lees meer op de website… 

Steve Mollij, nieuwe beloftentrainer van KSVR. 

Vrijdag 29 april 2022 nam Peter Bailliu afscheid 

als beloftentrainer en stapt eerstdaags in zijn 

nieuwe functie als als assistent trainer bij de 

beloften en als coördinator bovenbouw.  

In de afgelopen dagen bereikte KSV Rumbeke een 

akkoord met Steve Mollij (36) als nieuwe 

beloftentrainer.  Zo keert Steve na enkele jaren 

afwezigheid terug naar het Rumbeekse Sportpark. 

 Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/174-verslagen-a-kern-2021-2022/3287-ksvr-fanion-promoveert-naar-derde-amateur-na-winst-tegen-vk-linden
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/175-verslagen-dames-2021-2022/3266-ksvr-dames-winnen-tegen-kampioen-ke-wervik-en-promoveren-als-tweede-naar-eerste-provinciale
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3265-steve-mollij-nieuwe-beloften-trainer-bij-ksv-rumbeke
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Deelnemers techniektraining (u7, u8, ,9) werden beloond met diploma. 

Tijdens het seizoen 2021-2022 was er op 

woensdagnamiddagen telkens 

techniektraining voor de U7, U8 en U9. In 

totaal namen 35 spelers deel aan de 

techniektraining. 

Deze trainingen stonden onder leiding van 

Christophe Defrancq en David Decru. Op de 

laatste techniektraining op woensdagnamiddag 

4 mei 2022 werden de spelertjes beloond met 

een diploma en een medaille.   

Lees meer op de website. 

Top 3 Lukakutest en Hazardtest. 

Dat is een basistest om de vaardigheden van 

het jongleren te meten. Op deze manier 

stimuleren we het balgevoel, de 

tweevoetigheid, oog-, hande en 

voetcoördinatie bij de spelers. Deze test 

bestaat uit vijf oefeningen waarbij ze telkens 

een maximum van 50 kunnen halen. (250 in 

totaal). 

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 meer dan 450 spelers en meer dan 100 medewerkers zijn we één 

van de grotere clubs in de regio. En het aantal leden neemt jaarlijks 

toe. We speuren dan ook met de regelmaat van een klok naar nieuwe 

medewerkers.  Dit keer zetten we de functie van "stadionomroeper" in de kijker, de Xavier 

Debaere van KSV Rumbeke. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/174-verslagen-a-kern-2021-2022/3242-spektakelduel-in-de-stadsderby-tussen-rumbeke-en-roeselare-daisel-werd-onbeslist
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3270-top-drie-van-de-lukakutest-en-top-drie-hazardtest
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
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Try-out 3 van de Futbalista werking. 

Try-out 3 ging ditmaal door op Rumbeke. Een 

thuismatch zoals ze zeggen. Terug heel veel 

enthousiasme voor dit project.  

Nadat alles in gereedheid werd gezet en de klok op 16u 

stond, begonnen we aan de Try-out. Onze 

jeugdscheidsrechters kieten hun eerste fluitsignaal  

weerklinken op het veld en we waren vertrokken voor 

een leuke voetbalnamiddag. 

 Lees meer op de website.  

Toelichting lanceren format 8vs8 vanaf je 30ste (D) of je 35ste (H) bij KSVR. 

Je leven lang voetballen: (her)ontdek voetbal vanaf je 

30ste (D) of je 35ste (H) of wandelvoetbal 55+.  

Met deze slogan pakt Voetbal Vlaanderen uit om een 

nieuwe format te lanceren: de 8v8 voor de leeftijd 30+ 

(Dames) en 35+ tot 55 (Heren).  Het is een recreatieve 

format, geen competitie, wel tornooien.  Beweging, 

spelplezier en een toffe groep staan centraal in deze 

beleving.   Lees meer op de website.  

Simon Maertens blikt tevreden terug op zijn carrière bij KSVR. 

Vrijdagavond 13 mei 2022 had speler Simon 

Maertens van de U21 ervoor gezorgd dat de 

spelers en staf van de U21 en provinciale 

beloften en hun ouders een laatste keer 

konden genieten in een gezellig samenzijn.  

The place to be was sfeercafé 't Motje met pizza 

a volonté, vergezeld van één of meerdere 

(fris)dranken. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3267-try-out-drie-van-de-futbalista-werking
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3275-toelichting-ivm-lanceren-format-8vs8-vanaf-je-30ste-d-of-je-35ste-h-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3277-simon-maertens-blikt-tevreden-terug-op-zijn-carriere-bij-ksv-rumbeke-als-jeugdspeler
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KSVR Old Stars kleurden Mallorca blauw en wit op 

internationaal toernooi. 

Van woensdag 18 mei tot en met 

maandag 23 mei waren de KSVR Old 

Stars present op het vermaarde 

Internationaal Walking Torunament in 

Mallorca. De dag waar ze met veel 

ambitie naar uitkeken  was vrijdag 20 

mei.  En of ze naam en faam gemaakt 

hebben….die dag komt zeker in de 

geschiedenisboeken van KSV Rumbeke 

te staan..  

 

Na enkele dagen klimatiseren aan de hitte (>30°) en dito leuke uitstapjes mochten onze KSVR Old 

Stars hun voetbalschoenen aanbinden om het toernooi aan te vatten. Hun wedervaren die dag 

lees je onder het verslag dag 3.   

Lees meer verslag dag 1. 

Lees meer verslag dag 2. 

Lees meer verslag dag 3. 

Lees meer verslag dag 4. 

Lees meer verslag dag 5 (en 6). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3280-ksvr-old-stars-verkennen-mallorca-dag-1
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3281-ksvr-oldstars-plantten-de-ksvr-vlag-op-hoogste-punt-van-hun-uitstap-in-mallorca-dag-2
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3282-ksvr-old-stars-stunten-op-mallorca-dag-3
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3283-ksvr-old-stars-genieten-van-een-dagje-vrij-op-mallorca-dag-4
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3285-dag-5-en-6-op-mallorca-aan-het-avontuur-van-ksvr-old-stars-komt-een-eind
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Vrijwilligers KSVR ontvangen ereteken of getuigschrift 

sportverdienste RSL. 

Zaterdag 21 mei 2022 vond  in zaal OCAR 

te Rumbeke de uitreiking voor het 

"ereteken van Sportverdienste" plaats.  

Minstens 25 jaar engagement in 

vrijwilligerswerk binnen een sportclub in 

RSL is hiervoor nodig.  Een "getuigschrift 

van Sportverdienste" gaat naar wie zich 

minstens 15 jaar engageert voor 

vrijwilligerswerk voor de sport in 

Roeselare. 

Lees meer op de website. 

Voetbal-sportstage KSV Rumbeke. 

In augustus 2022 is er de Zomerstage voor U7 t.e.m. U13.  

De zomerstage 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. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3286-resem-ksvr-vrijwilligers-ontvangen-getuigschrift-of-ereteken-sportverdienste-rsl
mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3106-inschrijven-ksv-rumbeke-voetbal-sportstages-2022
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 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. 

 

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
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
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

