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U9 stoot door naar de volgende ronde Beker van België. 

Eerste ronde van de Beker van België voor U9: meteen  

een sterke tegenstander die we al kenden vanuit de 

competitie.  

Op woensdag 10 november speelden de U9 op eigen veld 

tegen RC Harelbeke. Na een spektakelwedstrijd won KSVR 

met een nipte 11-10. Zo stoten ze door naar de volgende 

ronde en maken ze de verplaatsing naar Exc. Mouscron. We 

wensen de U9 alvast veel succes. 

 Dameselftal uitgeschakeld in de beker van West-Vlaanderen. 

Donderdag 11 november 2021 speelde het dameselftal de kwartfinale in en tegen SK 

Reningelst, een ploeg uit 1ste provinciale. Jammer genoeg eindigde het avontuur voor onze 

dames daar.  

Reningelst was effenciënter dan KSVR waardoor we met 5-2 

verloren, maar onze dames hebben alles uit de kast gehaald. 

In loop van de avond ontvingen ze een heel mooi bericht 

van de trainer van SK Reningelst. 

Lees meer het bericht op de website 

GU15 in de running voor de titel als herfstkampioen. 

 

De GU15 van trainer Lorenzo Van Daele staat 

momenteel aan de leiding van het klassement met 1 

punt voorsprong op de buren uit Mandel United. 

Aanstaande zaterdag 4 december om 13u spelen de 

GU15 op eigen veld ; bij winst zijn ze 

HERFSTKAMPIOEN. Kom ze aanmoedigen maar hou 

rekening met de geldende coronamaatregelen.  

Afgelopen zaterdag was er de topper in en tegen Mandel United.  

Lees verslag van deze wedstrijd op de website.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3050-trainer-sk-reningelst-wenst-ksvr-dames-proficiat-met-hun-prestatie-in-kwartfinale-beker-van-w-vl
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/181-verslagen-u15-2021-2022/3075-gu15-speelt-gelijk-na-een-knotsgekke-wedstrijd-tegen-mandel-united
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Outdoor toernooi KSV Rumbeke U8, U9, U10 en U11. 

Zaterdag 11 december 2021 gaat het outdoor tornooi door voor U8, U9, U10 en U11 op het 

Rumbeekse Sportpark op kunstgras. Alle wedstrijden worden 5v5 gespeeld.  

Klik hier voor het programma op de website. 

Voetbalstage 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  

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.  

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/27-tornooien/3071-programma-outdoortoernooi-voor-u8-u9-u10-en-u11-op-zaterdag-11-december-2021
mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
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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 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 ? 

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/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
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

