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Nieuwe damestrainer T1 voor KSVR. 

Pedro Boudrez is vanaf dit seizoen de nieuwe damestrainer (T1) van KSVR .  

Pedro is afkomstig uit Dadizele, is 47 jaar en heeft diverse jaren ervaring als damestrainer T1 op 

zijn palmares. Uit de eerste contacten blijkt Pedro bijzonder communicatief te zijn, is gekend om 

zijn positieve coaching en staat in nauw contact met de groep, zowel op als naast het plein zonder 

daarbij de nodige afstand te verliezen.  

Lees meer op de website… 

 

 Alle kalenders van U6 t.e.m. eerste elftallen online op website. 

Sinds 16 juli staan de kalenders van U6 t.e.m. A-kern 

heren en dames online op onze website.  

Nieuw zijn 2 kalenders DU16 en DU13. DU16 en DU13 zijn 

meisjes futbalista die dit seizoen een eigen competitie 

hebben binnen KSV Rumbeke. 

Lees meer op de website… 

 

Nieuwe format 8-a-side officieel van start. 

Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen houden 

we meteen de nieuwe format van Voetbal 

Vlaanderen, de 8-a-side voor 35+ (H) en 30+ (D) 

boven de doopvont. 

Op 5 augustus 2022 om 19u30 starten o.l.v. trainer 

Dieter Vanlerberghe en afgevaardigde Philip 

Deceuninck de deelnemers aan deze nieuwe format 

hun eerste training. 

 Lees meer op de website.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3366-nieuwe-damestrainer-t1-voor-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3371-alle-kalenders-van-u6-t-e-m-a-kern-heren-en-dames-online-op-de-website
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3375-de-nieuwe-format-8-a-side-officieel-van-start
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Gianni Ameye, nieuwe trainer GU17. 

Bij het trainerskorps in de jeugd waren we een tijdje 

op zoek naar een nieuwe trainer voor de GU17. Sinds 

begin augustus is Gianni Ameye de nieuwe trainer 

voor de GU17.  Welkom Gianni !! 

Samen met Frieder vervolledigt hij het trainerskorps van 

de U17. Gianni is 22 jaar en woonachtig te Roeselare. 

Binnenkort gaat hij een opleiding volgen voor schilder. 

Zijn voetbalcarrière startte op jeugdige leeftijd bij de buren van Dosko Beveren.  

Lees meer op de website. 

Ploegfoto Fanion elftal heren. 

Zoals ieder seizoen is er halverwege augustus een 

moment voorzien om de ploegfoto van het eerste 

elftal op de gevoelige plaat vast te leggen.  

Je gelooft het of niet... elke speler was op de afspraak … 

Lees meer op de website. 

 

Uitnodiging voetbalrestaurant zaterdag 10-09-2022 

De aftrap van het seizoen 2022-2023 wordt nu 

zaterdag op 3 september in Drongen gegeven. 

De terugkeer naar Nationale 3, 15 jaar na de 

eerste passage op nationaal niveau, wordt 

hiermee een feit.  

Onder het motto ‘Niets moet, alles mag’ hopen we 

op een goed seizoen. We zijn versterkt én hebben 

de kern integraal behouden. Gewapend om onze 

huid duur te verkopen… 

Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3390-gianni-ameye-nieuwe-trainer-van-de-gu17
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3389-ksvr-fanion-is-klaar-voor-het-nieuwe-seizoen-met-jaarlijkse-traditie-de-ploegfoto
https://www.svrumbeke.be/nl/events/3393-uitnodiging-voetbalrestaurant-op-zaterdag-10-september-2022
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KSVR en SKRD zijn klaar voor nieuw avontuur in derde 

amateur. 

Naar jaarlijkse traditie komt KSV Rumbeke 

samen in de VIP met de Roeselaarse clubs die 

uitkomen in dezelfde reeks waarin we spelen, 

Nationale 3 dus. 

Voor dit seizoen is het enkel SK Roeselare-Daisel 

dat samen met KSVR in derde amateur speelt. 

Twee ploegen op eenzelfde hoogste niveau op het 

grondgebied van Stad Roeselare of kort gezegd 

van RSL.  

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 op vandaag meer dan 500 spelers 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 echter 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. 

Ongekend en ontluikend (?) talent in eigen rangen….  

Vrijdag 25 augustus stond de clash gepland tussen de Wandelvoetballers en de 

geïnteresseerde liefhebbers van Stad Roeselare.  

Helaas, bevreesd voor het té hoge niveau van de 55+ers van KSVR stonden 7 katten aan de 

omheining te kijken. Zoveel stadslieden hadden hun beestje gestuurd.  

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3392-ksvr-en-skrd-zijn-klaar-voor-een-nieuw-avontuur-in-derde-amateur
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/196-verslagen-wandelvoetbal-2022-2023/3396-ongekend-en-ontluikend-talent-in-eigen-rangen


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2022/2023   
   
 

 Nieuwsbrief  31/07/2022 & 31/08/2022 
  

      

    

                 4   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

 

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. 

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/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
mailto:secretariaat@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
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