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Uniek project: Support Team U8 zet spelertjes in het nieuw. 

Al gehoord van het Support Team U8 ? Dit is een uniek 

project van zeven ouders die de handen in elkaar 

hebben geslagen.  

Dankzij een mooie samenwerking tussen het Support Team 

U8 en het jeugdbestuur o.l.v. Tom Verbanck 

(jeugdvoorzitter) en Chris Vangheluwe (commerciële cel) 

werden alle U8 spelertjes in het nieuw gezet ! 

Lees meer op de website… 

 Sponsor in de kijker: Apotheek Sofie Verhaeghe. 

Beste Rumbekenaars, voetbalfans, sportliefhebbers, wij zijn Tom en Sofie van APOTHEEK 

SOFIE VERHAEGHE. 

Als sportliefhebbers hebben wij er geen seconde aan 

getwijfeld toen het aanbod kwam om de truitjes van de 

voetbalmeisjes van Rumbeke te sponsoren. We wensen 

de futbalista meisjes heel veel succes!! Samen met jullie 

werken wij graag aan een sportief, gezond en gezellig 

Rumbeke. 

Lees meer op de website…  

Nieuwsflash ivm afval en energie op Rumbeke. 

Beste bestuurslid, afgevaardigde, medewerker, speler, 

supporter, whatever,….. 

Hieronder een (relatief) korte nieuwsflash, ditmaal niet door 

Birgit Van Mol, Cathérine Moerkerke of Goedele Wachters, of 

voor de dames door hunk Freek Braeckman, maar ditmaal 

door ondergetekende… zeg maar gerust “de boeman”…. 

Allen hebben we 1 ding gemeen = we hebben met enige trots en fierheid een blauw-wit hart. 

Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3511-uniek-project-support-team-u8-zet-de-spelertjes-in-het-nieuw
https://www.svrumbeke.be/nl/sponsors/3512-sponsor-in-de-kijker-apotheek-sofie-verhaeghe
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3510-nieuwsflash-ivm-afval-en-energie-op-rumbeekse-sportpark
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KSVR Futbalista schitteren op Love Football Cup. 

Voor het tweede jaar op rij namen onze meisjes die 

binnen onze reguliere werking voetballen, deel aan de 

"Love Football Cup", een tornooi voor meisjes 

georganiseerd door Voetbal Vlaanderen in het "Jan 

Breydelstadion". 

Eloïse en Juliette (U7), Bar (U8) en Lily, Louise, Ilaya en Léonie 

(U9) gaven het beste van zichzelf. Ze namen het op tegen 4 

verschillende ploegen en wonnen 3 van de 4 matchen.  

Lees meer op de website.   

Promotornooi 8-A-side was succes. 

Als pionier van het 8-a-side gebeuren in West-

Vlaanderen organiseerde KSVR op het Sportpark een 

eerste promotornooi voor de nieuwe format van 

Voetbal Vlaanderen, de 8-a-side. 

Voor wie (nog) niet vertrouwd is met deze nieuwe 

voetbalvorm vatten we in het kort de belangrijkste data 

samen op de website. Lees meer op de website. 

Voetbal-sportstages KSV Rumbeke 2023. 

KSV Rumbeke organiseert in 2023 voor de zesde 

keer een Paasstage en voor de vijftiende keer een 

zomerstage (voetbal - sportstage).  

Beide voetbal-sportstages gaan door op het Rumbeekse 

Sportpark. Tijdens deze voetbal-sportstages zijn er tal 

van leuke voetbalspelletjes en proeven de deelnemers 

ook van diverse andere sporten, maar de hoofdzakelijke 

sport tijdens de stage is natuurlijk voetbal. 

Voor alle deelnemende spelertjes zal het alvast een overheerlijke week vol voetbal en 

sportplezier zijn. Ieder aanwezige trainer is gediplomeerd.  

Inschrijven kan vanaf heden via de website van KSV Rumbeke. 

  Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3514-ksvr-futbalista-schitteren-op-de-love-football-cup
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3518-promotornooi-8-a-side-was-succes-op-vrijdag-18-11-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3534-voetbal-sportstages-ksv-rumbeke-2023-inschrijvingen-geopend
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KSV Rumbeke aanwezig op de Kerstmarkt Rumbeke. 

Zaterdag 17 december 2022 ging in Rumbeke de negende 

Kerstmarkt door, op en rond het Kerkplein.  

Tal van verenigingen van Rumbeke waren aanwezig met een 

standje. We maakten er een supergezellig feest van.  Tal van 

sportliefhebbers, vrienden en kennissen zijn ons komen 

bezoeken en genoten van de Glühwein, de paëlla of de 

macaroni om de jenevers niet te vergeten.  

Lees meer op de website. 

De ooievaar doet zijn werk bij KSV Rumbeke. 

Nu Sinterklaas al een tijdje terug in Spanje is en de 

Kerstman nog onderweg is naar zijn thuishaven heeft 

de ooievaar zijn werk gedaan in december.  

Er zijn namelijk 2 schattige boelekes tot onze KSVR-familie 

toegetreden in december. Ellie Decruw en Lola Defour. 

Lees meer op de website. 

Kalenders van U6 t.e.m. U21 online op website (jan. t.e.m. april). 

Kalenders van U6 t.e.m. U21 online op onze website. Inclusief 

kalenders voor  meisjes DU16 en meisjes DU13. Kalenders 

voor het tweede deel van het seizoen van januari 2023 t.e.m. 

april 2023. 

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/3535-ksv-rumbeke-aanwezig-op-kerstmarkt-rumbeke-za-17-12-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3537-de-ooievaar-doet-zijn-werk-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3536-kalenders-van-u6-t-e-m-u21-van-januari-2023-t-e-m-april-2023-online
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
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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. 

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.  

 

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. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
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

