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Droom je van een mooie keepersloopbaan? 

Niet met de grote trom aangekondigd.. maar 

ondertussen zijn we wel van start gegaan met onze 

Keeper Academy KSV Rumbeke onder leiding van 

keepertrainer Stefaan Vandendriessche!!  

We wilden, in relatieve stilte en zonder veel voorafgaande 

publiciteit, aftoetsen of er voldoende interesse is voor een 

keeperschool in onze club. 

Lees meer op de website… 

 Moeder van Patrick Hoorne overleden… 

Zaterdag 1 oktober 2022 is Paula Vancayseele (86) overleden. Paula is de moeder van  

sponsor en afgevaardigde van de Gew. Res. Patrick Hoorne (groenten en fruit Hoorne) en de 

grootmoeder van speler Sven Hoorne.  Lees meer op de website…  

U6-jes kregen bezoek van hun peter Harold Cool 

Afgelopen zaterdag 15 oktober 2022 kregen de U6-jes bezoek 

van hun peter Harold Cool tijdens hun wedstrijdjes. Harold 

was er niet zomaar… zijn jongste spruit Arthur speelt immers 

bij de U6.  

In het kader van het peterschap is iedere speler van het 

fanionelftal peter van een jeugdploegje. 

Lees meer op de website.  

Eerste officiële wedstrijd van de 8-a-side 

Vrijdag 21 oktober: de eerste officiële wedstrijd van de nieuwe 8-a-side op het Sportpark.  

Een oefenmatch tegen WS Lauwe is het startmoment. Verschillende geïnteresseerde clubs komen 

de wedstrijd bekijken. De match zelf staat onder de deskundige leiding van een officiële arbiter. 

Lees meer op de website.  Klik hier voor het verslag. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3468-droom-je-van-een-mooie-keepersloopbaan-kies-voor-onze-keeperschool-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/blog/3463-moeder-van-patrick-hoorne-overleden
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3483-u6-jes-kregen-bezoek-van-hun-peter-harold-cool
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3484-eerste-officiele-wedstrijd-van-de-8-a-side
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/217-verslagen-8-a-side-2022-2023/3490-ksvr-8-a-side-boekt-eerste-overwinning-tegen-kwsc-lauwe


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2022/2023   
   
 

 Nieuwsbrief  30/09/2022 & 31/10/2022 
  

      

    

                 2   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

KSV Rumbeke verkoopt LOTUS koekjes-paketten 

KSV RUMBEKE verkoopt LOTUS koekjes- paketten ism met 

Lotus en Ameel Candy World! KSVR doet voor de eerste 

maal een actie met de verkoop van LOTUS-koeken.  

U zelf of anderen verwennen op een gewone of regenachtige 

dag, gezellig met een tas koffie, een avondje voor tv... Dankzij 

koekjesfabrikant Lotus bieden wij U een pakket aan bestaande 

uit 10 heerlijke soorten koeken verpakt in een draagtas. 

Lees meer op de website. 

Peters U8 geven de spelers vleugels 

Om de band tussen de eerste ploeg en de jeugdploegen te 

versterken, duidt KSVR iedere fanionspeler aan bij één 

van de jeugdploegen.  

De U8 van KSV Rumbeke had de eer en het geluk om maar 

liefst 3 peters in de rangen te hebben: Laurens Vandenheede, 

Naigell Vanfleteren en Olivier Djerdi ! De drie peters hielpen 

tijdens de training van de U8 en dat werd door de speler en trainers erg gewaardeerd ! 

Lees meer op de website. 

In memoriam Filiep Cneut 27.10.2021 

We zeggen en schrijven, woensdag 27 

oktober 2021 ; de bestuursvergadering start 

om 20 uur.  

Tegen die klok sijpelt iedereen binnen. Iedereen, 

behalve Filiep. We dachten dat hij wat later zou 

zijn. Het was niet zijn gewoonte noch om niet te 

komen, noch om niet te verwittigen. 

Lees meer op de website. 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3485-ksv-rumbeke-verkoopt-lotus-koekjes-pakketten
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3496-peters-u8-geven-de-spelers-vleugels
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3498-in-memoriam-filiep-cneut-27-10-2021
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Top 3 van de Lukaku–, Hazard– en Wullaerttest 

De jongleertesten zijn een basistest om de vaardigheden van het jongleren te meten. Op 

deze manier proberen we het balgevoel, tweevoetigheid, oog-, hand- en voetcoördinatie te 

stimuleren bij de spelers.  

Deze test bestaat uit vijf oefeningen waarbij telkens een maximum van 50 te halen is, 250 dus in 

totaal. Deze test nemen we af van de U10-U11-U12-U13 jongens en de U13 en U16 Fubalista 

(meisjes). Het formulier in bijlage wordt per test op de infoschermen afgespeeld in de kantine. 

  

Spelers die slagen voor de Lukakutest/Wullaerttest (Fubalista) gaan over naar de 

Hazardtest/Caymantest (Fubaliasta). Deze bestaat ook uit 5 oefeningen maar met een hogere 

moeilijkheidsgraad.  

Proficiat aan allen.  Lees meer wie in de top 3 is geëindigd. 

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. 

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/images/2022-2023/pdf/Top-3-infoschermen.pdf
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
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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. 

 

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:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
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

