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Beste DIVAS,
De kop is er af. Het nieuwe seizoen is eindelijk gestart. Op maandag 25 juli maakten teams A, B en C hun
opwachting op Den Deysel. Op woensdag 27 juli maakten de beide teams U16 hun rentree. En op 1
augustus is het de beurt aan de jeugdteams. Het zal snel voelen alsof het tussenseizoen niet heeft
bestaan.
Op de klusdag was Den Deysel een vat vol leven. Er is toen heel wat werk verzet zodat Den Deysel in
goede vorm zou zijn om het seizoen te starten. Bedankt aan iedereen die een steentje heeft
bijgedragen.
Intussen zijn de kledijpakketten aangekomen zodat iedereen de nieuwe outfit kan showen. Het is elk
seizoen een huzarenstukje om dit tijdig klaar te hebben. Maar ook dit jaar slaagden we daar in, mede
door de inzet van leverancier en sponsor Hofman Sport.
100 % zal het nooit zijn maar we kunnen toch zeggen dat alles grotendeels correct is geleverd en
uitgeleverd. Nu proberen we heel snel de mogelijke kleine mankementen op te lossen.
Als je dit leest weten we ondertussen wie het EK 2022 heeft gewonnen: wordt het thuisland Engeland of
toch het Duitse team? (laatste update: Engeland dus). In ieder geval, de voorbije maand was het
vrouwenvoetbal heel prominent aanwezig in de media. We zijn ervan overtuigd dat heel wat jonge
meisjes hebben ontdekt dat voetballen voor hen geen verre droom hoeft te zijn. De DIVAS staan klaar
om wie wil voetballen alle kansen te geven.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om er opnieuw een mooi seizoen van te maken. Dit wordt het 18e
seizoen dat de DIVAS in competitie zullen aantreden. Binnen een paar jaar is het feest … maar dat belet
niet om komend seizoen al feestjes te bouwen. We kijken er naar uit.
Het bestuur

BELANGRIJKE REMINDER!!!

START NIEUW SEIZOEN
TEAM
ABC

EERSTE TRAINING
Maandag 25 juli

U16 AB
U08, U09, U11

Woensdag 27 juli
Maandag 1 augustus

U07

Woensdag 3 augustus

RECREA

Woensdag 10 augustus
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Nog altijd niet ingeschreven voor de zomerstage?
Laatste kans!
Het is ondertussen een traditie
geworden. De laatste volle
vakantieweek in augustus staat
synoniem voor de driedaagse
voetbalstage voor meisjes (dit jaar 22,
23 en 24 augustus). Naast de vaste
trainersgroep is ook dit jaar Brent Van
Snick een dagje te gast.
Nog niet ingeschreven? Dan moet je nu
toch al een klein beetje panikeren …
Nu zijn we al met zo’n 35 deelnemers.
Er is dus nog ruimte, maar …
Spreken we af dat er kan ingeschreven worden tot 15 augustus … maar liefst vroeger.
Deelnemen kost 90 euro. Dit mag gestort worden op de DIVAS-rekening BE87 0688 9772 2394.

OPGELET: OP 22, 23 en 24 AUGUSTUS GEEN JEUGDTRAININGEN
Het is in het verleden duidelijk gebleken dat een dag voetbalstage combineren met nog een training ’s
avond niet altijd een goed plan is. Daarom is beslist dat tijdens de zomerstage van dit jaar de
jeugdtrainingen ’s avonds niet zullen doorgaan. Dus enkel op vrijdag zullen de jeugdtrainingen
doorgaan. Het afgelasten van de avondtrainingen gebeurde vorige jaren ook reeds, maar dit groeide
organisch in de loop van de stage zelf. Voor de duidelijkheid nemen we nu op voorhand deze
beslissing.
Wie op maandag, dinsdag en woensdag wil voetballen kan altijd inschrijven om deel te nemen aan de
zomerstage (zie hierboven).
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Actie kleedkamers!
Tijdens de klusdag hebben alle kleedkamers een grondige beurt gekregen, en dat was nodig!
De voorbije seizoen was het door corona steeds een beetje op en af met de kleedkamers: je mocht er
niet meer in, je mocht er wel weer in maar je mocht je niet douchen, dan was het weer dat je er slechts
een kwartiertje in mocht … veel gedoe;
Maar alles wijst er op het komende seizoen weer alles wordt zoals voorheen.
We willen daarom weer vol inzetten op de kleedkamers. We hebben in het tussenseizoen een
waterontharder geplaatst om de kalkproblematiek op te vangen. We stellen ook de douchekoppen
verder af zodat iedereen comfortabel kan doenen.
Maar ook niet onbelangrijk, het is in het belang van iedereen dat de kleedkamers netjes zijn. Niet alleen
omdat netjes zijn niet alleen goed oogt, maar omdat dit ook hygiënisch belangrijk is.
Daarom dat we graag een tweetraps afspraak willen maken.
Dagelijks

Na elke training en na elke wedstrijd maken we dat de kleedkamer proper is.
Wanneer nodig vegen we de kleedkamer uit. Wanneer het echt nodig is werken
we met water en aftrekker.
Dat dit gebeurt wordt gecheckt door trainer en/of ploegafgevaardigde.
Na een wedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenpartij even gecheckt.

Maandelijks

Eenmaal per maand krijgen alle kleedkamers een grondige beurt.
We willen daarvoor graag teruggrijpen naar een systeem dat enkele seizoenen
terug goed heeft gewerkt.
Eenmaal per maand nam één team het op zich om alle kleedkamers een grondige
beurt te geven. Met het aantal ploegen op vandaag betekent dit dat elk team
maximaal één maal per seizoen wordt gevraagd om het kuisen van de
kleedkamers op zich te nemen. In ruil daarvoor krijgt iedereen de zekerheid dat
de kleedkamers een jaar lang een nette omgeving is.
De organisatie van die maandelijkse poetsbeurten wordt verder bekeken met de
ploegafgevaardigden.

De kleedkamers kregen
tijdens de klusdag al een
grondige beurt.
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OEFENPROGRAMMA
Hier kan je het oefenprogramma vinden voor alle DIVAS-teams. Dit is de toestand zoals vandaag gekend.
Er kunnen nog wijzigingen gebeuren. Zo zijn we na het recent afzeggen van de tegenstander, nog op
zoek naar een tegenstander voor U7 en U11 op 13 augustus.
Volg in ieder geval steeds ook Pro Soccer Data op!
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6 EN 7 AUGUSTUS: SPARRENTORNOOI
Het is al een kleine traditie dat het Sparrentornooi het seizoen écht op gang schiet op de Kloppers.
Het Sparrentornooi is redelijk uniek in zijn concept. In plaats dat elk team zoekt naar oefenwedstrijden
brengen we op Den Deysel verschillende teams uit diverse provincies samen om oefenwedstrijden tegen
elkaar te spelen. Elk team krijgt de kans om op die manier meerdere teams te ontmoeten om tegen te
‘sparren’ (oefenen) en om dingen uit te proberen in functie van het nieuwe seizoen.
Het sparrentornooi wordt georganiseerd voor volwassen teams op provinciaal niveau en voor teams
U16. Op zaterdag mikken we op teams uit 1ste en 2de provinciale. Op zondag ligt de klemtoon op 2e en
3de provinciale en U16. Ontdek hier de deelnemende ploegen de speelschema’s (gekend op vandaag).
06/08

Terrein A

Terrein B

10:00

DIVAS

-

ANTWERP
DIAMANDS

11:00

MIECROOB
VELTEM

-

DIVAS

12:30

DIVAS

-

13:30

MIECROOB
VELTEM

-

LADIES
AVELGEM
LADIES
AVELGEM

Tijd
2 x 20'

ANTWERP
DIAMANDS
ANTWERP
DIAMANDS

-

LADIES
AVELGEM
MIECROOB
VELTEM

2 x 20’
2 X 20’
2 x 20’
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07/09

Terrein A

Terrein B

Tijd

10:00

DIVAS

-

ANTWERP
DIAMANDS

FC HERNE

-

LEEUW
BRUCOM

2 x 15'

10:45

DIVAS

-

FC HERNE

ANTWERP
DIAMANDS

-

LEEUW
BRUCOM

2 x 15’

11:30

DIVAS

-

LEEUW
BRUCOM

ANTWERP
DIAMANDS

-

FC HERNE

2 X 15’

12:15

ANTWERP
DIAMANDS

13:00

FC HERNE

- JV DE PINTE

DIVAS

- KSV VEURNE

2 X 15’

MOLDAVO

LEEUW
BRUCOM

-

DAMES
TERNAT

2 x 15’

13:45

KSV VEURNE - JV DE PINTE

MOLDAVO

-

DIVAS U16

2 x 15'

14:30

KSV VEURNE -

DAMES
TERNAT

JV DE PINTE -

DIVAS U16

2 x 15’

15:15

KSV VEURNE -

DIVAS U16

MOLDAVO

-

DAMES
TERNAT

2 X 15’

16:00

JV DE PINTE -

MOLDAVO

DAMES
TERNAT

-

DIVAS U16

2 X 15’

-

OP PUNT: info, weetjes, koetjes en kalfjes
We houden jullie graag puntsgewijs op de hoogte van zaken die gebeuren, nu eens zichtbaar dan eens
onzichtbaar, die zullen gebeuren, die beslist zijn in het bestuur of waarvoor het nuttig is om ze nog eens
te herhalen …




Vanaf 1 juli is elke horecazaak – ook wij dus – verplicht om de mogelijkheid aan te bieden om
digitaal te betalen. We hebben dan ook de nodige maatregelen genomen dat dit mogellijk is.
Alleen, we willen dit niet echt promoten omdat dit een vrij omslachtig systeem is … en vervelend
op drukken momenten. Dus graag een oproep om in alternatieven te voorzien … maar op zich is
het dus mogelijk.
We zullen in ieder geval geen gebruik maken van die mogelijkheid om onze drankjes te betalen.
Elektrisch betalen zullen we aanbieden voor de aankoop van drankkaarten en eventueel voor het
‘kopen’ van biljetten om te gebruiken in de automaat.
Het voorzien van catering tijdens jeugdwedstrijden is reeds ingeburgerd. Meestal gaat het dan
om hotdogs. We gaan dit seizoen een stap verder en het plan is om één maal per maand – vooraf
aangekondigd – catering te voorzien bij trainingen.
Het is ook de bedoeling om tijdens het seizoen ook enkele malen een ‘pasta for support’ te
organiseren. We bekijken in de kalender wanneer dit kan passen.

6

22-23/02






Dit seizoen doen de DIVAS opnieuw mee aan de ‘maand van de sportclub’. Een maand lang staan
de trainingen open voor wie wil komen proeven (is eigenlijk beetje permanent zo, maar in
september gaan we er nog wat meer reclame rond maken).
Op 18 september doen we bovendoen met onze Young Divas en eventueel met een of meer
jonge jeugdteams mee aan de sportmarkt in Ninove tijdens de autoloze zondag. We willen er
graag de DIVAS promoten en meisjes de kans geven om met ons kennis te maken.
Na vorig puntje weet je ondertussen dat binnenkort ook het nieuwe seizoen start voor de Young
Divas. Die beginnen er aan op zondag 4 september. De andere data zijn: 18/9 (sportmarkt), 2/10,
16/10, 6/11, 20/11 en 4/12. De kalender voor na Nieuwjaar wordt later vastgelegd. Binnenkort
starten we de promotie op voor de Young Divas. Deel dit zeker met mogelijk toekomstige Young
Divas.
Noteer in het kader van de Maand van de Sportclub zeker ook woensdag 28 september in je
agenda. Want dan is het weer ‘breng de sportclub naar je school’-dag. En we weten al enkele
jaren dat heel veel DIVAS dan heel trots in DIVAS-outfit naar de school trekken. We hopen dat dit
ook dit seizoen het geval zal zijn. Meer info volgt nog.

Haal er snel even je agenda bij! (onder voorbehoud van eventuele later wijzigingen).
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Vragen of ideeën: laat ze vooral weten!!
Iedereen van het bestuur staat elk moment open om jullie vragen te capteren en om er indien mogelijk
meteen op te antwoorden. Of minstens om de zaken mee te nemen en te onderzoeken om snel een
adequaat antwoord te kunnen geven.

