22-23/01
Beste DIVAS,
1 juli 2022. Voor velen start nu een welverdiende vakantie. De voorbije coronajaren werd het voor velen
een vakantie met de handrem op. Maar dit jaar is weer heel veel, quasi alles mogelijk. We hopen dat
jullie er volop kunnen van genieten.
Is 1 juli de start van de vakantie, dan is 1 juli theoretisch ook de start van het nieuw voetbalseizoen. Niet
dat je daar nu al wakker moet van liggen, of toch niet elke nacht. Voor onze teams ABC en U16 starten
de trainingen van het nieuwe seizoen wél al deze maand. Velen zijn nu al de bobijntjes aan het opladen
en de spieren aan het klaarstomen. Maar de jeugd moet niet onderdoen, want op 1 augustus is het hun
beurt om het nieuwe seizoen op gang te trekken.
Enerzijds is het van buitenaf gezien nu een windstille periode … maar anderzijds is dit een periode
waaruit heel veel winst kan worden gehaald om goed voorbereid het nieuwe seizoen aan te vatten.
Dus, op dit moment is er misschien heel weinig spectaculairs te zien op het veld (alhoewel, als je ons
nieuwe terrein C bekijkt) maar achter de schermen zijn velen druk in de weer.
Het lijkt ons daarom bijzonder aangewezen om nog eens een nieuwsbrief rond te sturen, een eerste
voor het nieuwe seizoen. Misschien is dit wel de geknipte literatuur als je straks onder je palmboom ligt
te zonnen. Maar met de nieuwsbrief willen we vooral heel veel interessante informatie aanleveren
waarbij we pogen heel transparant – dat lukt ons niet altijd 100%, maar we doen ons best – te zijn.
Geniet van de vakantie, geniet van de zon, geniet van de nieuwsbrief, geniet van je dromen over het
nieuwe seizoen … dan raak je sowieso klaar om het nieuwe seizoen met frisse moed aan te vatten.
Bovendien, de komende weken hoef je niet echt het voetbal te missen, want met een EK met de Red
Flames voor de boeg is het elke dag feest in juli.
Het bestuur

BELANGRIJKE REMINDER!!!

START NIEUW SEIZOEN
TEAM

EERSTE TRAINING

ABC

Maandag 25 juli

U16 AB

Woensdag 27 juli

U08, U09, U11

Maandag 1 augustus

U07

Woensdag 3 augustus

RECREA

Woensdag 10 augustus
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22-23/01
Nieuws vanuit het bestuur
De voorbije weken zijn er een aantal herschikkingen gebeurd binnen het bestuur.
Daar Kristof Millissen niet langer trainer is van team C en een nieuwe uitdaging heeft gevonden bij
Juventus Schoonaarde, maakt ook Barbara D’Houst niet langer deel uit van het bestuur.
We wensen in iedere geval Barbara en Kristof van harte te
bedanken voor het voorbije seizoen en wensen hen alle succes
toe met de nieuwe uitdagingen.
Een tweede ‘wijziging’ is dat we duidelijkheid hebben gebracht
in het voorzitterschap. Tot nu was dit eerder een ‘collectief’
gegeven. Maar naar de buitenwereld toe is dit niet efficiënt.
Onder de noemer ‘de juiste man op de juiste plaats’ is op
voorstel van Yves, het voorzitterschap toegewezen aan
Reginald.
Het bestuursteam telt nu dus met Reginald, Bart, Kevin, Jeroen,
Johan, Diederik en Yves zeven leden en kijkt met veel
enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen. Het blijft bovendien
de ambitie om het bestuur wanneer kansen zich aandienen te
vervrouwelijken.
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Nog niet ingeschreven voor de zomerstage? Nu doen!
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 hoef je
nog niet écht te panikeren, maar ik zou
het toch maar doen. Dan is jouw
plaatsje nu al gereserveerd en kunnen
we voluit de voorbereiding starten.
Spreken we af dat er kan ingeschreven worden tot 15 augustus … maar vroeger (liefst!) mag zeker ook!!
Deelnemen kost 90 euro. Dit mag gestort worden op de DIVAS-rekening BE87 0688 9772 2394.

22-23/01
Sportieve visie
Er is in het tussenseizoen heel veel energie
gestoken in het neerschrijven van een visie over
de sportieve werking en ontwikkeling van de
club. Jeugdcoördinator Maarten, keepertrainer
Christoph en sportief verantwoordelijke
Reginald hebben meerdere uren gestoken om
nu eindelijk eens neer te schrijven wat bij velen
reeds lang in het hoofd zat. De
ontwikkelingsvisie focust vooral op de
jeugdteams met als doel speelsters te vormen
die de stap kunnen zetten naar het volwassen
voetbal.
De visie is een alomvattend pakket geworden dat verder gaat dan het puur sportieve en de sportieve
doelen vastlegt. Het gaat ook over attitude, opvolging, afspraken, … maar evenzeer over een
standaardvorm van opwarming voor jeugdteams en keepers. Ontdek onderaan deze pagina de
inhoudstafel.
De visie is ondertussen afgetoetst met de trainersgroep voor volgend seizoen en iedereen is mee in het
verhaal. De visie is ook al met externe specialisten doorgenomen en wordt ook daar enthousiast
onthaald.
De sportieve visie is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts waarbij naar de toekomt toe grenzen
zullen worden verlegd.
Proficiat Maarten, Christoph en Reginald!
A.

Extra-Sportief

B.

Sportief

1.

Functiebeschrijving jeugdcoördinator Divas
(JC)
Basishouding train(st)ers Divas

1.
2.

Vijf algemene leerprincipes voor de
trainingen
Richtlijnen trainingen

3.

Richtlijnen wedstrijden

4.

Taakomschrijving van de
ploegafgevaardigde
Orde kleedkamers

4.

Coachingwoorden

5.

Afspraken met ouders en speelstsers

5.

Opleiding Divas-keepsters

6.

Procedure communicatie

C.

Standaard opwarming jeugd

7.

Procedure afgelastingen en
oefenwedstrijden
Scheidsrechters jeugd

D.

Opwarming keepsters DIVAS U16, A, B, C

2.
3.

8.
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Sportief kader – Afgevaardigden - Scheidsrechters
We weten het… het moet ergens in februari zijn geweest dat we als bestuur ‘lui’ achteruit gingen leunen
en toch wel trots hebben aangekondigd dat het sportieve kader rond was voor het nieuwe seizoen.
Meestal zie je dan dat op zo’n moment het kaartenhuisje begint te beven en beetje bij beetje in elkaar
stuikt. Het was wel iets minder dramatisch dan dat, maar door omstandigheden moest er weer vol aan
de bak om het huiswerk over te maken.
Het sportieve team verdient een pluim voor het werk dat sindsdien is geleverd. Want – en nu voor echt
– we kunnen met veel trots het nieuwe sportieve kader voorstellen. Het is een mix geworden van
vertrouwde gezichten en nieuwe mensen, maar ook van vertrouwde gezichten die de vertrouwde groep
inruilen voor een nieuwe uitdaging. Was het lijstje op de info-dag nog niet volledig, dan is dit nu wel het
geval. Ontdek hier hoe de puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar zijn gezet.

COORDINATIE

Reginald VERTONGEN

0476/25 05 84

Maarten COSYN

0473/56 05 04

DIVAS A

Shana MATTHEUS

0468/19 71 13

DIVAS B

Nathalie TONDELIER

0495/61 19 99

DIVAS C

Reginald VERTONGEN

0476/25 05 84

DIVAS U16 A

Steve DUWEZ

0472/21 89 28

DIVAS U16 B

Jurgen RENNEBOOG

0474/96 18 35

DIVAS U11

Stéphane MEREMANS

0497/82 11 64

DIVAS U09

Jonathan NISET

0490/58 26 45

DIVAS U08

Kim ASSELMAN

0497/39 57 02

DIVAS U07

Tom DE BOITSELIER

0471/73 85 74

Christoph VAN DE GUCHT

0490/56 13 85

KEEPERS JEUGD

Tim DE COOMAN

0484/90 74 60

RECREA DIVAS

Christoph VAN DE GUCHT

0490/56 13 85

YOUNG DIVAS

Els DECUYPERE

0474/72 42 46

COORDINATOR JEUGD

KEEPERS ABC-U16
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In dezelfde beweging werd ook het team van teamafgevaardigden vervolledigd. Ook hier een mix van
oude rotten en nieuw bloed en dit onder coördinatie van Bart Van Nuffel.
We zijn bovendien heel blij dat we via een vacature Leonard Van de Gucht hebben ontdekt als
teamafgevaardigde voor team A. Leonard is de ervaringsdeskundige bij uitstek na vele jaren delegeschap bij diverse mannenteams.

COORDINATIE

Bart VAN NUFFEL

0498/79 70 75

DIVAS A

Leonard VAN DE GUCHT

0497/82 18 35

DIVAS B

Bart VAN NUFFEL

0498/79 70 75

DIVAS C

Johan DE WACHTER

0491/62 76 74

DIVAS U16 A

Nathalie DE JONGE

0479/92 03 38

DIVAS U16 B

Jo WYNENDAELE

0496/12 86 12

DIVAS U11

Olivier VANDERPOEL

0479/75 02 48

DIVAS U09

Kim WOLFS

0472/40 64 76

DIVAS U08

Kevin VANTAL

0472/89 54 56

DIVAS U07

Douglas D’HAESE

0473/56 85 82

En om heel volledig te zijn willen we ook graag meegeven dat er
zich onder de coördinatie van Diederik DUYM een vaste groep
jeugdscheidsrechters aan te het vormen is. Naast Diederik zijn
Kristof RENNEBOOG en Olivier MATTHEUS het team komen
versterken. Daarnaast kunnen we ook vast rekenen op Freddy VAN
CUTSEM (foto) met de Kloppers als uitvalsbasis, die vooral de
wedstrijden U16 zal fluiten.
Het spreekt voor zich dat wie zich geroepen voelt om dit team aan
te vullen, steeds welkom is. Spreek even Diederik aan en een
nieuwe passie is geboren.
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Een terugblik op de DIVAS.CUP
6 en 7 mei waren we te gast op De Kloppers voor de DIVAS.CUP. Er werden tornooien gespeeld in de
categorieën U10, U12, U14 en U16. We mochten heel wat leuke en nieuwe ploegen ontvangen en leren
kennen. Het werd opnieuw een leuke ervaring voor onze DIVAS.
Het tornooi is sowieso een belangrijk uitgangbord voor de club. Maar bovendien is het altijd weer een
interessante graadmeter om te zien hoe ver we staan in de ontwikkeling van onze teams. We hebben al
een mooie weg afgelegd maar we merken ook dat er nog heel veel marge is. Maar dat maakt het net
uitdagend.
Volgend jaar steken we tandje bij, want dan organiseren we voor de 10 de keer de DIVAS-Cup en een
jubileum verdient altijd een specialleke. Sowieso staat nu al vast dat we alle DIVAS-teams (dus ook de
kleinsten) een plaats zullen geven op het tornooi.
De DIVAS-cup werd dit jaar in stijl afgesloten met een toch wel geslaagde DIVAS-familiedag.
Een bijzondere dank aan iedereen die heeft bijgedragen om van de DIVAS.CUP een succes te maken.
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De laureaten:
U16: West Flames - Club Brugge; U14: SK Lierse; U12: RWDM Girls ; U10: RAA La Louvière

22-23/01
Een terugblik op ROSMALEN
Tijdens het Hemelvaartweekend trok een caravaan van meer dan 100 DIVAS en -adepten de grens over
naar Nederland. Vier dagen lang sloegen ze hun tenten op in Rosmalen en (wijde) omgeving.
Doel? Zich meten met tal van buitenlandse ploegen op het internationaal tornooi van Rosmalen.
Het zijn van die momenten uit een sportloopbaan die men niet gauw zal vergeten. Want met alle
respect voor de teams die we wekelijks voor de voeten krijgen in competitie, teams als Dukla Praag,
Slavia Praag, Frankfurt en tegenstanders uit Zweden, Denemarken, Nederland, Frankrijk, … spreken net
iets meer tot de verbeelding.
Uiteindelijk werden volgende resultaten geboekt (bron: tornooi-app):
 G19 (mix van team ABC): 4e plaats op 13 teams. Winnaar OJC Rosmalen MO 19-1 (Nederland)
 G15 (team U16): 14e plaats op 20 teams. Winnaar: IF Lyseng-1 (Denemarken)
 G13 (team U13): 7e plaats op 12 teams. Winnaar: Slavia Praag (Tsjechië)
We kijken nu al uit naar de volgende deelname aan een volgend internationaal tornooi georganiseerd
door Euro Sportring.
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De reeksen 2022-2023
Sinds kort zijn de definitieve reeksen bekend voor het nieuwe seizoen. Voor ABC is dit de reeks voor het
volledige seizoen. Voor de jeugdteams zijn dit de reeksen van deel 1: van september tot december.
Merk op, als gevolg van een eerdere beslissing van Voetbal Vlaanderen zijn de provinciegrenzen niet
langer meer een harde grens bij de jeugd. Dit maakt dat heel wat ploegen ook ploegen uit een andere
provincie in de reeks hebben.
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Op dit ogenblik is de concrete kalender nog niet bekend.
Voor de volledigheid geven we ook graag mee dat Team A, B en C zijn ingeschreven voor de Hofman Cup
– de beker van Oost-Vlaanderen. De eerste wedstrijden worden gespeeld in het eerste weekend van
september.

22-23/01
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 …










We doen het niet voor ons plezier maar we voelen ons genoodzaakt de trend te volgen: de
prijzen in de kantine worden aangepast. Het aantal jetons per consumptie zal niet wijzigen. De
automaat wordt anders geprogrammeerd waardoor de prijs van een jeton hoger wordt. Tot nu
toe was de waarde van een jeton gemiddeld 1 euro. Nu stijgt een jeton naar gemiddeld 1,1 euro.
Dit maakt meteen ook dat het gebruik van muntstukken niet meer mogelijk is.
Voor 5 euro zorgt de automaat voor 4 jetons. Dit is 1,25 euro per jeton maar hier zien we geen
andere mogelijkheid (is wellicht vooral een probleem voor bezoekende teams). Voor 10 euro
ontvang je 9 jetons, voor 20 euro krijg je 18 jetons en voor 50 euro ontvang je 45 jetons. Dit
maakt 1,1 euro per jeton. Ook de drankkaarten worden in die zin aangepast waarbij ze nog net
iets voordeliger worden dan de jetons van de automaat (24 eenheden voor 25 euro, 48
eenheden voor 50 euro of 1,04 euro per jeton).
We zijn verplicht om tegen de start van het nieuwe seizoen een systeem beschikbaar te hebben
zodat digitaal betalen mogelijk wordt. We bekijken op dit moment welk systeem het
interessantst is om aan te bieden.
Binnenkort zal de aangifte van ongevallen (voor verzekering bond) niet langer via de post kunnen
gebeuren maar wel digitaal. In een eerste fase zijn de twee procedures nog mogelijk.
Een en ander zal gebeuren via een nieuw type van aangifteformulier dat door de arts moet
worden ingevuld. We zullen die beschikbaar hebben bij de start van het nieuwe seizoen.
De afhandeling van de dossiers (bewijsstukken e.a.) gebeurt voorlopig nog op de ‘oude’ manier.
Velen weten dit al maar we vermelden het hier graag. Bij vele (alle?) mutualiteiten bestaat er de
mogelijkheid om een premie te ontvangen als tegemoetkoming voor het lidgeld of voor de
deelname van de paas- of zomerstage. Bezorg ons een document van de mutualiteit en we
vullen dit met veel plezier in.
Vorige weken werden de terreinen A en B onder handen genomen door aannemer De Ceuster.
Die legde ook het nieuwe terrein C aan. In het kader van een transparant beleid willen we een
financieel overzicht geven van de grotere investeringen die lopende zijn voor het opwaarderen
van Den Deysel voor een beter voetbal-comfort:
o Bezanden, prikken, inzaaien, bemesten en onkruidbestrijding terreinen A en B: € 9 000,o Aanleggen terrein C: € 7 500,o Vernieuwen ballenvangnetten A en B kant kerkhof, ballenvangnetten C: € 5 500,o Aankoop goalen terrein C: € 2 700,o Aankoop waterontharder ifv betere werking douches: € 2 200,We kunnen dit doen door het strikt budgettair beleid dat wordt gevoerd. Deze uitgaven worden
op geen enkele manier gecompenseerd door subsidies.
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Zin in een dagje Deyselen?
Dan hebben we het perfecte antwoord! Want op zaterdag 16 juli organiseren we een klusdag op Den
Deysel. Het doel is duidelijk: we willen Den Deysel spic en span klaar hebben tegen de start van het
nieuwe seizoen op 25 juli.
Vele handen maken het werk licht en vooral ... bieden de mogelijkheid om veel meel te doen. Dus wie
zich geroepen voelt, geef ons maar een seintje dat je er bij zult zijn (dit mag altijd via
divas@kvkninove.be).
Het DIVAS-support-team staat alvast nu al klaar!
Om de productieve dag af te sluiten gooien we met veel plezier wat vleesjes e.a. op het vuur.
Den Deysel dankt je nu al!!
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Haal er snel even je agenda bij!
Nu we toch de klusdag noteren in onze agenda, schrijf er dan meteen maar volgende data in –
activiteiten die nu al geweten zijn:








16 juli: klusdag
25 juli (ABC), 27 juli (U16), 1 of 3 augustus (andere jeugdteams): eerste trainingen
6 en 7 augustus: Sparrentornooi
oktober/november: wafelverkoop
11 en 12 februari: eetfestijn
26, 27 en 28 mei: 10e DIVAS-Cup (of hemelvaartweekend – afhankelijk van deelname aan
internationaal tornooi)
in de loop van het seizoen wordt er ook 1 of meer ‘spaghetti for support’ georganiseerd

22-23/01
Vacatures
Het werd op de info-avond al eens aangehaald: we moeten er permanent naar streven om de
organisatie te versterken. Dit is altijd wel het doel, maar dit is zeker zo in een sterk groeiende club. We
zouden niet graag de groei gefnuikt zien door een organisatie die niet kan volgen. Daarom dat we als
bestuur dit in het nieuwe seizoen als een prioritair aandachtspunt zien. We willen grenzen blijven
verleggen, maar liefst niet de ondergrenzen.
Om de werking te versterken kijken we ook permanent uit naar mensen die op een structurele manier
bij de organisatie betrokken willen worden. Waar we ook heilig van overtuigd zijn: je hoeft niet in het
bestuur te zetelen om héél belangrijk te zijn/worden voor de club.
Wie dus wil meewerken, geef maar een seintje. Het DIVAS Support Team is vandaag reeds operationeel
op heel wat momenten. We willen het Support Team in het nieuwe seizoen trouwens meer zuurstof
geven en zichtbaarder maken binnen de club.
Naast de meer ad hoc-inzet van het Support Team zijn er echter ook een aantal ‘taken’ die een meer
permanente inzet vergen. We willen die graag zichtbaar maken door in dit en volgende nummers –
wanneer de nood zich voordoet – echte ‘vacatures’ uit te schrijven.
Vandaag willen we alvast al twee vacatures concreet lanceren.
Communicatie

Team
Tornooien

Een actieve communicatie voeren – zowel intern als extern - is vandaag van
levensbelang. Bovendien evolueert het communicatielandschap enorm snel.
We zijn daarom op zoek naar een aantal mensen die samen in team de
communicatie van de club verder vorm willen geven.
Pluspunten: vlotte pen hebben, een vlotte babbel hebben, kennis hebben van
sociale media, nieuwe ontwikkelingen opvolgen, creatief zijn, een frisse kijk hebben,
leuke lay-outs dromen, positief ingesteld zijn, … voor alle duidelijkheid, het hoeft
geen en/en te zijn, een of/of is al mooi meegenomen.
Werkterrein: website, facebook, whatsapp, instagram, tik-tok, nieuwsbrief, wekelijks
programma, wekelijkse verslagjes, … projectcommunicatie (acties, tornooien, … ).
Als club organiseren we nu al een aantal tornooien gedurende het seizoen. Vaste
organisaties zijn nu: Sparrentornooi en DIVAS.Cup. We zijn er van overtuigd dat we
er – mits een breder team dat achter de organisatie staat – veel meer kunnen uit
halen. Een team dat een jaar lang werkt naar het tornooi toe en streeft naar meer
uitstraling, breder bereik, sterker en breder deelnemersveld, … De voorbereiding
van het Sparrentornooi loopt nu al, straks starten we de voorbereiding van de
jubileum-editie (10 jaar) van de Divas-Cup.
Pluspunten: organiseren is je ding, correct en nauwgezet, creatief, oplossingsgericht,
enthousiast, positief, …

Kandidaat? Stuur een mail naar divas@kvkninove.be. We contacteren je zo snel als mogelijk.
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22-23/01
Supporter jij mee voor de Red Flames ??
Nu de Red Flames geplaatst zijn voor de eindronde van het EK, laten we dit niet zomaar passeren! Dat
hebben onze helden geweten. Want zondag 26 juni trokken we met meer dan 100 naar het Lisp in Lier
om voor onze Red Flames te supporteren in hun oefenduel tegen Oostenrijk. En daar zijn bewijzen van!
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Maar noteer zeker ook volgende data, want dan geven onze Flames het beste van zichzelf op weg naar
winst op het EK.
10 juli – 18:00
14 juli – 21:00
18 juli – 21:00
België - IJsland
Frankrijk - België
Italië - België
Daarna volgen de kwart- en halve finales. En misschien spelen ze wel de finale op 31 juli om 18:00 uur.

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.
Je kan ook altijd met ideetjes en vragen terecht in de ‘ideeënbus’. Nog niet opgemerkt? Achteraan in de
kantine! Je kan suggesties en vragen ook gewoon mailen naar divas@kvkninove.be .
Misschien starten we binnenkort wel een rubriek in deze nieuwsbrief met alles wat we van jullie
binnenkrijgen.

