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Beste DIVAS,  
 

 
1 september … vandaag slaakt iedereen wel een zucht. Bij een aantal zal dat van vertwijfeling zijn omdat 
de vakantie er nu écht op zit. Bij anderen zal het een zucht van opluchting zijn dat de school nu eindelijk 
weer kan starten.  

Bij de DIVAS staat 1 september gelijk met de vaststelling dat 
de voorbereiding er nu echt op zit en dat competitie er aan 
komt. Voor de jeugd betekent dit de eerste 
competitiewedstrijden. Voor onze teams ABC gaat het 
voorlopig nog om een voorgerecht dat de naam ‘Hofman 
Cup’ (of Beker van Oost-Vlaanderen) heeft meegekregen. 
Wat het ook is, het vrijblijvende van de voorbereiding is 
verdwenen. Vanaf nu wordt het serieus. 
 
Wat ook ‘serieus’ is, is de forse groei die we de voorbije 
weken kennen. Op een bepaald moment beschikten we 
over een lijst van meer dan 20 meisjes die ons hebben 
gecontacteerd om ‘te komen proeven’. En we weten, wie 
komt proeven heeft meestal ook wel meteen de smaak te 
pakken.  

 
Ook vandaag nog ontvangen we quasi dagelijks mails of telefoons van meisjes en vrouwen  
(van 2,5 tot …) die er van dromen om te voetballen. Is dit nog een gevolg van de strapatsen van de Red 
Flames tijdens het voorbij EK of is dit vooral het gevolg van de ‘naam’ die de DIVAS stilaan krijgen in de 
Denderstreek? In ieder geval, met de cijfers van Voetbal Vlaanderen als referentie kunnen we zeggen 
dat we een ‘bloeiende vereniging’ zijn.  
 
En dan moet de ‘maand van de sportclub’ met het aanbod aan ‘open trainingen’ nog starten …  
 
Wat de reden ervan ook is, dit alles heeft natuurlijk impact op de club en op alle aspecten van de 
werking:  sportief, organisatorisch, infrastructureel.  Het bestuur is zich daar van bewust en zet de 
nodige stappen om de werking op alle vlakken te versterken. Een en ander is misschien niet altijd 
meteen zichtbaar en soms zijn er nog wel groeipijnen, maar er wordt aan gewerkt. 
De groei betekent ook dat het volume aan taken toeneemt waardoor het belang aan meewerkende 
vrijwilligers in de toekomst nóg belangrijker wordt. Het support-team zal daarom een steeds 
belangrijker schakel worden.  
 
Om maar te zeggen … er staan ons boeiende maar zeker ook héél uitdagende tijden te wachten… de 
komende weken, maanden, jaren …  
We nodigen iedereen met heel veel goesting uit om mee te bouwen aan de toekomst.   
 
Het bestuur 
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Maand van de Sportclub 
 
September is traditioneel de ‘maand van de sportclub’, 
een actie waar de DIVAS traditioneel actief aan 
meedoen. Dit seizoen is dat weer het geval.  
 
Onze deelname steunt dit jaar op vier pijlers. 
 
Open trainingen  
 
De jeugdtrainingen in september zetten we – net iets 
meer dan op andere tijdstippen – open voor wie wil 
komen proeven van de voetbalsport.  
Iedereen die met ons contact neemt, nodigen we nu al 
uit om enkele trainingen te volgen.  
Maar in september doen we er nog een schepje 
bovenop. Want in onze communicatie zetten we dit 
nog eens expliciet in de verf.  
 
Zondag 18 september: sportmarkt centrum Ninove 
 
Op zondag 18 september organiseert de stad Ninove een sportmarkt in het centrum van de stad 
(Graanmarkt, Twijnsterplein) en dit naar aanleiding van de autoloze zondag. 
Op die sportmarkt zullen ook de DIVAS van de partij zijn. De zondag-training van de Young Divas zal er 
plaats vinden waarbij we ieder meisje die voorbijkomt zullen uitnodigen om mee te doen. We bekijken 
ook nog eens of we een of enkele van onze jongere jeugdteams er kunnen laten ‘demonstreren’. Flyers 
en zo moeten mee de boodschap verspreiden. 
 
Woensdag 28 september: breng je sportclub naar school 
 
Hierin zijn de DIVAS intussen al échte ervaringsdeskundigen. Die dag 
nodigen we iedereen uit om in DIVAS-outfit naar school te trekken. 
Wees die dag gerust – nog meer dan anders – fier om te tonen deel 
uit te maken van de DIVAS-familie. Neem er een selfie van of vraag 
iemand om een foto van jou te nemen samen met jouw – jaloerse – 
vriendinnen. We posten die op onze facebookpagina. En ook dit jaar 
voorziet het bestuur in een klein presentje voor wie deelneemt.  
 
DIVAS komen naar je school 
 
Op uitnodiging verzorgen we in september ook initiatie-momenten 
in scholen. Zo trekken Christoph en Maarten op 29 september naar 
de Dames van Maria in Aalst om er voetbalsessies te verzorgen.  
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Succes- en sfeervolle zomerstage 
 
Het is intussen een traditie. De laatste volle vakantieweek in augustus staat synoniem voor de DIVAS-
zomerstage.  

We kijken met veel plezier en aan de hand van enkele foto’s terug op 
een leuke driedaagse afgesloten met de – na de eerste editie tijdens 
de Paasstage – intussen wereldberoemde Après-Stage-BBQ. 

We bedanken heel graag nog eens Kim en Maarten voor de sportieve 
coördinatie van de stage en samen met hen de trainers die er drie 
dagen stonden: Kim, Hanne, Bram, Christoph, Brent, Tim en Mathias. 

Natuurlijk bedanken we ook heel hartelijk het keuken- en 
onthaalteam van dienst: Sabrina, Ignace, Emily, Kim, Jeroen en Kevin. 
Ook een dikke dankjewel aan Peter en Griet voor de versterking 
tijdens de BBQ.  

En natuurlijk danken we de 47 ‘stagairs’ (een leuk record) voor hun 
inzet en alles ouders voor het vertrouwen in onze werking.  

We kijken al uit naar de komende Paas- en Zomerstages. 
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EVEN OVER HET MUURTJE KIJKEN  
 

Voetbal Vlaanderen lanceerde deze week hun jaarverslag over het 
jaar 2021. Om de eigen werking te kunnen inschatten is het altijd 
goed om dan even kijken hoe we het doen in vergelijking met 
Vlaanderen. Een interessante oefening die richtinggevend is voor 
de toekomst.  
 
Futbalista is de verzamelnaam van de initiatieven die Voetbal 
Vlaanderen ontwikkelt voor de promotie van het vrouwenvoetbal. 
We confronteren onze cijfers even met die van Futbalista. We 
vergelijken de cijfers start seizoen 2020 met start seizoen 2022. 

 
Voetballende meisjes 
en vrouwen bij DIVAS 

Start seizoen  
2020 - 2021 

Start seizoen  
2022 - 2023 

Toename  
DIVAS 

Toename 
VLAANDEREN 

18 jaar en meer 
(inclusief Recrea Divas) 

43 55 + 12 of een toename met 
+ 28%  

+ 7,2 % 

Tot 18 jaar (inclusief 
Young Divas)  

82 119 (*) + 37 of een toename met 
+ 45% 

+ 15,5 % 

(*) momentopname 31/08: nog steeds stijgend 
 
We stellen vast dat we zowel voor vrouwen 18 jaar en meer als voor meisjes onder 18 jaar een toename 
mogen noteren die drie tot vier maal straffer is dan het Vlaamse gemiddelde. We mogen dus gerust 
stellen dat de DIVAS een van de sterkst rekruterende werkingen heeft in Vlaanderen. 
Met de zowat 170 spelende leden op vandaag (ABC, jeugd, Recrea en Young Divas) zijn  we in de 
breedte ‘probably’ een van de grootste werkingen meisjes- en vrouwenvoetbal in Vlaanderen, zeker in 
Oost-Vlaanderen. 
Wat we vandaag nog  niet kunnen waarmaken is dat we een vrouwelijke Futbalista ambassadrice in 
onze werking hebben. Dat is een werkpuntje. Anderzijds willen we een werking zijn waar elke speelster 
en al wie betrokken is bij de werking, een stuk de rol van ambassadrice/ambassadeur voor het meisjes- 
en vrouwenvoetbal op zich neemt.  
We hebben vorig seizoen geen officieel Futbalista Festival georganiseerd. Maar anderzijds waren er wel 
12 Young Divas-ontmoetingen op zondag die elk op zich een Futbalista Festival waard zijn.  
 
Voetjes op de grond kunnen we stellen dat we bovengemiddeld aan het werken zijn. Maar op hetzelfde 
moment zijn we ervan overtuigd dat er nog een heel lange weg te gaan is.   
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OVER DEN DEYSEL 
 

De voorbije maanden is er heel wat gebeurd op Den Deysel. Sommige werken resulteren meteen in een 
tastbaar en zichtbaar effect. Andere ingrepen zie je niet of je moet al eens wat meer in detail rondkijken.  
In ieder geval, team Kevin met  onder meer duivel-doet-al Jef verrichten straf werk. 

De aanleg van terrein C is de meest spectaculaire realisatie natuurlijk. Maar dat we in de meest droge 
zomer sinds lang toch nog over een groene (A) of halfgroene (B, C) grasmat beschikken gebeurt ook niet 
vanzelf. Gelukkig kunnen we daar beschikken over een team DIVAS-supporters bij de lokale kabouters. 
Zij zetten laat op de avond en ’s morgens heel vroeg de 
sproeimachine (geen leidingwater!) al eens in gang.  

Met de nieuwe ballennetten achter de goalen (kant kerkhof 
– kant school gebeurde vorig seizoen) is het risico veel 
kleiner geworden dat de weinige naast de goal geshotte 
ballen op het kerkhof terecht komen. 

Wie de materiaalkamer al eens heeft bezocht zal merken dat 
Kevin er super werk heeft verricht om alles een ordelijk 
plaatsje te geven. We hopen dat dit lang zo blijft. En met de 
nieuwe waterontharder verwachten we dat het douchen 
comfortabeler kan gebeuren. En wat te zeggen van ‘den 
toog’ die een verjongingskuur krijgt. 

Alles samen goed voor investeringen van zowat 30 000,- 
euro.  

 
De komende weken staan er evenwel nog tal van zaken te gebeuren. Zo zullen de beide gastanks 
worden vervangen en verplaatst om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. De verlichting op C 
(nu nog geen) wordt aangepakt en die op A en B wordt gecheckt en hersteld waar nodig. Op terrein C 
komt er een nieuwe LED-installatie. Tot zolang – en met de steeds sneller invallende duisternis – zal er 
nog even moeten geïmproviseerd worden qua veldgebruik. Naast de keuken (aan de ingang) plannen we 
een tuinhuis dat ons meer werkruimte zal geven. En ook met het terras hebben we plannen. 
 

ZEKER LEZEN!!  
 
Het verplaatsen van de gastanks heeft een rechtstreeks gevolg voor de toegang kant kleedkamers, 
poortje aan het paadje. 
 
De nieuwe locatie van de tank situeert zich in de directe buurt van het poortje. Om de veiligheid van 
iedereen te garanderen is beslist om het poortje permanent gesloten te houden. Vanaf nu kunnen we 
alleen Den Deysel betreden via het poortje aan de kantine. De richtingsaanwijzer op het grote bord 
aan de grote poort zal worden aangepast. 
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Haal er snel even je agenda bij!  

17 september: DIVAS SPAGHETTI DAG 

Dé opvolger van onze traditionele ‘Spaghetti for support’-avonden op vrijdag.  

Omdat op vrijdag niet iedereen 
meer op Den Deysel is, wijken 
we uit naar een van de 
zaterdagen met héél véél 
activiteit. Zaterdag 17 
september is er zo eentje.  

Elk team speelt hun wedstrijd 
op Den Deysel. Enkel team A 
speelt in de voormiddag op 
Sinaai maar kan na de match 
perfect aansluiten op Den 
Deysel. We bieden naast ‘eten 
op Den Deysel zelf’ ook een 
take-away-formule aan.  
Noteer dus zeker zaterdag 17 
september in je agenda. Binnenkort meer info over inschrijven en reservaties.  

 

Oktober: zeg het met WAFELS  

En ja, tot spijt van wie het  benijdt … ook onze jaarlijkse wafel-en-
ander-lekkers-verkoop komt er weer aan.  
De timing van vorige jaren houden we aan: oktober is de 
verkoopmaand, begin november staat de levering gepland. 
Detailinformatie volgt in de loop van de maand.  

We weten allemaal dat de teller vorig jaar bleef staan op 2 505 
dozen, een verbreking van het record. Ook dit jaar is dit weer ons 
doel: 2505? Neen, het record! Samen zijn we daar zeker toe in 
staat. 

Toch even meegeven dat deze actie bijzonder belangrijk is om de 
club extra zuurstof te geven. Dus scherp de komende weken je 
verkoop-skills maar even aan. 
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DE KLEREN MAKEN …  
 

Op vraag van velen willen we hier graag even aangeven of herhalen dat het ten allen tijde voor iedereen 
– dus ook voor onze supporters - mogelijk is om DIVAS-kledij (extra) bestellen.  

We zetten hier graag alles eens op een rijtje met de clubprijzen er bij.  

BASISPAKKET CLUBPRIJS JEUGD CLUBPRIJS VOLWASSENEN 

Trainingsvest 28,00 31,50 

Trainingsbroek 21,00 24,50 

T-shirt 21,00 24,50 

Short 12,50 14,00 

Sweater met kap 35,00 38,50 

Wedstrijdkousen 6,50 6,50 

OPTIES CLUBPRIJS JEUGD CLUBPRIJS VOLWASSENEN 

Polo 25,50 29,00 

Trainingsbal 24,50 24,50 

Regenjas Team 24,50 28,00 

Regenjas Striker 35,00 42,00 

Thermopull 24,50 28,00 

Fleece-muts 6,50 6,50 

Handschoenen 14,00 14,00 

Sporttas J/S 35,00 35,00 

Rugzak Striker 17,50 17,50 
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NIEUW AANBOD: COACHVEST 
 

Eveneens op vraag, willen we graag ook de mogelijkheid aanbieden om via de club een JAKO-coachvest 
te bestellen.  

We bieden twee versies aan.  

Stadionjas Team 

  
 

 

Coachvest Active 

  
 

 Volwassen Jeugd 
Clubprijs 84 euro 77 euro 

 Volwassen Jeugd 
Clubprijs 70 euro 63 euro 
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HOE KLEDIJ BESTELLEN ? 
 

Voor het bestellen van extra kledij of voor het bestellen van een coachvest stuur je best een mail naar 
divas.kledij@kvkninove.be met opgave van aantal en maat.  

Je kan je bestelling ook tijdens een trainings- of wedstrijdmoment op Den Deysel afgeven aan Yves. 
Maar we geven graag de voorkeur aan een mailtje zodat een en ander – kans is klein, maar je weet maar 
nooit - niet verloren kan gaan.  

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 …  

 Herhaling is de moeder van de porseleinkast (of hoe zat dat weer?): vanaf heden blijft het 
poortje kant paadje aan kleedkamers dicht om veiligheidsredenen. 

 Na de leuke ervaring van vorig seizoen hebbe we dit jaar 3 jeugdteams ingeschreven voor de 
Beker van België: 2 teams U16 en 1 team U13. Trekking volgt binnenkort.  

 Ook in dit seizoen trekken we in het voorjaar 2023 op buitenlands tornooi. Op dit moment 
blijven twee opties overeind: buurt Barcelona (paasvakantie) of tornooi Maastricht (weekend 
van Pinksteren) 

 De twee opties buitenlands tornooi resulteren er in dat onze eigenste DIVAS-cup wellicht kan 
worden gepland in het lange weekend van Hemelvaart.  

 Binnenkort gaan er twee DIVAS-werkgroepen aan de slag: werkgroep communicatie en 
werkgroep tornooien. De ene wil onze huidige communicatie-aanpak even onder loep nemen en 
zien hoe we een en ander kunnen upgraden waarbij alle communicatiekanalen de revue zullen 
passeren. De werkgroep ‘tornooien’ heeft tot doel het bestaande draaiboek te herzien om zo te 
groeien van een tornooi waar men ‘wel eens naartoe kan gaan’ naar een tornooi ‘die we niet 
mogen missen’. Een uitdaging, maar de jubileumeditie van de DIVAS-cup (10de editie) is de 
perfecte uitdaging.  

 Nog een overbodige herhaling: door de groei zijn meer helpende handen steeds welkom. Het 
DIVAS Support team kijkt dan ook uit naar nieuwe collega’s. Er is altijd wel ‘iets’ te doen op Den 
Deysel. Wil je meewerken? Spreek dan zeker iemand van  het bestuur aan. Dankjewel! 

 

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.  
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VERS VAN DE PERS  
 

Gisteren nog op het veld, vandaag al in de nieuwsbrief … de ploegfoto’s.  
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FACEBOOK? VOLGEN MAAR!!  
 

Dat we steeds verder groeien en steeds meer mensen bereiken kunnen we ook afleiden uit de facebook-
statistieken van onze openbare DIVAS-pagina. Onze boodschappen komen nu al steevast bij 1848 
‘volgers’ terecht. En elke maand groeit dat aantal. We zijn benieuwd wanneer we de kaap van de 2000 
bereiken. Meer bekendheid brengt ook meer interesse met zich mee, dat merken we elke dag.  
Het is absoluut niet verboden om jullie facebookvrienden uit te nodigen om mee jullie DIVAS-avonturen 
te volgen. Nodig hen daarom zeker uit om zich te registreren als ‘volger’ van onze pagina. Doen! 
 
 


