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Beste DIVAS,  
 

 
 
 
1 januari… de kalkoen, de croquetten, het bier en de wijn … niets belet ons om op de eerste dag van het 
nieuwe jaar een nieuwe nieuwsbrief in jullie bakje te gooien. Zelfs 1 januari is geen reden om de traditie 
te doorbreken.  
 
1 januari… het spreekt vanzelf dat we op die eerste dag van 2023 alle DIVAS, staf, ouders, partners, 
familie, supporters, … het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar. We hopen op heel wat mooie 
sportieve en andere momenten met de DIVAS en vele leuke uurtjes op Den Deysel. Maar we hopen 
vooral ook dat 2023 voor iedereen op persoonlijk vlak een topjaar wordt. ‘Gezondheid’ staat 
traditioneel in de top drie van de wensen, en terecht. En ‘vrede’ klinkt dit jaar misschien wel minder hol 
dan vorige jaren. Wat je ook voor jezelf mag wensen, we hopen dat al je wensen waarheid worden. 
 
Maar 1 januari is ook een prima moment om na de winterstop weer volle gas vooruit te kijken naar de 
tweede seizoenshelft. Vanaf 2 januari is Den Deysel weer open … en vanaf dan gaat het opnieuw in 
rotvaart richting zomer. Want de komende weken en maanden staat er opnieuw heel wat te beleven.  
Ontdek al een en ander in deze nieuwsbrief.  
 
We maken er samen een schitterend 2023 van !! 
 
Het bestuur.  
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BESTUURSNIEUWS 
 
Het bestuur wordt steeds vrouwelijker. Want de voorbije dagen mochten we Sabrina Tordeur (mama 
van Elien Suenaert – U16A) verwelkomen als nieuw lid. Van harte welkom. Samen met haar man Ignace 
heeft Sabrina al heel wat kilometers op haar teller staan in het voetbalwereldje: eerst op de Kloppers en 
sinds vorig seizoen ook op Den Deysel. Bij ons maakt ze vanuit het Support Team de overstap naar het 
bestuur. Binnenkort wordt vastgelegd welk pakket Sabrina zal beheren.  
De voorbije maanden was Sabrina reeds heel actief bij de organisatie van tal van evenementen… 
 
… net als Kim Wolfs. Intussen is beslist dat Kim vanaf vandaag 
de beheerder wordt van het kledijdossier. De grote storm van 
het begin van het seizoen is gaan liggen waardoor het de 
voorbije en komende weken en maanden vooral ging/zal gaan 
om individuele vragen. Ideaal voor Kim om zich in te werken en 
om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Yves heeft 
recent ‘het dossier’ overgedragen aan Kim. 
Dus vanaf nu: wie vragen heeft over kledij … je kan bij Kim 
terecht op Den Deysel, via kimwolfs@outlook.be, 
divas.kledij@kvkninove.be of op 0472/40 64 76. 
 
 

EETFESTIJN 
 
Nu de winterstop achter de rug is ligt de focus de komende weken op onze eerstvolgende activiteit: het 
eetfestijn. Het is intussen al geleden van 2020. Toen lukte het ons om net voor de eerste lock-down ons 
eetfestijn te organiseren. De voorbije jaren moesten we het doen met ‘niets’ of met ‘take away’. We 
vermoeden dat iedereen blij is dat het weer ‘gewoon’ kan.  
 
Het eetfestijn gaat door in het weekend van 11 en 12 februari en zal doorgaan op de Kloppers. Dat is 
dus nu al heel dichtbij en de komende weken zet het bestuur er vol de focus op. 
We behouden het gekende, klassieke menu van het DIVAS -eetfestijn: vol-au-vent en ballekes-in-

tomatensaus à volonté, inclusief het alom geprezen ‘DIVAS-
home-made-desserten-buffet’. Meer info volgt.  
 
De kaarten zullen beschikbaar zijn vanaf 4 januari. Zoals in het 
info-boekje bij de start van het seizoen te lezen is wordt 
verwacht dat iedereen voor minstens 75 euro aan kaarten 
koopt/verkoopt. Maar het mag natuurlijk veel meer zijn. 
Iedereen ontvangt dus op 4 januari 15 kaarten ter waarde van 
5 euro (samen 75 euro). De kaarten kunnen ook gebruikt 
worden voor de drank.  
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10de DIVAS.CUP en DIVAS-FAMILIEMOMENT 
 
In een vorige nieuwsbrief werd dit 
al eens aagekondigd, maar een en 
ander is nu al wat meer uitgewerkt. 
Intussen is er al een uitnodiging 
gestuurd naar alle clubs en teams in 
Vlaanderen die actief zijn in het 
meisjes- en/of vrouwenvoetbal.  
 
We kijken uit naar wie naar Den 
Deysel komt. De eerste 
inschrijvingen en interesse hebben 
we reeds mogen noteren.   
 
 
We plaatsen hier nog even de ruwe kalender voor het driedaagse voetbalfeest tijdens het lange 
weekend van Hemelvaart. Blokkeer deze data zeker in je agenda zodat je een en ander niet mist.  
Net als vorig jaar integreren we de LENTEDRINK in het DIVAS-FAMILIEFEEST op vrijdagavond 19 mei.  
 
De volgende nieuwsbrieven komen we hier zeker op terug waarbij een en ander steeds meer concreet 
zal zijn ingevuld. Dan kunnen we ook meer detail-info verstrekken.  
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JEUGDCOMPETITIES DEEL II 
 
TEAMS A, B en C hebben er geen last van. Daar is het programma in de zomer gekend voor het volledige 
seizoen. Voor de jeugdteams is het toch altijd wat afwachten wat de tweede seizoenshelft brengt. Want 
na nieuwjaar worden er nieuwe reeksen samengesteld.  
Ontdek hier de nieuwe reeksen. Er is aangeduid wie nieuw is in de reeks in vergelijking met deel I (gele 
balk). 
 

MEISJES U16 2-REEKS C  2-GEWESTELIJK U11 Ae 
DIVAS U16A Leeuw Brucom (8/8)  DIVAS U11 FC Dames Ternat 
DIVAS U16B FC Dames Ternat B (8/8)   E. Hekelgem A 

 KSV Oudenaarde   FC Doggen Erembodegem 
 RWDM Girls B (8/8)   St. Denderleeuw B 
    KFC Lennik B 
    VC Osta Meerbeke 
    VK Borchtlombeek B 

 
2-GEWESTELIJK U10 Ai  2-GEWESTELIJK U09 Am 

DIVAS U10 E. Hekelgem B  DIVAS 09 EC Oudenhove 
 FC Doggen Erembodegem   KVE Winnik B 
 KVC E Nieuwerkerken   KVC E Deftinge A 
 SK Erembodegem   KFC Voorde-Appelterre B 
 SK Herdersem B   VK Borchtlombeek A 
 SK Aalst   VK Liedekerke C 
 VJ Baardegem A   VK Nederhasselt B 

 
2-GEWESTELIJK U08 Ar  2-GEWESTELIJK U07 Aj 

DIVAS U08 Erpe-Mere United C  DIVAS 07 FC Kerksen-Haaltert B 
 FC Kerksken-Haaltert   KV Eendracht Winnik B 
 KSK Vlierzele A    SK Aaigem 
 SK Denderhoutem   SK Denderhoutem 
 SK Erembodegem   Sparta Moerbeke-G’bergen B 
 VC Osta Meerbeke   SK Aalst 
 VK Borchtlombeek   VC Osta Meerbeke 

 
Het tweede deel van de competitie wordt afgetrapt in het weekend van 14 januari met volgende 
wedstrijden: 
 

16:00 DIVAS U16A – RWDM Girls B  10:00 DIVAS U09 – VK Liedekerke C 
11:30 KSV Oudenaarde – DIVAS U16B  13:00 DIVAS U08 – KSK Vlierzele 
13:00 DIVAS U11 – Dames Ternat  10:00 DIVAS U07 – VC Osta Meerbeke 
13:00 DIVAS U10 – VJ Baardegem A    



 22-23/07 
 

 

5 

 

TRAININGSMOMENTEN SEIZOEN 2022-2023: deel II 
 
Er zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht aan het trainingsschema.  
 

2022-2023 Maandag Woensdag Vrijdag 
DIVAS ABC 20:00 – 21:30 20:00 – 21:30  

DIVAS U16 AB  18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 
DIVAS U11 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00  

DIVAS U10 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00  

DIVAS U09 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00  

DIVAS U08 18:00 – 19:15  18:00 – 19:15 
DIVAS U07  18:30– 19:45 18:30 – 19:45 

KEEPSTERS ABC 19:30 – 21:00   

KEEPSTERS U16  18:30 – 20:00  

KEEPSTERS U08-U09  18:30 - 20:00  

KEEPSTERS U10-U11    
RECREA DIVAS  20:00 – 21:30  

YOUNG DIVAS Om de 14 dagen op zondag van 10:30 tot 11:30  
 
Er kunnen soms binnen elk team eenmalige wijzigingen worden afgesproken. Raadpleeg daarom altijd 
PSD en bevestig er je aanwezigheid.  
 

DIVAS A SPEELT VOLGEND SEIZOEN MATCHEN OP KLOPPERS 
 
Net voor Kerstmis lag er voor de DIVAS een schitterend cadeau onder de kerstboom. 
Het bestuur van KVK Ninove besliste immers dat het A-team van de DIVAS vanaf volgend seizoen de 
thuiswedstrijden zal spelen op het grote kunstgras-A-veld van de Kloppers. Ook trainingen zullen er heel 
regelmatig kunnen plaatsvinden.  
Dit is een belangrijke stap voorwaarts in 
de verdere ontwikkeling van de DIVAS. Dit 
biedt heel wat perspectief in de groei 
richting nationaal voetbal dat als doel is 
opgenomen in Focus 2025, het lopende 
meerjarenplan. Den Deysel blijft het 
basiskamp van de Divas, maar deze stap 
versterkt de band tussen Den Deysel en 
De Kloppers.  
 
De DIVAS danken uitdrukkelijk het KVK 
Bestuur voor de geboden kansen. 
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HIJ KWAM, HIJ ZAG EN ZIT INTUSSEN WEER IN SPANJE… 
 
Begin december kregen we hoog bezoek op Den Deysel. Niemand minder dan de Sint zelf had nog een 
gaatje in zijn agenda gevonden om even bij ons te verwijlen. Hij bleef er langer dan gepland en ook de 
DIVAS smaakten hem en zijn Pieten. We kijken met plezier nog even terug op zijn bezoek en bedanken 
hem voor de snoep en het kleine geschenkje. We hopen dat hij ook in 2023 even langs wil komen.  
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OP PUNT: belangrijke info, essentiële weetjes, koetjes en 
kalfjes … ZEKER LEZEN 
Onder het motto “één zin heeft soms meer impact dan een boek” berichten we in telegramstijl over wat 
leeft binnen de club, beslissingen die zijn genomen, zaken die op ons af komen, … nu eens bijzonder 
belangrijk, dan eens vooral een leuk wist-je-datje … maar vooral allemaal héél belangrijk om te weten. 
Zeker lezen dus!!! Over bepaalde punten wordt elders in deze nieuwsbrief of in volgende nieuwsbrieven 
meer uitgebreid verteld.  

 In het weekend van Pinksteren trekken we met zowat 100 DIVAS en -familie naar Nederland om 
er deel te nemen aan de Girls.Cup Maastricht. We hebben uiteindelijk ingeschreven met drie 
teams: 1 team G13 en 2 teams G15. 
We ontvangen graag het inschrijvingsgeld van iedereen die heeft ingeschreven uiterlijk tegen 31 
januari 2023. Zij die reeds een voorschot/volledig betaald hebben kunnen dit uiteraard 
verrekenen. 

 Trainer Jonathan Niset (U10) heeft de voorbije maanden de cursus gevolgd voor het behalen van 
initiator en coach voetbal. Recent slaagde hij voor de examens. Dikke proficiat Jonathan! 

 Trainer Jurgen Renneboog (U16B) moet het even wat kalm aan doen. De komende tijd zal team 
U16B worden begeleid door Christoph Vandegucht. Spoedig herstel Jurgen, we kijken er naar uit 
dan je weer voluit mag gaan! Merci Christoph om een oplossing te bieden.  

 Trouwens, een dikke proficiat voor TEAM U16A voor het behalen van het kampioenschap tijdens 
het eerste deel van het seizoen. Dikke proficiat ook voor TEAM U16B dat mooi tweede eindigde 
in dezelfde reeks. Het werd een leuke dubbelslag voor onze DIVAS.  

 Tussendoor won U16A in de Beker van DVK Egem. In de volgende ronde spelen ze op zondag 8 
januari om 13:00 uur tegen Moldavo. De wedstrijd gaat door op Den Deysel. Supporters op post! 
Bij winst trekken ze naar Zulte-Waregem of Anderlecht. 

 Een leuk weetje bij de start van 2023. Er worden dit jaar een aantal jubilea gevierd. Dat we straks 
voor de 10de maal de Divas.Cup organiseren is intussen gekend. Maar in 2023 is het ook 10 jaar 
dat de DIVAS zijn verhuisd naar Den Deysel. Voordien trainden en speelden ze op Den Kloppers. 
Op dat moment was daar nog geen kunstgrasveld. De eerste DIVAS-wedstrijden op Den Deysel 
werden gespeeld op 31 juli 2013. Zowel DIVAS A als DIVAS B speelden dan een wedstrijd tegen 
een team van RSC Anderlecht.  
Op dat moment bestond de DIVAS-werking uit twee teams, A en B. Er was toen nog helemaal 
geen sprake van een jeugdwerking. Het is duidelijk dat we de voorbije 10 jaar een hele weg 
hebben afgelegd. 

 De voorbije weken zijn we voluit de strijd aangegaan met de mollen op onze terreinen. Een 
aantal hebben het intussen aan de lijve ondervonden. We hopen dat de mollen zich na de 
winterstop koest houden. 

 Tijdens de winterstop is de bestelling geplaatst voor een nieuwe grasmaaier met meer 
mogelijkheden dan het huidige toestel. Door de toegenomen oppervlakte en het meer intensieve 
gebruik en beheer van de terreinen is dit een noodzakelijke investering. Het doel is om de velden 
nog op een betere manier te kunnen onderhouden.  
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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.  
 

FACEBOOK? VOLGEN MAAR! HALEN WE 2023 IN 2023? 
 

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 1908 
‘volgers’ terecht. En elke maand groeit dat aantal.  
 
We houden sinds 1 september de evolutie bij, toen stond de teller op 1848. In 4 maanden tijd boeken 
we dus een groei met 60 volgers. Dit betekent dat we misschien traag maar vooral gestaag groeien. 
Houden we hetzelfde tempo aan dan bereiken we in de loop van dit kalenderjaar de grens van 2000 
volgers. Eind dit jaar minstens 2023 halen zou onbelangrijk, maar wel heel leuk zijn.  
 
En daar kan ieder van jullie een steentje toe bijdragen. Nodig iedereen van je social media-‘vrienden’ uit 
om ons te volgen. Doe dat niet alleen via facebook maar via alle mogelijke kanalen. 

 

 
 

 


