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Beste DIVAS,  
 

De voorbije maand daverde onze club op zijn grondvesten. De maand begon nochtans heel mooi met 
een toch wel geslaagd DIVAS-eetfestijn. 816 betalende eters, daar zouden heel wat clubs  heel blij mee 
zijn. En dan zijn we dan ook! Hier past dan ook nog eens een heel groot dankwoord aan iedereen die 
heeft bijgedragen aan het succes: wie is komen eten, wie kaarten heeft ge/verkocht (soms veel meer 
dan het obligage pakje van 15 kaarten) en in het bijzonder ook wie de vrijdag, zaterdag, zondag en/of 
maandag – soms heel spontaan – een handje of vele  handen heeft geholpen. 
 
Maar we hadden de deur van de kanitne op de Kloppers nog maar net afgesloten of we ontvingen het 
dramatische bericht dat clubvoorzitter Patrick De Doncker was overleden: zo plots, zo onverwacht. Niet 
te vatten. Patrick was een heel belangrijke figuur voor de club, vooral voor de uitbouw van het 
mannenteam die onder zijn impuls is doorgegroeid naar eerste nationale. Zijn inbreng qua 
voetbalkennis maar vooral ook financieel kan niet worden overschat.  
Het spreekt vanzelf dat het 
wegvallen van Patrick een 
impact heeft op de 
toekomst van de club. Om 
de financiële gezondheid 
van de club te garanderen 
is dan ook beslist om niet 
langer een licentie aan te 
vragen voor 1ste nationale. 
De club plooit terug naar 
het niveau 2de amateurliga. 
Er wordt wel blijvend – en 
misschien nog meer dan 
ooit – ingezet op de 
jeugdwerking. 
 
Het past hier om even ook te duiden dat een en ander GEEN ENKELE IMPACT heeft op de werking van 
de DIVAS. We maken dan wel integraal deel uit van de club, de werking is geëvolueerd naar een situatie 
waarbij qua organisatie, accommodatie en financieel beheer quasi alles afgescheiden verloopt. De 
motor van de DIVAS-werking is de vzw DIVAS die is opgericht op het ogenblik dat we in 2013 zijn 
verhuisd naar Den Deysel.  
 
Een directe impact is er dus niet, wat niet betekent dat het verlies van onze voorzitter ons niet raakt. 
Vanuit de DIVAS-werking ondersteunen we de initiatieven van de club om in deze moeilijke tijden de 
juiste keuzes te maken. We sluiten mee de rangen om de toekomst van de club te verzekeren en om de 
club verder als een gezonde, ambiteuze familieclub te laten groeien.  
 
Het bestuur 
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OOK DIVAS BIJ KFC VOORDE APPELTERRE 
 

Je hebt ongetwijfeld via de sociale media vernomen dat men bij  
KFC Voorde-Appelterre volgend seizoen start met een 
vrouwenvoetbalteam … en dat ze dit zullen doen onder de 
noemer ‘DIVAS’.  
 
Misschien lijkt dit voor wie er wat verder vanaf staat heel vreemd 
en verrassend, maar dat is het niet. Want een en ander gebeurt 
mee in overleg met onze club en is dit niet meer dan een 
volgende stap in de verdere ontwikkeling van het meisjes- en 
vrouwenvoetbal in en om Ninove. En zoals je weet, die 
kwaliteitsvolle verdere ontwikkeling ligt ons nauw aan het hart.  
 
 

De opstart van DIVAS KFC VA is een schoolvoorbeeld van een WIN/WIN/WIN/WIN-actie. 
 

 WIN 1 – Voorde-Appelterre. De club koestert al enkele jaren het verlangen om op het juiste 
moment een duurzame vrouwenvoetbalwerking op te starten. Dit maakt deel uit van hun 
ambitie om een totaal-club te zijn die voetbal wil aanbieden voor iedereen.  

 WIN 2 – DIVAS KVK Ninove. Je weet beter dan wie ook dat we vol inzetten op jeugd. Maar 
jeugdspeelsters groeien, worden ouder … en komen op een bepaald moment aankloppen bij de 
volwassen teams. Nu is het reglementair vastgelegd (voetbalbond) dat een club maar drie 
volwassen teams in competitie mag brengen. Dus kunnen we op dat vlak niet meer groeien. Dus 
zullen we op een bepaald moment worden geconfronteerd met een overtal aan speelsters. Met 
het team U16A dat er aan komt, komt dat moment heel dichtbij.  
We zouden daar heel sec kunnen mee omgaan. Maar we hebben de keuze gemaakt om niemand 
zomaar ‘los te laten’. Wij engageren ons om oplossingen te zoeken in omgevingen waarvan we 
de zekerheid hebben dat speelsters in een goed gestructureerde omgeving terecht komen. Dat 
ze daar de hobby verder in goede omstandigheden kunnen uitoefenen. Samenwerken met de 
juiste partnerclubs is het concept. De bestaande goede relaties met Voorde-Appelterre 
faciliteerde dit proces.  
De DIVAS zullen bij Voorde-Appelterre ook mee opgevolgd worden door onze werking en dit via 
Reginald Vertongen. Met Karel Lemmens als trainer staat er een pur sang DIVA aan het roer.  

 WIN 3 – Speelsters. Herlees ‘WIN 2’ nog eens vanuit het oogpunt van de speelsters en het is 
duidelijk dat de stappen die zijn gezet er zijn puur in functie van de speelsters: iedereen op haar 
niveau alle kansen bieden om maximaal aan spelen toe te komen.  

 WIN 4 – DIVAS: met de opstart van DIVAS KFC AV starten we eigenlijk formeel de koepelwerking 
van ‘DIVAS’, een club-overstijgende visie op meisjes- en vrouwenvoetbal. DIVAS is op weg een 
‘koepelbegrip’ te worden. The best is yet to come.  
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2 april: DARTSTORNOOI @ DEN DEYSEL 
 

 
 

Na het succes van het eerste Darts-tornooi wordt iedereen uitgenodigd om die pijlpunten weer maar 
eens te slijpen. We hopen dat het ook nu weer een worp in de roos wordt, of toch liever een 180? 
Niet aarzelen!!! Inschrijven bij Bart of Christophe.  
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3 tot 5 april: DIVAS PAASSTAGE 
 

 
 
Inschrijven uiterlijk 12 maart !!! Reeds zowat 40 inschrijvingen !!! Mis je kans niet !!!  
 
 

Oproep: papa … haal die voetbalschoenen van de haak!!   
 
Het leeft onder papa’s en andere supporters van 
voetballende DIVAS. Zien voetballen doet voetballen … 
en het kriebelt misschien meer dan wat ment durft toe te 
geven. En erover praten is dan een goede therapie.  
En zo hebben nu al een aantal papa’s en c° elkaar 
gevonden rond het idee om samen nog eens een balletje 
te trappen. Dat trainen moet er misschien niet persé bij 
… maar zo nu en dan eens het beest loslaten, dat ziet 
men wel zitten.  
 
Maar om er écht werk van te maken, dan moet men wel 
met genoeg zijn. Daarom lanceren we vandaag graag de oproep naar wie zich geroepen voelt: heb je 
interesse om samen met gelijkgestemden nog eens de schoenen aan te trekken? Den Deysel staat in 
ieder geval paraat om je te ontvangen.  
Een belangrijke: het blijft binnen de familie. Het is niet de bedoeling om voetbaldieren van heinde en 
verre te verleiden tot Den Deysel. Maar we willen best wel een initiatief nemen om mensen die een link 
hebben met de DIVAS alle kansen te bieden.  
 
Interesse? Neem dan contact op met Diederiek Duym (0475/75 40 51) of stuur een mail naar 
divas@kvkninove.be.  
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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.  

 De club staat vierkant achter elke trainer die zich door het volgen van opleidingen verder wenst 
te vormen. Zo haalde Jonathan (U10) recent het C-getuigschrift. Intussen is Kim (U09) gestart 
met een stoomcursus getuigschrift B. We willen graag al wie de stap zet ondersteunen want alles 
gecombineerd krijgen is niet evident. Maar het komt ten goede van onze werking en daarvoor 
doen we altijd iets extra. We wensen allen heel veel succes toe.  

 Het warm water in de douches blijkt dit seizoen niet altijd een succesverhaal. Het bestuur is zich 
daar van bewust en is al een ganse tijd in overleg met diverse (soms komende en gaande) 
aannemers om dit opgelost te krijgen. We hebben er goede hoop op dat we nu iemand hebben 
gevonden om het snel opgelost te krijgen. Meer dan wie ook hoopt het bestuur dat dit nu heel 
snel, en liefst duurzaam  opgelost geraakt.  

 Recent mochten we RSC Anderlecht ontvangen voor twee oefenwedstrijden tegen onze teams 
U16. Nadat zij na de match de kleedkamer hadden verlaten mochten we vaststellen dat alles er 
piekfijn bijlag: geen losliggend afval en de kleedkamer geveegd of zelfs met water aangepakt. 
Misschien is dat wel de norm die we ook met alle DIVAS-teams moeten nastreven. Niet alleen na 
wedstrijden … maar ook na elke trainingsbeurt. 

 

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? 
 

 


