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Beste DIVAS,  
 

1 december … we gaan stilaan in de richting van de donkerste dagen van het kalenderjaar. Straks komt 
de Sint voorbij op Den Deysel en nadien is het tijd om de kerst-, winter- of andere boom te plaatsen. 
Maar vooral om te investeren in letterlijke en figuurlijke warmte.  De figuurlijke warmte is doorgaans 
minder duur, bovendien je hebt er ook veel langer geniet van.  
We gaan dus zo stilaan richting ‘winterstop’. Je leest meer over de winterstop in deze nieuwsbrief en 
vooral ook over de weg ernaar toe.  
 
Maar we willen het in deze nieuwsbrief vooral ook hebben al verdere tipjes van de sluier lichten over 
wat je in 2023 zo ongeveer mag verwachten. Vooreerst en vooral blijvend voetbalplezier. Maar in 2023 
staat er opnieuw veel op onze agenda en dat delen we graag met jullie. Meteen kan dit wat inspiratie 
bieden als je binnenkort weer moet nadenken over ‘goede voornemens’.  
 
We weten het, het is nog mega-vroeg maar bij een volgende nieuwsbrief zijn we grandioos te laat, 
daarom … 

 
 

Maar eerst ligt er nog heel wat werk op de plank voor iedereen, sportief maar zeker ook op andere 
vlakken. 
We wensen alle schoolgaande DIVAS, heel veel succes met de nakende examens. En voor wie moet 
werken, nog even doorbijten … het eindejaar komt er nu snel aan. 
 
Het bestuur.  
 
 

#TISAANONS! ! 
 

Ze hebben wat goed te maken! Als deze nieuwsbrief in je bus valt stijgt de 
spanning. Het wordt tijd dat onze Rode Duivels hun strijdkreet waarmaken 
in Qatar: #tisaanons. We hopen het van harte zodat de donkere dagen voor 
Kerst een duivels kantje krijgen.   
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WINTERSTOP 
 
Zoals elk jaar bouwen we weer een winsterstop in. En net als vorig jaar houden we die kort. 
Het bestuur doet Den Deysel sportief op slot van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari. 
Dit betekent dat er kan getraind worden tot en met 23 december en dat vanaf maandag 2 januari er 
weer kan gevoetbald worden.  
 
Op die manier bieden we de mogelijkheid aan iedereen, vooral aan zij die een slopende examenperiode 
achter de rug hebben om toch nog even ongestoord te voetballen vooraleer in winterstop te gaan. 
En anderzijds geeft starten kort na nieuwjaar aan iedereen de kans om zich voor te bereiden op 
misschien wel een eerste opdracht in het weekend van 7 en 8 januari. Nu hebben we daar nog niet 
meteen definitief zicht op, maar de kans bestaat. 
 
De detailplanning voor de trainingen in die periode worden per team afgesproken.  
 
Voor de jeugdteams tot U11 staat op 4  
december de laatste competitiewedstrijd 
gepland. Team Sportief heeft voor zowel 10 
als 17 december een oefenwedstrijd 
gepland. Op 10 december gaat iedereen 
naar Femina Lokeren, op 17 december 
komen zij op bezoek naar Den Deysel (alle 
wedstrijden om 10:00 uur). Nog twee keer 
vol gaan tegen andere meisjesteams.  
 
Verder dienen ook nog competitiematchen 
van U16A en B en een bekermatch van U16A 
te worden ingepland. 
 
  

DANKJEWEL DIVAS SUPPORT TEAM 
 
Een vereniging leeft bij de gratie van vele helpende handen. We voelen ons dan ook bij de DIVAS 
bijzonder gelukkig dat de club kan terugvallen op een bijzonder creatief en actief Divas Support Team. 
Onder Support Team valt niet alleen het grascomité dat zich permanent bezig houdt met het beheer van 
de terreinen. Maar binnen het Support Team is er dit seizoen een bijzondere dynamiek ontstaan. Tal van 
activiteiten zijn opgestart of hebben een felle update gekregen: Paas- en Zomerstages, Halloween, 
darts-tornooi, WK@Den Deysel, Divas.Cup, eetfestijn, communicatie, social-media, …  
We zijn ook heel blij dat het subteam ‘Team Sint’ de onderhandelingen heeft gevoerd met de Sint zodat 
ie dit jaar Den Deysel niet links laat liggen.  
 
Een welgemeende dankjewel richting DIVAS SUPPORT TEAM  is dan ook zeker op zijn plaats hier. 
Merci!! 
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10de DIVAS.CUP – DIVAS FAMILIEDAG – SAVE THE DATES 
 
Het lijkt nog veraf maar toch is het ‘Team Tornooi’ nu al volop bezig met de voorbereiding van de 
DIVAS.CUP editie 2023. Dat heeft zo zijn redenen: we organiseren dan immers de tiende editie van de 
Cup, een jubileum dus. We willen dan ook dat het iets speciaals wordt.  
 
We zijn ook even te rade gegaan bij u allen om te polsen naar suggesties voor hoe een ideaal tornooi er 
moet uitzien. We willen iedereen bedanken die daar gehoor aan gegeven heeft.  
We geven graag even mee wat wij van u allen hebben meegekregen als aandachtspunten:  
 

Algemeen - Alle geledingen van de DIVAS-familie er bij betrekken. 
 

Sportief 
 

- Matchen lang genoeg duren 
- Snelle opvolging van wedstrijden  
- Voetbalgelinkte randactiviteiten 
- Parallelle gasttrainingen 
- Fairplay 
 

Randgebeuren 
 

- Randanimatie voor speelsters en ouders, … 
- Podium voor prijsuitreiking 
- Omroeper en muziek start en einde wedstrijden 
- Alternatieve prijzen: fair play, jongste team, verste team, … 
- Bekende gast 
- Fuif achteraf 
 

Catering 
 

- Ruimer aanbod eten 
- Gezonde alternatieven 
- Drankenstands buiten 
 

Andere 
 

- Naast beker voor team ook individueel aandenken (vooral voor jongste 
groepen) 

- Alternatieve prijzen: foto (concept Veurne) 
- Tornooi als een totaal beleving 
- Tombola  

 
 
Het ‘Team Tornooi’ gaat daar nu mee aan de slag en probeert de aandachtspunten zoveel als mogelijk in 
te passen in het globale concept. 
 
Het was initieel de bedoeling om het tornooi op De Kloppers te laten doorgaan maar door 
omstandigheden (nog trainingen en competitiewedstrijd van het KVK Ninove A-team (1ste nationale)) 
zullen we het tornooigedeelte laten doorgaan op Den Deysel, onze thuisbasis. 
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De sportieve activiteiten op vrijdag en de DIVAS-familiedag zelf zullen wél doorgaan op De Kloppers.  
 
Voor het voorprogramma op die dag dromen we van demotrainingen en meet-and-greets met 
bijzondere mensen uit het vrouwenvoetbal maar ook van teamactiviteiten, footfestival, young divas, 
recreas, …  Nadien volgt de lentedrink, de BBQ (of een minstens even lekker alternatief) en het gezellig 
samenzijn. Dat we dan terecht kunnen in de grote kantine op de Kloppers annex keuken is leuk 
meegenomen.  
 
We starten de communicatie en promotie voor de tornooien op, op 1 december. Zoals gevraagd, 
hebben we tornooien gepland voor alle teams zodat iedereen die vandaag actief is bij de DIVAS,  
sportief terecht kan tijdens de driedaagse. Want inderdaad, een driedaagse wordt het. Alles zal 
doorgaan in het lange weekend van Hemelvaart 2023 (van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 mei).  
 

Dag Woensdag 17 mei ‘23 Donderdag 18 mei ‘23 Vrijdag 19 mei ‘23 
Locatie Deysel Deysel Kloppers 

Voormiddag/Middag  Tornooi U08 en U10  
Namiddag/Vooravond  Tornooi U12 en U14 Demotrainingen 

Meet-and-Greets 
Footfestival 
Young Divas 

Teamactiviteiten 
Vooravond/avond Tornooi U20 en ABC 

 
Tornooi U16 

 
Lentedrink 

BBQ 
Gezellig samenzijn 

 
 
Leg alvast nu al die data vast in je nog kakelverse agenda voor 2023. En  zorg vooral dat je er bij bent. 
 
In komende nieuwsbrieven 
kunnen we stap voor stap 
het programma voor die 
dagen meer in detail 
voorstellen … op het 
moment dat een en ander 
een meer definitieve 
invulling heeft gekregen.  
 
Maar voor nu … save vooral 
de dates!!  
 
 
-  
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EVEN TERUG NAAR VORIGE NIEUWSBRIEF … PAS INLEZEN 
 
In vorige nieuwsbrief kon je lezen … 
 

BELANGRIJK: sinds corona zijn alle nieuwe inschrijvingen gebeurd ‘op afstand’. Dit betekent dat 
er wel een scan van de pas (vanaf 12 jaar) is meegestuurd naar de voetbalbond, maar dat de pas 
niet echt is ingelezen. Dat wel doen heeft veel voordelen voor de club… en voor de speelster. 
Andere speelsters die al een tijdje zijn ingeschreven hebben intussen een nieuwe pas. Tijd om 
even te actualiseren dus.  
Om dit allemaal te regulariseren willen we graag in de maand november alle passen inlezen of 
opnieuw inlezen. Op de woensdagen 16, 23 en 30 november zal een PC met kaartlezer aanwezig 
zijn in de kantine om dit in orde te brengen. Breng dus op die woensdag je pas even binnen zodat 
dit in orde kan gebracht worden.  

 
Hieraan is weinig gevolg aan gegeven, maar 
geen nood. We doen een nieuwe poging. We 
doen dit in eerste instantie voor de 
speelsters van DIVAS A, DIVAS B, DIVAS C, 
DIVAS RECREA en de beide teams DIVAS U16. 
Waarom? Omdat de wedstrijden van die 
teams geleid worden door officiële 
scheidsrechters waar pascontrole een vast 
gegeven is. Het inlezen van de passen is dan 
ook best wel belangrijk.  
 
Daarom dat we voor die teams gerichte 
momenten plannen. 
 
DIVAS A, B en C: woensdag 7 december 2022 naar aanleiding van de maandelijkse pay-day waarbij 
iedereen na de training verwacht wordt om binnen te komen in de kantine. 
DIVAS R: kunnen aansluiten op de sessie van 7 december. 
 
DIVAS U16: van de meeste speelsters zijn de passen ingelezen in de marge van de onderlinge wedstrijd 
op woensdag 29 november. Wie er niet bij was, graag de pas meebrengen op woensdag 7 december.  
 
Wie er op 7 december niet kan zijn: het inlezen van de passen kan gebeuren telkens op de eerste 
woensdag van de maand. 
 
Voor de overige jeugdteams worden later data afgesproken. Wellicht zullen dit steeds ‘eerste 
woensdagen van de maand’ worden. 
 

woensdag 7 
december 2022 
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HIJ KOMT… HIJ KOMT…  
 
Vrijdag 2 december krijgen we hoog bezoek op Den Deysel. 
Niemand meer dan de Sint heeft ons laten weten dat hij ’s 
avonds toch wat tijd heeft gevonden om even langs te 
komen. Hij rekent er op dat hij op vrijdag de kleinste DIVAS 
kan ontmoeten. Maar hij heeft ons gerustgesteld dat hij 
voor alle DIVAS, van klein tot groot wat heeft meegebracht 
en dat hij alles met veel plezier achterlaat op Den Deysel. 
Want dit jaar zijn er geen stoute DIVAS heeft hij ons 
verzekerd. 
 
Hij heeft ook gevraagd om ook even een balletje te trappen, 
want van de ganse dag op het paard te zitten krijgt hij pijn in 
zijn oude knoken. Wij hebben hem dan ook met veel plezier 
uitgenodigd om om 20 uur de aftrap te geven van de 
wedstrijd van DIVAS A tegen Evergem Centrum.  
 
Geef hem een warm onthaal vooraleer Hij aan het Grote 
Werk begint.  
 
 

MOETEN ER NOG WAFELS ZIJN?  
 
Neen, voorlopig even niet. Maar we willen er graag nog wel even op terug komen.  

Want we zijn heel blij met het uiteindelijke resultaat. Vooraf was onze inschatting dat even goed doen 
als vorig jaar al een huzarenstukje zou zijn gelet op de onzekere tijden. Anderzijds, door het steeds 
groeiende aantal leden durfden we toch wel een nieuw record in het vooruitzicht stellen. En zie, samen 
hebben onze grenzen weer wat verlegd en eindigden we op 2 720 dozen. Als je die samen ziet staan, 
dan is dit toch best wel indrukwekkend. 

Een grote dankjewel dus aan iedereen die mee heeft gezorgd voor dit mooie resultaat. 

Een grote dankjewel ook aan iedereen die op 19 en 20 
november nauwgezet heeft aangeschoven aan de 
vrachtwagen om de dozen af te halen. Nog nooit waren er zo 
weinig dozen die we nog tijdelijk asiel hebben moeten 
verlenen in de kantine. 

Een grote dankjewel ook aan transportfirma VAN DE VELDE 
uit Melle voor het ter beschikking stellen van de vrachtwagen 
(dankjewel Bart).  
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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.  

 Met de winterstop in zicht loopt ook deel 1 van de jeugdcompetities af. De inschrijvingen voor 
COMPETITIE DEEL 2 met start kort na nieuwjaar zijn gebeurd in de loop van november. De 
ploegen en de speelmomenten zijn ongewijzigd gebleven. We verwachten de nieuwe reeksen in 
de eerste dagen van december. Van zodra die gekend zijn worden ze snel gecommuniceerd. We 
kijken uit naar de nieuwe reeksen voor onze teams U16 en hopen dat ze in uitdagende reeksen 
terechtkomen. 

 Op 5 november ging het DIVAS-DARTSTORNOOI door op Den Deysel. 
Het werd een leuke en spannende bedoening. Iets meer dan 20 
dartsers gooiden een namiddag/avond lang richting ‘one hundred 
and eighty’. Met veel plezier mogen we aankondigen dat de 
hoofdvogel werd afgepijld door iemand uit de DIVAS-familie. Een 
dikke proficiat aan Olivier Mattheus. Waarschijnlijk komt er een van 
de komende maanden een tweede tornooi.  

 SAVE THE DATE: we hebben het in een vorige nieuwsbrief al eens 
gemeld, maar nu komt het stilaan dichterbij. Gelieve in jullie agenda 
te noteren dat het DIVAS-eetfestijn gepland staat in het weekend van 
11 en 12 februari 2023. Het eetfestijn zal doorgaan in de grote 
kantine op De Kloppers. Binnenkort volgt meer info en de worden de kaarten verdeeld voor het 
eetfestijn.  

 Omdat iedereen kort na Nieuwjaar van de ene naar de andere Nieuwjaarsdrink wordt gesleurd 
willen we iedereen wat ademruimte gunnen en  plannen de DIVAS géén Nieuwjaarsreceptie. We 
houden onze drink in de lente, tijdens het DIVAS-familiemoment in het weekend van Hemelvaart 
(zie elders in deze nieuwsbrief).  

 De voorbije weken hebben we naar aanleiding van ‘Sportclub naar school’ en ‘Wafelverkoop’ 
cadeautjes in het vooruitzicht gesteld. Dat zijn we niet vergeten en we zijn er tussendoor volop 
mee bezig. Om organisatorische redenen zullen we de cadeautjes uitdelen als onderdeel van het 
DIVAS-familiemoment in het weekend van Hemelvaart.  

 De winter komt er aan en door het nattere weer worden de velden al eens modderig. Niet meteen 
een leuke combinatie om propere kleedkamers en kantine te hebben. Daarom een warme oproep 
aan iedereen om daar de nodige aandacht aan te besteden. Klop je voetbalschoenen maar goed uit 
voor je de kleedkamers binnen gaat. En zorg ervoor dat, als je de 
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 laatste de kleedkamer verlaat een propere ruimte achterlaat. Even 

uitvegen kan al een groot verschil maken. Check daarbij meteen 
ook even of de chauffage niet meer draait.  
En moet het gezegd, het is meer dan ooit gewenst om deze 
maanden de voetbalschoenen uit te doen vooraleer de kantine 
binnen te komen. 
De voorbije dagen is de kantine een aantal keren grondig gepoetst 
geworden (met dank aan Bart en Christoph en Bart’s  
poetsmachine). Het zo goed mogelijk proper houden is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
 BELANGRIJK: 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! Wat 
een groep van enthousiaste mensen kan beteken voor de club hebben we op Halloween mogen 
ervaren.  
 BELANGRIJK: wie actief is op facebook maar nog geen lid is van de gesloten groepen ‘team ABC’ 

of ‘jeugd’… een warme oproep om er snel lid van te worden. Want ook via dat kanaal wordt er 
wel eens heel belangrijke informatie uitgewisseld.  

 

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!!  
 

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 1894 
‘volgers’ terecht. En elke maand groeit dat aantal. Nodig iedereen uit om ons te volgen, niet alleen via 
facebook maar via alle mogelijke social media-kanalen. 
 

 


