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Beste DIVAS,  

 
De eerste maand van 2023 zit er al weer op. Straks is het krokusverlof en Paasvakantie … en voor je het 
goed beseft zit het seizoen er op. 
Maar vooraleer je zou panikeren … er is nog héél véél te beleven de komende maanden. Het is dus niet 
zo dat we nu al aan het uitbollen zouden zijn. Integendeel, de komende maanden staan stuk voor stuk 
nog top-activiteiten op het programma.  
 
Er zijn sowieso de gebruikelijke trainingen en wedstrijden. Dat is en blijft nog altijd de basis van de 
werking. Nu de dagen lengen, de temperaturen stilaan weer stijgen zal ook het gras opnieuw veel 
groener worden zodat voetballen weer een en al genieten wordt. Weg storm, regen, vorst en modder …  
welkom lente! 
 
Maar het voetbalprogramma wordt de komende weken en maanden gelardeerd met tal van DIVAS-
activiteiten. We grijpen deze nieuwsbrief aan om ze even op een rijtje te zetten en, waar kan, meer 
duiding te geven en de laatste evoluties te schetsen. Zeg dus nooit meer, ik wist dit  nog niet. 
 
Parallel aan de organisatie van al die evenementen wordt ook keihard gewerkt om op sportief vlak het 
komende seizoen voor te bereiden. Jullie hebben in een vorige nieuwsbrief al kunnen lezen dat we daar 
– opnieuw – ambitieus zijn. Dat het A-team volgend seizoen op “De Kloppers” actief zal zijn is misschien 
een van de leukere kersen op de taart. In ieder geval heel zichtbaar. Maar het is de ambitie om op alle 
vlakken weer stappen te zetten, bij de volwassen teams maar zeker ook bij de jeugd.  
In deze nieuwsbrief gaan we ook even in op de plannen die nu al bekend zijn.  
 
Ben je voldoende getriggerd om ook nu weer grondig door deze nieuwsbrief te gaan? Dan wensen we je 
ook deze keer weer veel leesplezier! 
 
Het bestuur 
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11 en 12 februari: EETFESTIJN 
 

  
 
Nog enkele pratkische zaken … 
 

• Iedereen heeft een pakketje met 15 waarde kaarten ontvangen. Het is de bedoeling dat die 
verkocht worden. Wie nog geen pakketje zou ontvangen hebben: vraag ernaar. Graag de kaarten 
afrekenen uiterlijk woensdag 8 februari. Afrekenen kan cash in de kantine tijdens trainingen of 
wedstrijden of via overschrijving op de rekening van vzw DIVAS: BE87 0688 9772 2394. 

• De voorbereiding van een eetfestijn is best wel heftig. Maar het eetfestijn zelf is dat nog een stuk 
meer. Daarom dat het belangrijk is om op die momenten te kunnen terugvallen op voldoende 
medewerkers. We rekenen in ieder geval op hulp van onze oudste teams: A, B, C en de beide 
U16 teams. Maar wie zicht geroepen voelt om een hand(je) toe te steken kan dit altijd melden 
aan Sabrina of iemand anders van het bestuur. 

• We doen graag nog eens een extra oproep om een bijdrage te leveren aan het succesnummer 
van het eetfestijn: het home-made-DIVAS-desserten buffet. Daarmee maken we het verschil met 
andere eetfestijnen en dit wordt heel erg geapprecieerd door de bezoekers. Je kan nog altijd de 
lijst aanvullen die op jouw bijdrage ligt te wachten (aan de toog in de kantine). 

 

Het is ondertussen al van 2020 geleden dat 
het nog eens lukte: een klassiek eetfestijn 
organiseren.  
De jaren nadien werd er ofwel niets 
georganiseerd ofwel werd het een pure take-
away-editie. 
 
In 2020 mochten we zowat 670 betalende 
eters verwelkomen op “De Kloppers”. Als je 
er rekening mee houdt dat de DIVAS-familie 
intussen danig is gegroeid is de inschatting 
dat we het cijfer van in 2020 moeten 
overstijgen.  
 
Om het voor iedereen comfortabel te 
houden is er nu voor geopteerd om een 
derde eetmoment te voorzien. Dit jaar kan 
er ook op zaterdagmiddag (van 11:30 tot 
15:00 uur) worden gegeten. We hopen dat 
we heel wat bezoekers krijgen op dit extra  
moment waardoor de klassieke drukken 
momenten zaterdagavond en zondagmiddag 
wat worden ontlast.  
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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?  
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3 tot 5 april: DIVAS PAASSTAGE 
 

 
 
 
De DIVAS-stages hebben hun deugdelijkheid de voorbije jaren reeds bewezen. Eerst was er de 
zomerstage, maar sinds vorig jaar kwam er een Paasstage bij. En meteen werd dit een mooi succes.  
En dus plannen we ook dit jaar weer een Paas- en een Zomerstage. 
 
De Paasstage gaat door van maandag tot en met woensdag, 3, 4 en 5 april. De aanpak blijft dezelfde als 
de vorige stages. 
 
We hebben al heel wat inschrijvingen mogen noteren … dus wie nu inschrijft, je zal niet alleen zijn. 
Inschrijven kan door een klein berichtje te mailen naar divas@kvkninove.be. 
Het inschrijvingsgeld van 95 euro kan gestort worden op het gekende rekeningnummer van vzw DIVAS: 
BE87 0688 9772 2394.  
 
En ben je dan toch bezig met inschrijven, boek dan meteen maar je plaatsje voor het zomerkamp.  

 

 

mailto:divas@kvkninove.be
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17, 18 en 19 mei: DIVAS.CUP EN DIVAS FAMILIEMOMENT 
 

 
 
Update: 
 

• In tegenstelling tot eerdere berichten zullen alle activiteiten op 17, 18 en 19 wellicht doorgaan 
op “De Kloppers”. Daar kunnen we terugvallen op de ruimere accommodatie waardoor we heel 
wat meer mogelijkheden hebben.   

• De inschrijvingen komen stilaan op gang. Niet 
onlogisch, nu de winterstop achter de rug is maken de 
meeste clubs nu hun eindeseizoenprogramma op 
inclusief de deelname aan tornooien. We kunnen nu al 
met quasi zekerheid zeggen dat we teams zullen 
mogen ontvangen uit alle Vlaamse provincies. Er is ook 
interesse vanuit Nederland en we hopen ook een of 
meer Waalse clubs te mogen ontmoeten.  

• Voor donderdag 18 mei is een heus ‘voetbaldorp’ 
ingehuurd als randgebeuren voor het tornooi. Een dag 
lang staan 9 leuke voetbal-gelinkte spellen opgesteld. 

• We schreven ons officieel in om op vrijdag 19 mei een 
door de bond ondersteunde Futbalista-festival te 
organiseren. 

• Noteer vooral ook 19 mei als DIVAS-familiedag!!  
Niet te missen. 

• Binnenkort zal aan iedereen gevraagd om de 
deelname aan de mei-activiteiten te registreren.    
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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.  

• Reeds te lezen geweest op DIVAS-facebookpagina: Gunter Arijs wordt volgend seizoen de nieuwe 

trainer van DIVAS A nu Shana heeft aangegeven een sabbatjaar in te bouwen. Gunter is geen 

onbekende op Den Deysel want was enige jaren terug ook al trainer van het team van 1ste 

provinciale. Toen speelde hij kampioen …  

• Ook Nathalie had aangegeven om volgend jaar niet langer meer DIVAS B te trainen wegens een 

drukke agenda. We hebben in eigen rangen Christoph Van de Gucht bereid gevonden op DIVAS B 

onder zijn hoede te nemen.  

• Sinds vorige week weten we ook dat we al Gouden Schoenen te gast hebben gehad op Den 

Deysel. Want Nicky Evrard won na haar prima beurt op het EK, de gouden schoen. Nicky kent de 

DIVAS van eerdere gasttrainingen en trainingsbeurten bij Techniekschool Van Snick. 

• Een praktisch weetje … in de kantine wordt niet langer Duvel aangeboden nu we voluit gaan voor 

Filou. 

 

 

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? 
 

 
 


