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Beste DIVAS,  
 

1 november … we hebben net een succesrijke eerste leuke Deyselse 
halloween-ervaring achter de rug. Maar tijd om even achterover te 
leunen is er niet, want het seizoen dendert maar door.  
 
En denderen doet het op dit moment voor TEAM A en B. Met 
respectievelijk een 9 op 12 en een 12 op 12 mogen we zeker 
spreken van een geslaagde seizoenstart. Bij TEAM C gaat het op dit 
moment wat op en af, maar toch hebben ook zij de smaak van de 
overwinning al eens mogen proeven. 
 
Denderen doen ook onze beide  TEAMS U16. Zonde dat beide 
teams in dezelfde reeks uitkomen, anders hadden we misschien 
twee ‘nummer 1’-s in onze rangen. Zolang beide teams elkaar 
uitdagen om steeds beter te worden, zitten we goed. 
 
Denderen doen ook al onze andere jeugdteams, de ene week de 
ene, de andere week de andere. Maar bij iedereen gaat het hard. 
En met ‘hard gaan’ doelen we niet meteen de resultaten die 
worden geboekt. We kijken graag door de cijfers heen en blijven 
vooral hangen bij de evolutie die een team, maar vooral ook de 
speelsters zelf doormaken. En dan merken we dat het inderdaad 

wel eens ‘hard kan gaan’. Dat we cijfers bij de jeugd niet als belangrijkste norm hanteren om de werking 
te evalueren blijkt uit een one-liner die de sportieve cel wel eens  gebruikt: onze prioriteit is niet om 
sterke teams te hebben, maar wél om sterke speelsters te vormen en sterker te maken… en klaar te 
stomen voor TEAM A.  Om het af te leren, nog zo eentje: voetbal is een individuele sport die in 
teamverband wordt gespeeld.  
Anderzijds, ook wij weten wel dat een overwinning heel veel deugd kan doen. Op dat vlak zijn we de 
voorbije weken best ook wel verwend geweest. Want elke week kan er wel een of meer driepunters 
worden genoteerd.  We hebben bovendien de indruk dat we dit vaker gebeurt dan de voorbije 
seizoenen. Leuk! 
 
Ook in de brede clubwerking dendert het seizoen verder met een rotvaart. De ene actie is nog niet 
achter de rug of een andere piept al om de hoek. Als bestuur krijgen we het er heel warm van om te 
ervaren hoeveel mensen zich zomaar mee inzetten voor de club. We zijn daar heel dankbaar voor.  
 
Maar,  herlees even de eerste zinnen … tijd om achterover te leunen is er niet. En dat willen we ook niet. 
We willen met iedereen onverstoord verder bouwen aan een gezonde steeds verder groeiende warme 
club, met succesvolle teams maar vooral met goed gevormde speelsters die zich goed voelen bij groen-
zwart. 
 
Het bestuur 
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Halloween … ween … ween … 
 
Halloween echoot nog even na …  
 
Het begon met een ‘halloween-training’ maar evolueerde 
onder impuls van het DIVAS SUPPORT TEAM naar een heel 
leuke ‘halloween-ervaring’ die tot laat na middernacht (dat 
moét toch op Halloween?) doorging.  
Wat ook heel onverwacht maar ook heel leuk was, was dat 
heel wat mensen die niet meteen een DIVAS-band hebben 
ook hebben meegewandeld. En vooral ook nadien onze 
kantine hebben ontdekt. We kijken nu al uit naar volgend 
jaar en leggen  nu al een nieuwe afspraak met de Deyselse 
spoken vast.  
 

Een heel dikke pluim voor het 
organisch gegroeide  ‘TEAM 
HALLOWEEN’ die op een relatief 
korte tijd dit alles heeft 
georganiseerd. We hebben ons 
trouwens laten vertellen dat al 
volgende ‘TEAM’-s in de startblokken 
staan. We laten ons graag verassen 
… ah neen, dat risico liepen we gisteren … we houden het vandaag dan ook weer 
liever bij verrassen.  
 
We hebben ons de vrijheid veroorloofd om een 

kleine terugblik samen te stellen op basis van bezwarend materiaal die we 
van op het wereld wijde net hebben ‘gepikt’… euh, ‘geleend’.  
 

 
 



 22-23/05 
 

 

3 

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.  

 VERS VAN DE PERS: net voor het versturen van deze nieuwsbrief vernemen we dat KIM WOLFS 
vanaf vandaag deel uitmaakt van het DIVAS-bestuur. Eindelijk weer een vrouw in het bestuur. 
Voor een club van voetballende meisjes en vrouwen is dat niet meer dan logisch. In een volgend 
nummer komen we hier zeker op terug. 

 HERINNERING 1: graag alles van wafelverkoop doorspelen uiterlijk 4 november. De bestelling 
wordt volgende week geplaatst. De verdeling van de wafels gebeurt op ZATERDAG 19 
NOVEMBER. Meer concrete info over de verdeling volgt binnenkort via de geëigende 
communicatiekanalen (facebook en PSD). 

 HERINNERING 2: op 5 november gaat een DIVAS-DARTSTORNOOI door op Den Deysel. Er kan 
nog net ingeschreven worden bij Bart (bestuur) en Christoph (keepertrainer). 

 HERINNERING 3: volgend jaar in mei (Pinksterweekend) staan de DIVAS weer paraat op een 
internationaal tornooi. Dit seizoen gaat de reis naar het tornooi in Maastricht. Wie meewil: we 
willen graag zicht hebben op wie meegaat uiterlijk op 15 november. Snel inschrijven bij Reginald 
is de boodschap.  

 We hebben net de bevestiging gekregen van boven dat de SINT onze DIVAS ook dit jaar niet zal 
vergeten. Hij heeft alvast vrijdag 2 december met stip genoteerd in zijn agenda. We krijgen 
binnenkort de details vanuit Spanje. We delen het snel mee aan iedereen. 

 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.  

 Onze nieuwe bergruimte naast de kantine komt er binnenkort aan. Op 5 november wordt de 
beton gegoten. Nadien start snel de opbouw. De loods zal mee een oplossing bieden op de 
steeds groter wordende nood aan ruimte in de kantine en keuken.  

 Na Nieuwjaar hanteert Techniektraining Van Snick een nieuw concept. Dit heeft tot gevolg dat 
de techniektrainingen die we sinds twee seizoenen kennen (en ondersteunen) op Den Deysel 
ook niet meer zullen doorgaan. We bekijken of we een alternatief kunnen aanbieden.  
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 De werkgroep DIVAS.CUP heeft al een aantal overlegmomenten achter de rug. Het bestuur 
bekrachtigde recent een aantal voorgestelde grote lijnen voor de 10de editie van de Divas.Cup. 
Het tornooi zal doorgaan in het weekend van Hemelvaart 2023. We gaan voor een tornooi voor 
àlle DIVAS, voor een totaalbeleving voor speelsters en bezoekers, voor heel wat randanimatie en 
nog veel meer … afgesloten met een lentedrink, BBQ en DIVAS-fuif. In een volgend nummer 
meer details. 

 We verwelkomen Gunther DE WINNE als nieuwe ploegafgevaardigde voor Team A. We willen 
graag ook Leonard VAN DE GUCHT bedanken voor de voorbije weken.  

 Pierre LEMMENS, lid van onze club en heel actief binnen de voetbalbond,  wordt door de club 
aangeduid als officiële FUTBALISTA AMBASSADOR. 

 In de loop van november worden de boilers kant kleedkamers ontkalkt. Dit moet een betere 
doorstroming verzekeren voor de douches. Verder wordt de herplaatste gastank kant 
kleedkamers verder afgewerkt.  

 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 1885 
‘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. 
 

 


