
 22-23/04 
 

 

1 

 

 
Beste DIVAS,  
 

 
1 oktober … nu kan het seizoen écht beginnen. Want 
vanaf nu kunnen ook onze volwassen teams eindelijk 
aan de competitie beginnen. Hoe je het draait of keert, 
de Hofman-cup is best wel leuk om te spelen maar het 
blijven toch vooral veredelde oefenwedstrijden. Als je 
ziet hoeveel forfaits er over de beide reeksen heen zijn 
genoteerd de voorbije weken, voel je dat ook binnen 
andere clubs eenzelfde gevoel heerst. Maar nu is de 
‘speeltijd’ voorbij en komen de eerste échte 
competitiewedstrijden er aan. Hoog tijd dus om de 
eerste punten te sprokkelen.  
 
Heel anders loopt het seizoen voor de jeugdteams, 
want die hebben reeds een aantal competitieweekends 
op de teller staan. We hebben in die weken al heel wat 
prima prestaties en resultaten mogen noteren: prima 

prestaties zijn belangrijk, goede resultaten zijn leuke extraatjes. De voorbije weken zijn we ook blijven 
groeien wat een ingreep noodzakelijk maakte. We komen er nog even op terug in dit nummer. 
 
1 oktober betekent ook dat september voorbij is. Gisteren sloten we dus de ‘maand van de sportclubs’ 
en evenzeer ‘de maand van het vrouwenvoetbal’ af. Meer dan de voorbije seizoen hebben we de 
voorbije maand acties op poten gezet. Een leuke is altijd de dag dat Ninove, Haaltert en omstreken 
DIVAS-groen kleurt op weg naar school. We kijken er met heel plezier nog even op terug.  
 
Nu die ‘maand’-activiteiten zijn afgewerkt, is er tijd en ruimte om er nieuwe op te starten. Je ontdekt ze 
hier. Een hele belangrijke verklappen we nu al: vandaag start onze jaarlijkse verkoopactie ‘wafels en 
ander lekkers’. We durven daar de lat opnieuw hoog leggen. 
Maar naast de wafels valt er de komende weken en maanden nog héél wat lekkers te beleven. We 
lichten al een tipje van de sluier. 
 
En voor de creatievelingen onder de DIVAS ligt er individueel of in teamverband een uitdaging te 
wachten. Ontdek ze snel en ga er mee aan de slag. Wedden dat het leuk wordt? 
 
Geen tijd te verliezen dus! Blader snel verder! 
  
Het bestuur 
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Maand van de Sportclub – een verslag 
 
September is traditioneel de ‘maand van de sportclub’ en ook dit jaar hebben de DIVAS daar actief aan 
meegewerkt. 
 
In september stond elke training open voor iedereen die wilde komen proeven van de voetbalsport. Dat 
is niet zo direct zichtbaar, maar we mogen wel stellen dat we de voorbije maand heel wat nieuwe 
gezichtjes hebben mogen verwelkomen op Den Deysel. Leuk is dat er een aantal van die ‘nieuwe 
gezichtjes’ intussen zijn blijven komen en ondertussen ook écht een DIVA zijn geworden. 
 
Een uitdaging was ook de sportmarkt in het 
centrum van Ninove op autoloze zondag 18 
september. Het resulteerde in een leuke 
samenwerking met de jeugdwerking van 
KVK Ninove. Op het Twijnsterplein werd een 
veldje met boarding opgebouwd waar wie 
voorbij kwam, even een balletje kon 
trappen. Er werden heel intense 
wedstrijdjes gespeeld maar evenzeer werd 
je er uitgedaagd voor een dribbelparcours. 
 
Van 14:30 tot 15:30 werd het veld het exclusieve terrein voor de Young Divas. De opkomst van de Young 
Divas was niet zo groot maar werd toch deels gecompenseerd door toevallig passerende meisjes die, 

eerst wat aarzelend maar later heel actief aan de 
training hebben deelgenomen. We zijn benieuwd of 
we er blijvertjes tussen zullen zitten.  
 
Het paradepaardje en de meest spectaculaire actie 
van de ‘maand van de sportclub’ blijft toch de dag dat 
men de sportclub naar de school brengt. Telkens weer 
is het uitkijken naar de fotootjes die binnensijpelen 
van DIVAS die in groen-zwarte outfit naar school 
trekken. En soms zie je al eens de jaloerse blikken van 
schoolvriendinnen. We reserveren graag een pagina in 
deze nieuwsbrief voor de oogst van 28 september.   
 

Op 29 en 30 september tenslotte trokken de DIVAS ook effectief naar de scholen om er te voetballen. 
Onze trainers verzorgden op beide dagen tal van initiatie-momenten in een reeks scholen. Nog meer 
scholen hebben ons een zelfde vraag gesteld. We proberen om die vragen in de nabije toekomst in te 
willigen. 
 
Voila, september 2022 is achter de rug … september 2023 komt er aan. We nemen de komende 
maanden de tijd om een en ander te evalueren om te zien hoe we volgend jaar nog efficiënter kunnen 
werken om nog meer winst te kunnen halen uit de maand van de sportclubs.   
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BRENG JE SPORTCLUB NAAR DE SCHOOL – EEN COLLAGE (*) 
 

 
(*) mochten we in de veelheid van ingezonden foto’s er enkele uit het oog verloren zijn … sorry. Er komt ook nog een filmpje voor op sociale media en daar 
zetten we dat zeker recht.  
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DIVAS ABC gaan de strijd aan  
 
TEAM A 
 

Team A speelt ook dit seizoen in de hoogste 
provinciale reeks. Team A is een team waarvan de 
gemiddelde leeftijd wellicht tot de laagste van de 
reeks behoort. Gelukkig kan de aanstormende jeugd 
steunen op een aantal ervaren speelsters. Ook dit 
seizoen neemt Shana MATTHEUS Team A op 
sleeptouw. Het is voor Shana haar derde seizoen bij 
de DIVAS als trainster, na eerste stappen bij KAA Gent 
Ladies. Shana verdedigde als speelster vele jaren de 
kleuren van de DIVAS. 

Ambitie 
Shana houdt er niet van om ambities expliciet uit te spreken. Wat wél bovenaan haar 
lijstje staat is om met het team verder de weg te gaan van vorig seizoen: verder blijven 
groeien en verder progressie maken met de groep. En ‘beter doen als vorig seizoen’ 
voegt ze er nog aan toe.  

Titelkandidaten in de reeks 
Gijzel-Oosterzele, Borsbeke en Zele  

TEAM B 
 

Team B komt uit in 2de provinciale reeks B. Team 
B is een solide ploeg met een gezonde mix aan 
ervaren speelsters aangevuld met jongeren die al 
wat voetbalkilometers op de teller hebben.  

Bij Team B staat Nathalie TONDELIER aan het 
roer. Het is haar eerste jaar als trainer langs de 
lijn na vele jaren (tot vorig seizoen) bij hetzelfde 
team de patron te zijn geweest op het veld.  

 
 

Ambitie 
Nathalie wil met het team even goed doen als vorig seizoen en hoopt op top 3 of zelfs 
beter. 

Titelkandidaten in de reeks 
Om de ambitie waar te maken verwacht team B vooral  hevige concurrentie van Zingem, 
Gavere-Asper en Borsbeke. 
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TEAM C 
 

Team C komt uit in 3de provinciale reeks C. DIVAS 
Team C is een mix van ervaren speelsters en jong 
geweld waarvan sommigen eerste stappen zetten 
in het vrouwenvoetbal.  

Team C wordt geleid door Reginald VERTONGEN. 
Reginald kan buigen op heel wat trainingservaring 
die hij heeft opgebouwd bij de DIVAS, zowel bij 
jeugdteams als bij eerste ploegen.  
 

Ambitie 

Trainer Reginald wilt vooral veel progressie maken met de ploeg. De resultaten komen 
dan wel vanzelf. Ambitie is er zeker, want met zijn team doet hij een gooi naar de 
derde stek. 

Titelkandidaten in de reeks 

Kluisbergen en Red Star Ladies Denderhoutem 

 

JEUGD breidt uit: extra jeugdteam U10 
 
Wie er zelf nauw bij betrokken was, weet het onderhand. Maar we komen graag even terug op de meest recente 
ontwikkelingen bij onze jeugdteams.  
De competitie was nog maar amper begonnen of de sportieve staf zag zich genoodzaakt om in te grijpen en een 
extra jeugdteam in te schrijven: DIVAS U10.  
De oorzaak voor deze actie is dubbel:  

- Sinds juli worden geconfronteerd met een niet aflatende instroom van nieuwe meisjes die de 
voetbalsport hebben ontdekt. En daar zijn we heel blij mee. Dit is een beweging waar we vanuit de club 
niet tegenin willen gaan. 

- Maar die instroom leidde tot grote groepen per team waardoor de speelsters steeds op minder 
speelminuten mochten rekenen. 

 
De oplossing was eenvoudig maar niet simpel. Eenvoudig: een extra jeugdteam betekent automatisch minder 
speelsters per team en dus voor iedereen meer speelminuten. Niet simpel: de bestaande groepen dienden even 
tegen het licht te worden gehouden en ‘door elkaar geschud’ om tot de nieuwe groepen te komen. Dat is soms 
even minder leuk want van ‘veranderen’ wordt men doorgaans niet happy. Maar uiteindelijk komt iedereen naar 
de voetbal om te … voetballen. En we willen dit in zo goed mogelijke omstandigheden aanbieden en zo goed 
mogelijk een gerichte opleiding verzekeren.   
 
Niet alleen speelsters schoven door naar andere teams, ook de trainers schoven door. Zo is Jonathan trainer van 
de nieuwe U10, werd Kim trainer van de U09 en vonden we in Barbara en Silke een duo die U08 in goede banen 
zal leiden. We wensen Barabara, Silke, Kim en Jonathan maar zeker ook alle speelsters alle succes toe.  
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OKTOBER IS WAFELMAAND 
 

Sinds enige jaren is het najaar de tijd van de wafelverkoop ten voordele van de DIVAS-werking. We willen die 
traditie graag in ere houden en gaan er met de volledige DIVAS-familie weer tegen aan. 
 
We hebben dit seizoen al heel veel (financiële) inspanningen gedaan om de trainings- en speelomstandigheden te 
verbeteren (extra terrein, netten, kleedkamers, … ). Dus we hopen dat iedereen haar/zijn beste verkoops-beentje 
voorzet om die upgrade verder mogelijk te maken.   
 
Het aanbod bestaat uit de klassiekers van de voorbije jaren: 
- vanillewafels (afzonderlijk verpakt (10x2)) 
- chocoladewafels (afzonderlijk verpakt (10x2)) 
- frangipane-koeken (afzonderlijk verpakt) 
- carré-confituur-koeken (afzonderlijk verpakt) 
- the MIX (5 x vanille, 5 x chocolade, 5 x frangipanes, 5 x carré confituur – alles individueel verpakt). 
 
De service van onze leverancier vorig jaar was top, dus we gaan dit jaar met dezelfde bakker in zee.  
 
De wafels verkopen we dit jaar aan 8 euro per doos, frangipane- carré confituur en de MIX aan 10 euro per doos. 
De opbrengst komt integraal ten goede van de DIVAS-werking.  
 
Ook nu weer hebben we een minimum van verkoop per speelster vastgelegd. Die hebben we net als vorig seizoen 
vastgelegd op tien dozen. Dus iedereen wordt geacht minstens 10 dozen aan de man of vrouw te brengen. Een 
bovengrens hebben we ook dit jaar niet gesteld … dus ook nu weer kijken we reikhalzend uit wie de meeste 
dozen zal verkocht krijgen. Wie 20 of meer dozen verkoopt ontvangt een cadeautje: een mapje met ploeg- en 
individuele foto, een leuk hebbedingetje. 
 
We kijken of we samen het record kunnen verbreken: dat staat op 2628 dozen. We dromen er stilletjes van om de 
grens van 2700 te doorbreken … en dan komt de 3000 toch wel heel dichtbij. Van een uitdaging gesproken.   
 
PRAKTISCH  
 
VERKOOP: vanaf 1 tot 31 oktober. 
 
INDIVIDUELE VERKOOPLIJST: in te vullen en bij te houden zodat je weet aan 
wie je wat verkocht hebt. Extra op vraag in kantine beschikbaar. 
 
VERZAMELDE VERKOOPLIJST: samenvattende verkooplijst af te geven in de 
club. Deze aantallen worden besteld. Dit jaar kan je je bestelling ook digitaal 
plaatsen via google forms. Je vindt daarvoor een knop op onze website: 
www.divas-kvkninove.be.  
 
DOORSPELEN VAN BESTELLING: verzamelde verkooplijst en geld doorgeven 
(of storten op de gekende DIVAS-rekening) ten laatste op vrijdag 4 
november 2022 aan Yves of digitaal (per mail of via google forms).  
 
LEVERING: we zouden graag bestellen op 7 november zodat we wafels 
beschikbaar hebben omstreeks 19 november.   
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ZET MAAR EEN PIJLTJE IN JE AGENDA OP 5 NOVEMBER! 
 

DARTSEN OP DEN DEYSEL 
Maak op 5 november kennis met Swinging Regi (*), Hawkeye Shana (*), 
Whitecap Dimi (*), Driving Bart (*), Flying Christoph (*) en vele andere illustere 
darters… of beter nog, kom vooral zelf meedoen aan het DIVAS 
DARTSTORNOOI@DEN DEYSEL. 

Vanaf 15 uur vliegen de pijltjes er in het rond. Niet op één, op twee maar 
parallel op vier borden. Wanneer de laatste ‘dubbel’ wordt gegooid hangt van 
jullie af. En wanneer het nakaarten stopt .. dat  hangt nog meer van jullie af. 

Wanneer: 5 november 2022 vanaf 15:00 uur 

Hoe inschrijven ? bij Bart Van Nuffel of Christoph Van de Gucht. Na betalen van 
5 euro is de inschrijving definitief. 
Verzin ook maar jouw nickname voor tijdens het tornooi, maakt het nog leuker. 

Wie kan inschrijven ? iedereen – speelsters, ouders, familie, vrienden, supporters, … ouder dan 14 jaar.  

Wanneer inschrijven ? Vanaf nu tot uiterlijk 25 oktober 

Verloop van tornooi: er wordt een voorronde gespeeld in poules. Na de voorronde wordt verder gespeeld in 
twee reeksen: the champions league en de euro-league. 

Prijzen: voor het podium van de champions-league wordt een geldprijs voorzien.  

(*) elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personages berust op louter toeval 

 

UITDAGING VAN DE MAAND: TIK TOK ER OP LOS 
 

Wellicht heb je het de voorbije weken gemerkt. We hebben met de DIVAS het 
tijdperk van TIKTOK betreden. De eerste filmpjes hebben de weg naar de wereld 
gevonden. Maar het kan en mag nog veel meer. We nodigen iedereen die dit graag 
doet uit om via DIVAS-TIKTOK-filmpjes de wijde wereld te veroveren. Dus laat jullie 
maar gaan met filmpjes waar de DIVAS en het voetbal in centraal staan en die – 
laat ons daarover afspreken – de DIVAS niet in de problemen brengen en de 
normen en waarden van de DIVAS uitdragen.  
Stuur ons jullie filmpjes (individuele filmpjes, teamfilmpjes, … ) maar door, we 
plaatsen die wel op de TIKTOK-account van de DIVAS. 
 
We hangen er alvast een leuke uitdaging aan vast. Welk team bezorgt ons uiterlijk 
tegen 31 oktober het origineelste team-tiktok-filmpje? Een onafhankelijke jury zal 
alles beoordelen. De laureaat/laureaten kunnen rekenen op een leuke verrassing.  
Bij vragen: contacteer Maarten Cosyn (jeugdcoördinator – 0473/56 05 04).  
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DIVAS GAAN INTERNATIONAAL 
Net als vorig jaar willen we met een grote groep DIVAS de grenzen over om er deel te nemen aan een 
internationaal tornooi, georganiseerd door Euro-Sportring.  

We hebben even gespeeld met het zotte idee om er een weekje Spanje aan te koppelen, maar we 
hebben er uiteindelijk voor geopteerd om te kiezen voor een voor iedereen meer praktisch 
organiseerbaar tornooi in Nederland. We gaan niet meer naar Rosmalen, maar we kiezen resoluut voor 
de Girls Cup in Maastricht. Dat tornooi wordt georganiseerd tijdens het weekend van Pinksteren, 27 en 
28 mei 2023. De Girls Cup Maastricht is geen onbekende voor de DIVAS. In een niet zo heel ver verleden 
waren we er al twee keer present en kaapten er twee maal de tweede plaats weg. 

We plannen om er zeker te gaan met drie teams: 
een volwassen team, een team U17 en een team 
U15. Bij interesse kan er overwogen worden om 
ook een team U13 in te schrijven. 

De timing is als volgt. De heenreis gebeurt op 
vrijdag 26 mei. Het tornooi spreidt zich over twee 
dagen: zaterdag en zondag 27 en 28 mei. De 
terugreis plannen we op Pinkstermaandag 29 mei. 

De bedoeling is dat iedereen weer samen logeert in 
een vakantiepark. De keuze is gevallen op 
Hengelhoef in Houthalen-Helchteren en dit in de 
formule half-pension. 

Deelnemen kost 185 euro per persoon.  

Wie wil meegaan kan nu al inschrijven bij Reginald.  

 

OP PUNT: info, weetjes, koetjes en kalfjes  
We houden jullie graag puntsgewijs op de hoogte van zaken die gebeuren, nu eens zichtbaar dan eens 
onzichtbaar, die zullen gebeuren, die beslist zijn in het bestuur of waarvoor het nuttig is om ze nog eens 
te herhalen …  

 Herhaling is de moeder van … : sinds een maand blijft het poortje kant paadje aan kleedkamers 
dicht om veiligheidsredenen. We gaan er van uit dat iedereen dit intussen weet en niet in de 
verleiding om toch maar over die omheining te kruipen. Dit doen we niet!  
We bekijken of het poortje eventueel op een andere plaats kan komen zodat de kleedkamers 
kunnen worden bereikt via het paadje. Maar nu dus absoluut nog niet. 

 De twee gastanks zijn intussen verplaatst zodat zij nu voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften.  
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 Binnenkort worden de boilers kant kleedkamers ontkalkt. Dit moet een betere doorstroming 
verzekeren voor de douches. 

 Een van de dagen/weken worden een nieuwe LED-verlichting geplaatst op  het C-terrein. Tot 
zolang zullen de voorziene trainingen op terrein C wegens de reeds vroeg invullende duisternis 
tijdelijk verplaatst worden naar het A- en B-terrein. Eenmaal de verlichting voorzien, wordt het 
C-terrein weer integraal ingeschakeld in de planning.  

 Binnenkort plaatsen we een tuinhuis op Den Deysel. Die komt naast de kantine te staan waar 
vroeger de gastank stond. Het tuinhuis biedt ons bijkomende stapelruimte wat meer comfort zal 
bieden in de keuken en andere werkruimtes in de kantine. 

 De restgrond naast terrein B is de voorbije weken gesaneerd. Het terrein wordt verder 
genivelleerd en ingezaaid. Op die manier wordt potentieel extra trainingsruimte gecreëerd.  

 We willen iedereen graag van harte bedanken voor de ruime deelname aan de DIVAS SPAGHETTI 
DAG op 17 september. We mochten meer dan 300 spaghetti-maaltijden prepareren. De 
opbrengst helpt zeker mee om de investeringen op Den Deysel te dragen.  

 Noteer in je agenda: maandag 31 oktober – HALLOWEEN-training voor alle teams. Info volgt. 
 Noteer in je agenda: zaterdag 3 december – Sinterklaasfeest voor de jeugdteams. Info volgt. 
 Nog 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! 

 

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 1869 
‘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. 
 


