
www.modemakers.be

www.bsttemse.be

De ploeg startte in derde 
provinciale en eindigde op een 
gedeelde tweede plaats na het 
ongenaakbare Sinaai. Dat we 
direct hoge ogen zouden gooien, 
kwam niet als een grote verrassing 
vermits het gros van onze kern al 
in tweede provinciale speelde. De 
testwedstrijd voor de promotie 
naar tweede verloren we van 
Hardy Waasmunster maar achteraf 
bleek dat we toch mee konden 
stijgen. 

Patrick Possemiers coachte de 
dames het eerste seizoen. Hij 
werd bij de start van het seizoen 
2016-2017 opgevolgd door Peter 
Adins en op het einde door Björn 
Maes die nu nog steeds aan het 
roer staat. De twee seizoenen 
in tweede provinciale leverden 
telkens een zevende plaats op.

Groot was onze verbazing toen de 
vraag kwam van de voetbalbond of 
we geen interesse hadden om dit 
seizoen in eerste provinciale aan 
te treden. Na het grondig afwegen 
van de voor- en nadelen beslisten 
de dames en de coach om ook 
deze sportieve uitdaging aan te 
gaan. De doelstelling dit seizoen 
is niet meer of minder dan het 
behoud trachten te verzekeren. 

Onze dames vormen niet alleen 
op maar zeker ook naast het 
veld een hechte vriendengroep. 
Gina Cnops, Rena De Paradé, 
Melissa Greubel, Daphne Huyghe, 
Yentl Van Moer en Sofie Vanhamel 
stonden mee aan de basis van KSV 
Femina en maken nu nog altijd 
deel uit van het team.

De beslissing om met een 
damesploeg te starten heeft KSV 
zich nog niet beklaagd. Enerzijds 
is er de sportieve opgang en 
anderzijds ook het wederzijds 
respect tussen onze damesploeg 
en de club. KSV en Femina dat is 
een geslaagd voetbalhuwelijk!                

KSV Temse Femina...
de geschiedenis 

Terugblik op 4 jaar vrouwenvoetbal in Temse

Toen we in aanloop naar het seizoen 2015-16 de vraag kregen of KSV niet geïnteresseerd 
was om een vrouwenploeg op te starten fronsten we even de wenkbrauwen. Kon KSV wel 
een extra seniorsploeg huisvesten? Hoe zouden we aan voldoende speelsters en een coach 
geraken? Na het nodige overleg in combinatie met de overredingskracht van de speelsters 
zelf, beslisten we om ervoor te gaan.




