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Geschiedenis
De damesafdeling van s.v.DBGC bestaat sinds 1976 en heeft periodes van ups en downs gekend.
Perioden van een, twee en drie teams wisselden elkaar af en dit geldt ook voor het prestatieve vlak.
Vanaf de start kende de afdeling een groep dames die trouw aan de vereniging bleven, maar in de
loop der jaren schommelde het aantal dames behoorlijk in aantal.
Momenteel voetbalt het enige damesteam in de vierde klasse, terwijl er op het hoogtepunt in de
tweede klasse gespeeld werd.

Terugkerend probleem
De laatste tijd moeten we steeds weer afwachten met hoeveel dames we de competitie in kunnen
gaan. Er zijn diverse redenen aan te wijzen waarom men stopt met voetballen. Te weinig dames
hebben de spelvreugde en de aanleg om voor een aantal jaar door te gaan met voetballen. Dit is
voor de continuiteit en voor de verdere ontwikkeling van de damesafdeling funest.
Ook de doorstroom vanuit de jeugd is de laatste jaren een probleem.
Teveel meisjes stoppen op 15/16/17-jarige leeftijd. Dit betekent dat het damesteam wat gemiddelde
leeftijd betreft steeds ouder wordt en dit zou op den duur slecht kunnen aflopen.

Toekomst
De hoop is nu gevestigd op de bloeiende meisjes, meisjesjunioren en meisjespupillen afdeling.
Al enkele jaren kent s.v.DBGC een groep meisjes die wat samenstelling bertreft al meerdere jaren
met elkaar spelen. Het animo is groot, het verloop is vrij klein. De trainers zijn enthousiaste
personen.
De hoop is nu gevestigd op met name het meisjesteam dat volgend jaar of over twee jaar gezien de
leeftijd tot de damescategorie gaat behoren.
Als het enthousiasme groot blijft, is er kans dat deze groep behouden blijft voor de damesafdeling,
zodat er weer toekomst is voor behoud en wellicht kwaliteitsverbetering van de damesafdeling.

Beleid.
Seizoen 2008-2009/2009-2010
Roeien met de riemen die we hebben. We hebben een kleine damesselectie van ongeveer 15
speelsters. De kans dat we elke week in de competitie op al deze 15 speelsters een beroep kunnen
doen, is, gelet op de ervaring, vrij klein. Echter met hulp van de de meisjesafdeling moet het dit jaar
weer lukken met een complete groep onze wedstrijden te kunnen spelen.
De gezelligheid en het plezier van het spelletje zijn op dit moment belangrijker dan de prestatie.
Belangrijk hierbij is de opkomst van de training te blijven stimuleren. Ben je verhinderd dan
afbellen, dit zorgt altijd voor een bepaalde drempel.
Seizoen 2010-2011
De hoop is dat er een groot aantal meisjes zullen doorstromen naar de damesafdeling zodat er op
tijd een verjongingsproces kan plaatsvinden. Gelet op de kwaliteit van de huidige meisjesafdeling is
het nog steeds reëel te streven naar handhaving in de huidige 4e klasse.
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