
Het eerste begin van voetbal in het dorp Didam vóór de oprichting 
De eerste voetbalactiviteiten in het dorp Didam kwamen aan het eind van de Eerste 

Wereldoorlog (1914 – 1918) en dateren van omstreeks 1917. In die tijd waren er veel 

militairen in Didam gelegerd met als doel: 

 

 bewaking van het in Didam gevestigde quarantainekamp voor gevluchte 

krijgsgevangenen uit Duitsland; 

 bewaking van de grens tegen smokkelarij. 

 

Deze militairen voetbalden in het toenmalige weiland van fruitkweker Geurtzen aan de 

Kerkstraat, welke naast en achter het kerkhof van de Martinuskerk gelegen was. Onder deze 

militairen waren bekende voetballers uit de hoogste klasse van de (K)N.V.B. Op deze wijze 

kwam de Diemse jeugd in aanraking met de voetbalsport, die echter in de ogen van menig 

ouder in die tijd veel te gevaarlijk was.  

 

Direct na de Eerste Wereldoorlog barstte de voetballerij in Didam in alle hevigheid los. Er 

werden twee jongensclubjes gevormd, genaamd ’De Zagerij’ en ’De Spoorclub’, die 

voetbalden op een terrein in de nabijheid van het NS-station. Deze namen waren afgeleid van 

de ligging van de ‘voetbalvelden’, want ’De Zagerij’ speelde op het terrein van de houtzagerij 

(waar de ‘De Eerste Nederlandsche Borduursel Fabriek’ en ’Metalino’ gevestigd zijn geweest) 

en ’De Spoorclub’ speelde op een wat lager gelegen terrein van de ’Nederlandse 

Spoorwegen’ tegenover het station. 
 

Het station van Didam rond 1920 (fotocollectie Theo te Wil) 

 

  

 



Oprichting ’Theodem’ in 1922 

In het dorp Didam werd in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw door de 

overgebleven spelers van ‘De Zagerij’ en ‘De Spoorclub’ gezamenlijk gevoetbald in de wei van 

Even, rondom het hervormde kerkhof. Daarbij deed de kerkhofmuur dienst als ‘kaatser’ om 

een naderende tegenstander feilloos te passeren. Contributie behoefde niet te worden betaald 

en als er een voetbal nodig was, werd er zoveel geld bijeen gebracht, dat er een nieuwe 

gekocht kon worden. Later werd gespeeld in de wei van Ros in de Tatelaar en als een andere 

club een geschikt terrein had, werd er wel eens een uitwedstrijd gespeeld. Om af en toe een 

thuiswedstrijd te kunnen spelen werd de wei van G. Pruis gehuurd, welke gelegen was aan de 

Oude straat (thans Luynhorststraat) in Greffelkamp, voor het huis van Hent Peters. 

 
Spelers waren allen onder de twintig jaar, want de ouderen beoefenden de in die tijd in Didam 

zo populaire heren korfbalsport. 

 

Van georganiseerd voetbal was echter nog geen sprake, maar dat veranderde medio 1922, 

toen vanuit dat clubje voetballers de voetbalvereniging ’Theodem’ werd opgericht. Louis 

Olislagers, de zoon van de veldwachter, en Jan Even, de zoon van schoenmaker Joseph 

Even, waren respectievelijk als voorzitter en secretaris benoemd. Het was echter niet 

gemakkelijk en men moest op de zondagmorgen eerst nog gaan kijken of de doelen er nog 

wel stonden om ’s middags te kunnen voetballen. Deze werden in die tijd nog al eens 
afgebroken, omdat niet iedereen een voorstander van de voetbalsport was. 

Uit ’De Lijmers’ van 13 mei 1922 

 

Fusie ’Theodem’ en korfbalvereniging ’Victoria’ in 1923 

In 1923 leek een betere tijd voor de voetbalsport in het dorp Didam aan te breken. Voorzitter 

Jo Stevens (eigenaar van hotel ‘De Harmonie’) verzocht namens het bestuur van de 

korfbalvereniging ‘Victoria’ om een gecombineerde bestuursvergadering met als doel de beide 

verenigingen samen te voegen. De ledenaanwas van ‘Victoria’ bleek namelijk sterk te zijn 

afgenomen, omdat de Diemse jongens meer om voetbal bleken te geven. Het ‘ruwe’ voetbal 

had het op dat moment gewonnen van het ‘nette’ korfbal en voetbal werd niet langer als een 

‘kannibalensport’ gezien. Uiteindelijk werd tot samenvoeging van beide clubs besloten en als 

naam van de fusieclub werd ’Victoria’ gekozen, omdat deze club het langst bestond. Jo 

Stevens bleef voorzitter, Jan Even werd secretaris en Jan Som werd gekozen tot 

penningmeester.  

 



Er werd gevoetbald op het gehuurde weiland van H. Kummeling in de Tatelaar. De voetballers 

gebruikten de groen-wit gestreepte reserveshirts van de korfbalvereniging, omdat hiervan 

voldoende exemplaren voorhanden waren. Er werden diverse vriendschappelijke wedstrijden 

gespeeld en in de omgeving werd aan zogenaamde seriewedstrijden deelgenomen.  

 

Seriewedstrijden betroffen meerdaagse toernooien, waarbij de deelnemers met muziek van de 

kleedaccommodatie (meestal een ruimte in een café) naar het veld marcheerden en deze 

wedstrijden trokken in het algemeen meer publieke belangstelling. Op deze wijze werden de 

financiën van de club in evenwicht gebracht. 

  
In het seizoen 1924/1925 werd door Victoria in de 2e Klasse E van de competitie van de 

R.K.U.V.B. deelgenomen. N.D.C. uit Nieuw Dijk was ook in die klasse ingedeeld. De eerste 

wedstrijden waren erg succesvol en op 4 januari 1925 diende de thuiswedstrijd tegen Thesos 

uit Lobith te worden gespeeld. Op een bepaald moment schoot een speler van Thesos op het 

doel van Victoria. Keeper Nol Hassink, souschef bij de NS, wilde de bal onderscheppen, maar 

een speler van Thesos sprong boven op hem met als gevolg, dat Nol zijn been brak.  

 

Voetbal bleef in de ogen van vele Didammers een veel te gevaarlijke sport en door dit voorval 

werden zij in hun gelijk bevestigd. Het gevolg was dat meerdere jongens van hun ouders niet 

meer mochten voetballen. Het voetbal bij Victoria kwam op een laag pitje te staan en was er 

voorlopig niet meer bij. Hier en daar werd nog wel eens een vriendschappelijke wedstrijd 

gespeeld of aan een toernooi meegedaan. 

Bovenstaande was vermeld in ‘De Lijmers’ van  13 december 1924 

 

In mei 1925 kwam er weer wat leven in de afdeling voetbal bij Victoria, daar meerdere leden 

zich aangemeld hadden en er weer een elftal kon worden samengesteld.  

 

Op 16 juli 1925 werden door Victoria seriewedstrijden georganiseerd voor zowel de korfbal- 

als de voetbalafdeling. Tijdens de serie wedstrijden voetbal won Victoria van NDC uit Nieuw 

Dijk.  

 



In ‘De Lijmers’ van 6 mei 1925 werd vermeld: 

”Tegen een vervolledigd Victoria, met de helft vreemde spelers en niet 

tegen een onvolledig Victoria, moest NDC het de eerste zondag afleggen. 

Met behulp van vreemde spelers kon Didam de tweede prijs winnen. 

Eerlijk boven alles, ook in de sport”. 
  

Verder werd hier en daar nog een vriendschappelijke of opluisteringwedstrijd gespeeld en tot 

september 1926 werd er alleen nog maar gespeeld als de gelegenheid zich voordeed. Voetbal 

in competitieverband was er echter niet meer bij. 

 

Omstreeks 1920 had Didam bijna 5.500 inwoners en het centrum zag er in die tijd zo uit.  

Rechts onder café ‘Het Zwijnshoofd’ –thans Jan & Jan (waarin vele jaren later het kleedlokaal 

en het clubhuis gevestigd zijn geweest). Links daarnaast het pand van schoenmaker Jan Ros, 

de vader van de Teun en Willem Ros. Voordien woonde daar veldwachter Olislagers, de 

vader van Louis Olislagers. 

Bovenaan links woonde schoenmaker Joseph Even, vader van de initiatiefnemer van de 

oprichting van R.K.v.v. D.V.C., Jan Even. In laatstgenoemd pand werd in 1908 Coöp. ‘De 

Vruchtboom’ opgericht (fotocollectie Theo te Wil). 
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