
De oprichting en de periode tot 1930 
Eind september 1926 lag Jan Even wegens een breukoperatie in het Albertusziekenhuis aan 

de Raadhuisstraat in Didam. Hij lag vlak bij het raam en op een zondagavond hoorde hij Wim 

Gilsing en Teun Wolters buiten tegen elkaar zeggen: “Dit is zo ook niets. We moeten weer een 

voetbalclub zien te krijgen”. Hij hoorde, dat Teun Wolters zei:  

 
“Als Jan Even maar weer uit het ziekenhuis is, dan hebben we zo weer een voetbalclub”. 

 

Toen Jan Even enkele dagen later uit het ziekenhuis werd ontslagen, ging hij de belangstelling 

voor het oprichten van een nieuwe voetbalclub bij diverse ‘Diemsen’ polsen. Deze hadden er 

wel oren naar.  

 

Omdat het de bedoeling was om een rooms katholieke voetbalvereniging op te richten, werd 

kapelaan G.C. Smit ingelicht. Smit gaf zijn toestemming, omdat hij het beter vond dat de 

jongens gingen voetballen dan naar Elten gingen om te dansen.  

 

Op donderdag 21 oktober 1926 vond de oprichtingsvergadering plaats in het Carolusgebouw 

aan de Kerkstraat. Het Carolusgebouw was op dat moment de bakermat van het rooms 

katholieke verenigingsleven in Didam.  

Bij de oprichtingsvergadering waren achttien personen aanwezig en was van vier personen 

een bericht van verhindering ontvangen. Van de tweeëntwintig leden, die deze oprichting van 

harte ondersteunden, zijn de volgende namen bekend: 

 

De gebroeders Jan en Joop Even, de gebroeders Theo en Godfried Leonards, de gebroeders 

Teun en Willem Ros, meester Hein Reumer, meester Jan Nuijen, Louis Olislagers, Wim 

Gilsing, Teun Wolters, Nol Nova, Hendrik Bosz, Leo van Bree, Adri van Zimmeren, Gerard van 

Bindsbergen (ook wel Bruur Basta genoemd), Gerrit van Brink, Frans Bergmans, Frans 

Willemsen, Adri van Etten en J. van Gestel. 

 
Als voorlopige bestuursleden werden gekozen Theo Leonards, Jan Even, meester Jan Nuijen, 

Adri van Etten en Louis Olislagers. 

 

Vier dagen later op maandag 25 oktober 1926 vond een bestuursvergadering plaats, waarbij 

ook de geestelijk adviseur G.C. Smit aanwezig was. In deze vergadering werden de 

bestuursfuncties als volgt verdeeld: 
 

Theo Leonards, voorzitter, Jan Even, secretaris, Jan Nuijen, penningmeester, Louis 

Olislagers, commissaris spelmaterialen en Adri van Etten, commissaris, die de zorg en het 

toezicht op de terreinaangelegenheden kreeg toebedeeld. 

 



Het Carolusgebouw aan de Kerkstraat (naast de PIUS), jarenlang de bakermat van het rooms 

katholiek verenigingsleven in Didam (fotocollectie O.V.D.) 

 

 

Het kleedlokaal was enkele jaren een lokaal in het café-restaurant van P.J. Willemsen aan  

de toenmalige Zevenaarscheweg -thans Wilhelminastraat (fotocollectie Jan Bolder). 

 

 



Op zondag 31 oktober 1926 vond de eerste algemene ledenvergadering plaats en daarbij 

werd de clubnaam ‘Didamsche Voetbal Club’ (D.V.C.) aangenomen. Andere namen, die 

tijdens deze vergadering werden voorgesteld, waren: ‘Sint Martinus’, ‘De Lijmers’, ‘Sparta’ en 

‘Velox’. 

 

Ook de verkiezing van de bestuurders werd door de ledenvergadering van 31 oktober 1926 

akkoord bevonden. Verder werd besloten om als rooms katholieke vereniging aan de 

competitie van de R.K.U.V.B. deel te nemen en de wedstrijden om 13.00 uur aan te laten 

vangen. De R.K.U.V.B. besloot nadien D.V.C. in de tweede klasse in te delen.  

 

Van Hent Kummeling in de Tatelaar werd een weiland gehuurd en als voetbalveld ingericht. 

Dat was een zeer geschikt veld, hoewel het wat ver van het dorp aflag. Als kleedlokaal was 

een ruimte van het café restaurant ‘Het Wapen van Gelderland’ van Piet Willemsen aan de 

toenmalige Zevenaarscheweg beschikbaar. Het was heel gewoon, dat de kleedaccommodatie 

voor de spelers en scheidsrechter in een café of hotel gevestigd was. In die tijd en ook nog 

lange tijd daarna had geen enkele dorpsclub een kleedlokaal op het voetbalveld. 

 

Alvorens deel te nemen aan de competitie speelde men een vriendschappelijke wedstrijd in 

Zeddam. Met een grote nederlaag ging men toch zingend per fiets weer terug naar Didam.  

 

Veel werk achter de schermen werd er vanaf de oprichting van D.V.C. verricht door de 

gebroeders Teun en Willem Ros (van de schoenenzaken), Theo Leonards met zijn personeel 

en secretaris Jan Even.  

 

In 1929 viel dit kader voor het grootste deel weg door allerlei oorzaken. Dit betekende dat de 

activiteiten van de vereniging in competitieverband voor twee jaar stil kwamen liggen. Wel 

voetbalde men onder elkaar nog naar behoefte. In naam bleef de vereniging bestaan met een 

kassaldo van ƒ 34,80 en een waarborgsom bij de voetbalbond. 
 


