
De periode van 1930 tot aan de Tweede Wereldoorlog 
Na een paar jaar rust, werd D.V.C. op 1 november 1931 weer actief. Tijdens de 

eerste bestuursvergadering werd besloten om het hotel  van Gerardus Janssen (de 

Höltere) aan de Kerkstraat als clubhuis en kleedlokaal aan te wijzen. Dat bleef zo tot 

de oorlogsjaren.  

Het kleedlokaal en clubhuis in het hotel van Gerard Janssen aan de Kerkstraat 

(fotocollectie Theo te Wil) 

 

Er werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit Theo Leonards (voorzitter), Jan Nuijen 

(tweede voorzitter), Jan Even (secretaris), Godfried Leonards (penningmeester), Theed 

Janssen (bestuurslid) en Willem Ros (commissaris van het materieel). 

Het kassaldo van het jaar 1929 groot ƒ 34,80 werd door meester Jan Nuijen wederom 

beschikbaar gesteld. Aan de R.K.U.V.B. werd competitie-indeling gevraagd in de tweede 

klasse. Ook een tweede elftal ging aan de competitie van de R.K.U.V.B. deel nemen.  

Kummeling wilde de wei niet meer verhuren en vervolgens werd een weiland van G. Roemaat 

in de Tatelaar (op de plek waar later De Kelsehof werd gebouwd) gehuurd. 

 
Het seizoen 1937-1938 was zeer succesvol. Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde 
naar de tweede klasse van de I.V.C.B. Zondag 4 september 1938 was er wederom een 
hoogtepunt vanwege de wedstrijd tegen Volendam, de amateur-kampioen van Nederland van 
de Rooms Katholieke Sportbond en spelend in de eerste klasse I.V.C.B. De wedstrijd werd 
bijgewoond door duizenden toeschouwers en werd door D.V.C (versterkt met gastspelers uit 
omliggende gemeenten) met 3-2 gewonnen. 
 

In de werkplaats van Teun en Willem Ros vonden vaak besprekingen plaats en werden de 

elftallen door het bestuur samengesteld. In een later stadium werden de teams in de 

woonkamer van Hent de Reus aan de Spoorstraat door een elftalcommissie samengesteld om 

vervolgens te worden neergehangen in het publicatiekastje aan de voorzijde van de woning 

van de familie De Reus. 

 



Eind jaren dertig van de vorige eeuw werd de naam D.V.C.’26 gebruikt en deze naam werd 
later koninklijk goedgekeurd (26.01.1961) en ingeschreven. 

Het junioren kampioensteam in 1934 
Staand v.l.n.r. Piet Dijcks (leider), Jaap Löwenstein, A. Burgers, Jan Morren, Wies v. 
Zimmeren, Sally Löwenstein, J.v.d. Berg, Theet Peperkamp, G. Weijers en G. Burgers (met 
trom). Geknield v.l.n.r. Gerrit Bolder (bakker), Herman Hoeben (veldwachter) en A. Willemsen. 
Liggend v.l.n.r. Béénd van Zimmeren, Frans Som en G. van Dulmen (fotocollectie Theo te Wil) 
 

Het gepromoveerde team seizoen 1937/1938 
Staand v.l.n.r. Jan Hendriks, Toon Menning, Bernard Jansen, J.Hilleman (scheidsrechter),  
Jan Weeting en Henk Splithof. Knielend v.l.n.r. Wies van Zimmeren, Jan Menning, Frans 
Som, Tinus Som, Paul Teunissen en Theet Hubers (fotocollectie Theo te Wil) 
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