
De periode van 1940 tot het vertrek naar ‘De Nevelhorst’ in 1966 
De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte ook grote veranderingen binnen D.V.C.’26 In de jaren 

1940 tot 1943 werd enkel deelgenomen aan de noodcompetitie. De volgende twee jaren werd 

er in de wei van Roemaat geen competitievoetbal gespeeld. 

 
Na de bevrijding ging men verder spelen onder de vlag van de K.N.V.B. in de vierde klasse. 

De tegenstanders konden per fiets worden bereikt en dat was erg praktisch vanwege de 

bekende vervoersproblemen (geen auto’s, geen benzine). Omdat het terrein van  Roemaat 

niet meer beschikbaar bleek, week men uit naar de wei van Dorus Reuling aan de Dijksestraat 

in Oud-Dijk. Dit weiland lag tussen het huis waar burgemeester H.H.J.M. van de Poll (1921-

1934) had gewoond en de boerderij van Dorus Reuling. Een korte tijd gebruikte men de deel 

van de boerderij van Reuling als kleedlokaal en daarna was het kleedlokaal en clubhuis bij 

café ‘De Stoommolen’ van eigenaar Harrie Ketels.  

 
 Verhuizing naar het centraal gelegen ’De Kom’ in 1947 

Het speelveld aan de Dijksestraat lag niet zo erg gunstig en wat ver van het dorp af. Het 

bestuur zocht naar andere mogelijkheden. Medio 1947 kon men de wei van Jan Looman 

huren, gelegen aan de Rekkenweg in ‘De Kom’ van Didam.  

 

Eind 1946 kwam pastoor A.F.A. Janssen naar Didam en hij werd de nieuwe geestelijk 

adviseur van D.V.C.’26. Op zondag 31 augustus 1947 zegende hij het nieuwe terrein in en 

werd het speelveld in ‘De Kom’ officieel in gebruik genomen. Het club- en kleedlokaal werd 

ondergebracht bij café ‘Het Zwijnshoofd’ van eigenaar Joop Berendsen (‘de Rooie Joop’).  

 

Aan de kant van de Rekkenweg werd het speelveld tijdens de wedstrijden op de zondag 

onttrokken aan het gezichtsveld door een linnen doek. Op 27 augustus 1950 werd een nieuw 

kleedlokaal (voor het eerst) op het terrein ingezegend door pastoor A.F.A. Janssen. Vanaf dat 

moment konden de teams en de scheidsrechters zich in dit kleedlokaal op het veld omkleden.  

 

Op 30 oktober 1950 werd de eerste supportersvereniging van D.V.C.’26 opgericht in hotel 

Janssen aan de Kerkstraat. Deze was geen lang leven beschoren en werd na enkele jaren 

opgeheven.  

 

In 1951 werd het zilveren jubileum gevierd met onder meer een jubileumwedstrijd tussen 

AGOVV en Eindhoven, beiden uitkomend in de hoogste klasse van de K.N.V.B. (betaald 

voetbal was er toen nog niet). De receptie vond op zondag 11 november 1951 plaats in de net 

gebouwde markthal. ‘De gezellige verwarming voor het feestgebouw ‘De Markthal’ wordt 
verzorgd door het butagasdepot A.H. Versteegen, Didam’ (uit het programmaboekje).   
 

Toen voorzitter Jan Even in 1953 naar Roermond vertrok, werd hij opgevolgd door pastoor 

Janssen. Deze geliefde pastoor bleef één jaar de voorzittershamer hanteren en hij werd 

opgevolgd door ‘Peep’ van de Ham. Na de aankoop in 1954 van de hervormde kerk 

(Mariakerk) zette pastoor Janssen zich vervolgens met hart en ziel in om de financiële 

middelen bij elkaar te krijgen die nodig waren voor de hoognodige restauratie van de kerk. 

 

 

 



Het bestuur van D.V.C.’26 tijdens het zilveren jubileum in 1951 
Staand v.l.n.r. Karel Coenen, Jo van Vuuren, Rinus Heijmans, Frans Som, Piet 

Vermeulen en Fons van Raaij. Zittend v.l.n.r. Hent de Reus, Theo Leonards (oud-

vorzitter), Jan Even en Jan Menning (fotocollectie Theo te Wil) 

 

In april 1954 werd het eerste clubblad onder de naam ’DVC-kruimels’ uitgebracht. 

 

In 1960 kreeg DVC’26 tijdelijk de beschikking over een 2e terrein aan de Lockhorststraat 

(ingang langs Hendrik Willemsen). Het terrein in De Kom kwam daardoor aan meer rust toe. 

Op het nieuwe terrein werd verlichting geplaatst, zodat het -naast het spelen van wedstrijden -

ook dienst deed als trainingsveld. 
 
Een hoogtepunt werd het seizoen 1959-1960, waarbij men de landelijke pers haalde vanwege 

het winnen van de beker bij de amateurs (29 juni 1960). Daardoor kon in het seizoen 1960-

1961 worden deelgenomen aan het bekertoernooi van de semi-profs. De poule indeling 

bestond naast D.V.C.’26 uit Vitesse, Heracles, De Graafschap en D.O.S. (nu FC Utrecht), dat 

de toenmalig keeper van het Nederlands elftal Frans de Munck (de zwarte panter) binnen haar 

gelederen had. 

 

In de beginjaren zestig van de vorige eeuw beleefde de club sportief gezien ‘gouden’ tijden in 

‘De Kom’. Duizenden toeschouwers kwamen op de wedstrijden af en D.V.C.’26 was een 

begrip in de omgeving. In de seizoenen 1961-1962 en 1962-1963 werd D.V.C.’26 kampioen 

en promoveerde het respectievelijk naar de derde en tweede klasse van de K.N.V.B.  

 

Een supportersvereniging kon natuurlijk niet uitblijven en op 24 oktober 1960 werd de tweede 

in de clubhistorie opgericht in Café ‘Het Zwijnshoofd’. In het (voorlopig) bestuur zaten Van 

Hattum (voorzitter), Jansen (secretaris) en Christant (commissaris). De vereniging hield 

slechts enkele jaren stand.  



In juni 1966 werd in Café Loeters aan de Lockhorststraat wederom een supportersvereniging 

opgericht. Het dagelijks bestuur bestond uit Bert Schlief (voorzitter), Bennie Hogeweide, later 

Geert Jansen (secretaris) en Geert Nova (penningmeester). 

 

In de Liemers van 4 maart 1966, nr. 29: 
‘Door de onverdroten ijver van onze onvolprezen terreinknecht was het DVC-terrein de 
afgelopen zondag zeer goed bespeelbaar. Het overtollige water was verdwenen en de 
stukgelopen gedeelten waren netjes en goed vast gewalst. ’n Pluim voor Gradus’. 
 

Van ’De Kom’ naar sportpark ’De Nevelhorst’ in 1966 
Na enige tijd was er in ‘De Kom’ te weinig speelruimte om alle spelers te laten voetballen. 

Noodgedwongen werd er geoefend op andere plaatsen. Gemeentesecretaris Herman 

Koekkoek wilde een groot sportcomplex aanleggen in De Heegh, waarop alle Didamse 

voetbalverenigingen zouden worden ondergebracht. Dit bleek geen haalbaar plan en 

D.V.C.’26  koos uiteindelijk voor het complex op De Nevelhorst.  

Het kampioenselftal uit 1962 
Stand v.l.n.r. Wim Pollmann, Gerrit Lebbink, Hammie van Hagen, Henk te Wil, Jan van Dijk, Jan 

Driessen en Hent de Reus. Geknield v.l.n.r. Wim Evers, Willie van Vuuren, Henk Mennings, Richard 

van Kraaij en Gerrie Berendsen (fotocollectie Theo te Wil).  

 


