
De periode op sportpark ‘De Nevelhorst’ vanaf 1966 
Op 2 juli 1996 vond de eerste steenlegging voor de bouw van twee kleedlokalen plaats door 

pastoor en geestelijk adviseur A.F.A. Janssen. De bouw hiervan vond met behulp van de 

eigen leden plaats. Een gedenkwaardige dag was 23 oktober 1966, toen D.V.C.’26 haar 40 

jarig bestaan vierde en sportpark ‘De Nevelhorst’ officieel in gebruik werd genomen. Hierdoor 

kreeg men de beschikking over een hoofdveld, twee bijvelden en twee kleedlokalen.  

 

Opening van het sportpark ‘De Nevelhorst’ op 23 oktober 1966 door burgemeester Vlaar onder 

toeziend ook van voorzitter Jan Sanderink en bestuurslid Jan Welling. 

(fotocollectie Theo te Wil) 

 

Op het nieuwe sportpark was geen trainingsveld beschikbaar en de trainingen vonden elders 

plaats (achter de vroegere BLO-school en naast de zuiveringsinstallatie). Met de aanleg van 

een trainingsveld op het nieuwe sportpark werd medio 1967 een begin gemaakt.    

 

Op een buitengewone ledenvergadering werd op maandag 6 november 1967 door de leden 

toestemming gegeven voor de bouw van een kantine, een bestuurskamer en uitbreiding van 

de kleedgelegenheid. Op 1 februari 1968 werd de eerste spade in de grond gezet en op 

donderdag 28 maart 1968 werd door pastoor J.F.F. Bäcker de eerste steen gelegd (in de 

kantine). Begin augustus 1968 werd de ruwbouw opgeleverd. De afwerking duurde nog enkele 

maanden, maar het resultaat was geweldig. Deze nieuwbouw was mogelijk door werkloze 

bouwvakkers in een gemeentelijk sociaal werkvoorzieningverband (WSV) –in samenwerking 

met andere gemeenten -de ruwbouw te laten verrichten. Het gemeentebestuur van Didam 

stond volledig achter dit plan en steunde dit van harte. De officiële opening van de nieuwe 

accommodatie werd op 7 juni 1969 door burgemeester Vlaar verricht. 

 
In 1971 werd de damesafdeling binnen D.V.C.’26 opgericht. Initiatiefnemer en eerste trainer 

was bestuurslid Willie Geven. 



In 1974 nam D.V.C.’26 afscheid van geestelijk adviseur pastoor A.F.A. Janssen. In augustus 

1975 werd Herman Koekoek tot adviseur aangesteld en dat betekende het einde van het 

instituut ‘geestelijk adviseur’.  

 

In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw was D.V.C.’26 bijzonder succesvol. In 

het seizoen 1974-1975 werd het kampioenschap in de 3e klasse van de K.N.V.B. behaald na 

een 0-0 gelijkspel in en op Eibergen. In het seizoen 1976-1997 werd men kampioen in de 

twee klasse van de K.N.V.B. en promoveerde D.V.C.’26 als eerste vereniging in ‘De Liemers’ 

naar de eerste klasse. 

Het kampioensteam net na de overwinning op Eibergen  
Staand v.l.n.r. Gradus Masselink (terreinknecht), Ep Hogeweide (leider), Jan Welling (voorzitter), 

Theo te Wil, Bennie Peters, Harrie Burgers, Johnny Splithof, Henk Splithof, Theo Straatsma, Henk 

te Wil en Richard van Kraaij (grensrechter). Zittend v.l.n.r. Gerrit Bosveld (trainer), Hein de Reus, 

Wim Masselink, Frits Burkhard, Aloys (IJs) Godschalk, Wim Visser, Bert Wolf en Theo Splithof 

(fotocollectie Theo te Wil) 

 

Het 50 jarig jubileum in oktober 1976 werd groots gevierd met jubileumwedstrijden van het 

eerste elftal tegen Vitesse (0-7) en de Oud Internationals (3-1). Op zondag 24 oktober 1976 

werd door de voorzitter van de jubileumcommissie A. van Hoorn op symbolische wijze een 

overdekte tribune als jubileumgeschenk aangeboden. De eerste steenlegging voor de bouw 

van kleedkamers onder de tribune werd op 4 juni 1978 door de zeer gewaardeerde 

terreinknecht Gradus Masselink verricht.  

 

De ledenvergadering van D.V.C.’26 ging op 21 augustus 1979 akkoord  met de bouwplannen 

voor een trainingshal op het sportpark. Op 14 juni 1981 werd door voorzitter en Jan Welling de 

eerste steen gelegd. 

 

  



Jan heeft zich bijzonder ingespannen om deze hal te realiseren en inmiddels draagt deze ook 

zijn naam. De officiële opening van de trainingshal met bestuur- commissie- en kleedkamers 

en de uitgebreide renovatie van de accommodatie werd op Hemelvaartsdag 20 mei 1982 

door de wethouder voor sportzaken Willie Loeters, onder meer in aanwezigheid van 

burgemeester Van Gils en gemeentesecretaris Evers, verricht.  

 

In 1986 werd het 60 jarig jubileum gevierd met als hoogtepunt de wedstrijd D.V.C.’26 – Ajax. 

 

In 1994 werd de kleedaccommodatie achter de tribune met twee kleedkamers uitgebreid en 

door secretaris Jo Bolk werd op 23 mei 1994 de eerste steen gelegd.  

 

In het seizoen 1995-1996 haalde D.V.C.’26 weer het nieuws door voor de tweede keer in haar 

bestaan de K.N.V.B. beker van het district Oost te winnen na een 2-1 overwinning (na 

verlenging) op 9 mei 1986 in Bathmen op zaterdaghoofdklasser D.O.S. uit Kampen. Alhoewel 

D.V.C.’26 in de driekamp met IJsselmeervogels (zaterdaghoofdklasser) en FVC 

(zondaghoofdklasser) in Spakenburg om een plaats in de landelijke bekerfinale in ‘De Kuip’ 

het beste spel liet zien, moest het de eer aan de thuisclub IJsselmeervogels laten, die het 

beste op hun ‘knollentuin’ uit de voeten konden.  

 

In de algemene ledenvergadering van 26 april 1999 werd toestemming gegeven voor de 

verbouwing van het clubhuis en aanpassing van de accommodatie. Het prachtig 

gerenoveerde clubhuis werd eind 1999 in gebruik genomen. 

 

In 2001 vierde D.V.C.’26 haar 75 jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan werd een speciale 

jubileumkrant uitgebracht. Het gehele jaar waren er festiviteiten georganiseerd en onderdeel 

daarvan was de wedstrijd D.V.C.26 – Vitesse. 

 


