
Voetbalveld De Kom had als bijnaam 'het slagveld van Didam'. 

 

 

Nauwelijks woonde Jan Sanderink in 1956 aan de Dijksestraat in Didam of 

pastoor Janssen stond al bij hem op de stoep. Niet lang daarna gevolgd door 

voorzitter Peet van de Ham, die met zijn voornaam door sommige Didammers 

Piet, maar door de meesten meneer werd genoemd. 

 

 

Naam: Jan Sanderink.  

Leeftijd: 78 jaar. 

Functie:  

1956-1959 secretaris 

1959-1963 voorzitter 

1966-1970 voorzitter 

Erelid geworden 8 juni 1964. 

Op 2 januari 1956 kwam Sanderink in dienst van de Zuivelfabriek in de Spoorstraat in Didam. Vier 

maanden daarna kwam pastoor Janssen informeren of hij zich kandidaat wilde stellen voor een 

bestuursfunctie bij RK DVC'26. 

"Ik heb zelf nooit gevoetbald en wist niets van DVC. Maar als bestuurslid moet je ook over meer 

organisatorische talenten beschikken dan dat je je met voetbal bezig houdt. Overigens hield en houd 

ik nog steeds van voetballen. Ik zei destijds ja en werd de eerste twee jaar secretaris als opvolger van 

Fons van Raaij. Een rotwerk", zegt Sanderink die in 1959 voorzitter Van de Ham zag stoppen en hem 

in die functie opvolgde. Van Raaij werd na een onderbreking van zo'n twee jaar toen opnieuw 

secretaris. Sanderink vond Van de Ham een goede voorzitter. "Toen wij  kwamen, kwam het 

regelmatig voor dat er geschopt en geslagen werd op het veld. We zaten een keer in de trein met 

onder andere twee jongens. Toen de trein in de omgeving van het voetbalveld in De Kom naderde zei 

een van die jongens 'kijk daar heb je het slagveld van Didam'. Dat gaf aan hoe er over DVC in die 

dagen werd gesproken. We hebben ons in het bijzonder ingezet om aan het voetbalgeweld een einde 

te maken. "De overgang van het veld in De Kom naar De Nevelhorst geschiedde in de periode dat 

Sanderink voorzitter was. Over die periode zegt hij: "Gemeentesecretaris Herman Koekkoek wilde 

een groot sportcomplex laten aanleggen in De Heegh. Daarop zouden dan alle drie 

voetbalverenigingen (DVC'26, Loil en Sprinkhanen) moeten spelen. Sommige DVC’ers wilden in De 

Kom blijven, maar de meeste bestuursleden gaven de voorkeur aan een andere plaats in de 

gemeente. Maar niet samen met Loil en Sprinkhanen. In De Kom hadden we te weinig velden om alle 

elftallen te laten spelen en trainen.  

Getraind werd er daarom op een terrein van de zusters in De Lockhorst, terwijl er ook gespeeld werd 

achter de BLO-school. Een onhoudbare situatie. Gelukkig verleende de gemeente alle medewerking 

voor een nieuw complex en zo kwam De Nevelhorst tot stand." 



Als voorzitter had Sanderink het niet altijd even gemakkelijk. Grote problemen dreigden toen Jan van 

Dijk (seizoen 1961-1962) niet opgesteld werd voor de promotiewedstrijd tegen PH-Almelo. "De hel 

brak los toen de opstelling werd bekend gemaakt op de winkelruit van Hend de Reus in de 

Spoorstraat nadat de elftalcommissie had beslist. Tot midden in de nacht bleven daar enkele mensen 

over deze zaak praten. Jan van Dijk zou en moest worden opgesteld. Maar de elftalcommissie had 

anders beslist en ik respecteerde die beslissing. Zij dreigden naar mijn huis te trekken en de ruiten in 

te gooien", zegt Sanderink die al 31 jaar weg is uit Didam. Hij woonde daarna eerst in Hoogland en nu 

alweer 22 jaar in Lochem in een riant, door Welling, gebouwd huis. 

Sanderink: "De oproerkraaiers namen een seizoen later revanche. Wat er met Jan van Dijk gebeurd 

was, zinde hun niet en ik kreeg de Zwarte Piet toegespeeld. Sanderink was aftredend en stelde zich 

herkiesbaar. Maar door een aantal mensen werd Joep Schonis kandidaat gesteld als bestuurslid. Ik 

werd uit het bestuur gestemd. Schonis wilde eigenlijk geen voorzitter worden, maar heeft daar toch 

voor gekozen op aanraden van mij. Ik heb hem overgehaald om het wel te doen. Ik 1966 kwam ik 

terug, werd opnieuw voorzitter en ben dat gebleven tot 1970." 

In tegenstelling tot tegenwoordig was er in die tijd sprake van een elftalcommissie. Deze mensen, 

meestal drie personen, waren belast met het samenstellen van het elftal. Daarvoor kwamen de com-

missieleden bijeen in het huis van Hend de Reus aan de Spoorstraat waarvan de tuin grensde aan het 

voetbalveld in De Kom. Hoewel geruchten in Didam de ronde deden dat de opstellingen werden ge-

maakt door moeder De Reus is hier volgens Sanderink beslist nooit sprake van geweest. "De trainer 

of bestuursleden zaten er wel eens bij als de elftalcommissie bij elkaar kwam, maar zij hadden niets 

te zeggen." Het samenstellen van de elftallen bleek uiteindelijk een onhoudbare zaak. Daarom werd 

de elftal-commissie in het seizoen 1969-1970 afgeschaft. De teams werden vanaf die tijd door de 

trainers samengesteld.  

Bij De Reus speelde zich alles af. Hend de Reus kreeg in 1960 een feestdag aangeboden van DVC 

omdat hij 25 jaar bestuurslid was. "Hend deed erg veel voor de vereniging. Zijn vrouw overigens ook. 

Zij waste jarenlang de shirts en op maandagmorgen zagen de draden in de tuin van De Reus rood-

zwart." 

Terug naar De Nevelhorst waar na het aanleggen van de velden in het seizoen 1966-1967 eerst twee 

kleedlokalen werden gebouwd. De officiële opening werd verricht door burgemeester Nico Vlaar. 

Hierna werd er in het seizoen 1967-1968 een kantine, een bestuurskamer en nog enkele kleedlokalen 

gerealiseerd. Daarvoor beschikte de vereniging niet over voldoende eigen financiële middelen. Om 

aan het benodigde geld te komen werden er obligaties verkocht van 25 of 50 gulden. Sanderink: "De 

meeste obligaties werden later teruggegeven aan de vereniging. Jan Welling zat in die periode al in 

het bestuur. Hij was vooral belast met de nieuwbouwwerkzaamheden. In 1966 stelde ik ook als eis 

dat Jan Welling deel uit zou gaan maken van het bestuur. Anders wilde ik geen voorzitter worden. De 

officiële opening van de uitbreiding werd verricht door pastoor Becker van de St. Martinusparochie 

en niet door de geestelijk adviseur van DVC’26, pastoor Janssen. We hadden in die tijd twee pastoors 

voor twee parochies in het dorp Didam."  

Het was ook in de periode van Sanderink dat DVC'26 overschakelde naar een eigen jeugdbestuur. 

Daartoe werd besloten mede in verband met de toename van het aantal jeugdleden. Het 

jeugdbestuur werd ingesteld in het seizoen 1958-1959 toen Peet van de Ham afscheid nam als 

voorzitter. Het eerste bestuur bestond uit meester Jan Feenstra, meester Burg Veenink, Pim van 

Zimmeren en Gerrit Bolder. DVC telde op dat moment 239 leden. Van de Ham stond bekend om zijn 

tasje waarin sinaasappels zaten. Tijdens de rust deelde hij de sinaasappels uit aan de spelers. 



De opening van een nieuw voetbalseizoen werd in die tijd begonnen met een H. Mis in de kapel van 

het voormalige ziekenhuis of - zoals anderen het ook wel noemden - de kapel van het 

Albertusgebouw. Voorganger was pastoor Janssen. Na afloop volgde er een koffietafel, meestal in 

zaal Berendsen. Bij Berendsen (café Het Zwijnshoofd) werden meestal ook de bestuursvergaderingen 

gehouden.  

Op 24 juni 1968 vond de eerste ledenvergadering in het clubhuis op De Nevelhorst plaats, hoewel dat 

clubhuis nog niet helemaal klaar was. Financieel gezien ging het onder het bewind van Sanderink niet 

altijd even goed. Daarom werd er gezocht naar alternatieven om aan geld te komen. Zo werd bij 

strenge winters het Baggergat ingericht om er te schaatsen en er zelfs schaatswedstrijden te houden. 

Een bekende Didamse hardschaatser was in die tijd Frans Sloot uit Greffelkamp. 

Sanderink: "Ook organiseerden we carnavalsavonden. Mijn vrouw en ik waren zodanig als sjeik 

verkleed, dat pastoor Janssen ons niet herkende en zich afvroeg waarom de voorzitter er niet was, 

terwijl ik bijna naast hem stond." 

Hoewel op ruime afstand van Didam ontvangt Sanderink nog steeds Samenspel, het clubblad van 

DVC'26. Qua omvang is het blad enkele malen gewijzigd. Maar de naam is nog steeds dezelfde.  

"Er werd een prijsvraag uitgeschreven wie de beste naam voor het clubblad zou bedenken. Hij of zij 

zou daarvoor vijf gulden krijgen. Ik heb de naam Samenspel (voetballen doe je immers samen) 

bedacht. Maar die vijf gulden heb ik nooit ontvangen." 

Over wat Sanderink bijgebleven is uit de periode dat DVC voor de KNVB-beker tegen DOS, Heracles, 

Vitesse en De Graafschap speelde: "Je had in Didam gymnastiekvereniging Margriet/Theodem. Die 

vereniging zat financieel aan de grond. Zeg maar dat ze op de rand van het faillissement stond. Van 

die vereniging was kapelaan van de Veer geestelijk adviseur. Hij deed een beroep op DVC om te 

helpen. Dat hebben we gedaan. De gymnastiekvereniging mocht tijdens de thuiswedstrijden tegen 

DOS, Heracles en Vitesse geld vragen voor de zitplaatsen. Een kwartje per plaats. Dat geld mochten 

ze houden. Het heeft heel wat opgeleverd, want duizenden mensen bezochten die wedstrijden. Willy 

ter Heerdt is toen voorzitter van Margriet/Theodem geworden. Hij was tevens bestuurslid van DVC." 

Sanderink maakte de gloriejaren mee. De bekerwedstrijden tegen vier betaalde clubs en de 

promoties van de vierde naar de tweede klas KNVB. Bijna was DVC er in die tijd in geslaagd om door 

te dringen tot de eerste klas. Op het allerlaatste moment ging het mis en moest DVC genoegen 

nemen met de tweede plaats. De woorden van Sanderink tijdens de receptie met het 40-jarig 

bestaan werden net niet bewaarheid. De voorzitter sprak tijdens die receptie de woorden uit dat 

DVC binnen vijf jaar in de eerste klasse zou moeten zijn.  

Vlak voordat Sanderink wegens zijn baan Didam verliet nam hij als DVC-voorzitter nog deel aan een 

bijeenkomst samen met de voorzitters van Loil en Nieuw-Dijk. Besloten werd om jaarlijks een 

sportdag te organiseren voor de leden van de drie voetbalverenigingen. Voor de eerste keer vond 

een dergelijke dag in 1970 plaats. 

 

 


