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Vierdaagse in de uiterwaarden van Heumen, 2015 (foto LE)

Korfbalvereniging ONA, Overasselt 
(foto website ONA)

De Canon van de gemeente Heumen

Volgens recente gegevens telt onze gemeente meer dan veertig sportvereni-

gingen. Buiten en binnen, op het water, in de bossen en op de sportvelden, 

iedere week zijn een paar duizend mensen actief, individueel en in teamver-

band, op lokaal, regionaal, nationaal en soms zelfs internationaal niveau. Sport 

voor betere fysieke en mentale conditie, sport voor de sociale contacten.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren er al verschillende sportclubs in 

onze gemeente. De Gelderlander van 25 september 1912 vermeldt een over-

winning van korfbalclub ODO uit Overasselt op Juliana uit Malden. In Overas-

selt bleef die sport populair, bij ONA, later zouden ook de Heumense dames 

enkele decennia korfballen om in topconditie te blijven.

In de jaren dertig komen de voetbalclubs op. In Malden werd op 6 augustus 

1931 Juliana '31 opgericht. Aangezien die naam tijdens de bezetting niet 

gebruikt mocht worden, werd het R.K. Voetbalvereniging Malden, maar vanaf 

1965 gingen de rood-gele shirts weer onder de naam Juliana de velden van 

sportpark De Broeklanden op. In Heumen bleef men niet achter. In september 

1931 werd daar Ajax opgericht, in rood-wit, want de oprichter was een fan van 

de hoofdstedelijke club. In 1937 eindigde echter het korte avontuur van de 

club om in 1941 uit de as te herrijzen onder de door de pastoor voorgestelde 

nieuwe naam RKVV Heumen, waarvan in recenter tijd het RK geschrapt is. In 

1932 volgde Diosa, dat de voetballers van Nederasselt en Balgoy samenbracht. 

Eveneens in de jaren dertig was DOVC, de Overasseltse Voetbalclub, actief 

in de Roomsch-Katholieke Voetbalbond, de competitie van het bisdom Den 

Bosch. In de jaren veertig speelden ze onder de naam Overasseltsche Boys, 

waarvan de officiële oprichting volgens hun huidige website overigens pas in 

1958 plaats vond.
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46Juliana '31, kampioen hoofdklasse C, 2016, Malden 
(foto Matthee Moons)

De Pedaleurs, Malden (foto De Pedaleurs)

46 — Sport

105

Een club met een lange traditie is Union. In 1914 opgericht als sportclub van 

het Canisius College was het lang een Nijmeegse aangelegenheid, maar toen 

de ontzuiling had plaatsgevonden en het sportpark in Malden werd geopend, 

was Malden een voetbal- en hockeyvereniging rijker. 

Met de explosieve groei van de gemeente eind twintigste eeuw nam ook het 

assortiment aan sporten fors toe: vecht-, denk- en behendigheidssporten, 

buiten en binnen, in de nieuwe sporthallen De Veldschuur in Malden en de 

Passelegt in Overasselt. Basketbal, volleybal, zaalvoetbal, atletiek, judo en 

taekwando, tennis, tafeltennis en badminton, biljarten en bridgen, wandelen, 

paardrijden en wielrennen, zwemmen, water- en wintersport, fitness, ja zelfs 

zweefvliegen, alles wordt beoefend. Daarbij is er altijd uitwisseling met de 

wijde omgeving: Heumenaren sporten in Nijmegen en elders, van elders 

komen sporters naar de bossen en uiterwaarden van de gemeente Heumen. 

Zo ontvangen ieder jaar in juli de dorpen van onze gemeente de duizenden 

wandelaars van de Vierdaagse in Nijmegen.


