
Landgraaf Koerier achtDinsdag 6 augustus 2013

SPORTSPORT SPORT

Door John Smeets

De LVB, de bond waarin Waubach-Oranje van start was gegaan, was 
een onderafdeling van de NVB, de Nederlandsche Voetbalbond. In 
1925 wist de club naar de NVB te promoveren en in de nu volgende 
jaren maakte Oranje van promoveren een gewoonte. Van 3e klasse D 
naar 3e klasse E. In 1930 promotie naar tweede klasse C. Verschillende 
jaren wisten de Oranjemannen van Waubach mee te draaien in de top 
van de ranglijst. In die succesrijke periode stelde de vereniging haar 
eerste offi ciële trainer aan: Dr. Ernst Huber, tandarts te Scherpenseel 
(in een volgende afl evering meer over deze trainer). 

Lange tijd speelde de club op het niveau van 2e en 3e klasse KNVB, maar 
de armzalige ambiance van de weide aan de Kantstraat was er, hoe kan 
het anders, voor een belangrijk deel de oorzaak van dat de prestaties van 
Waubach minder werden. Was Waubach in 1950 nog gepromoveerd naar 
de 2e klasse KNVB, in 1958 volgde degradatie naar de 3e klasse. 

De betere voetbalomgeving van het complex Ter Waerden vormde echter 
de opmaat tot een periode van successen en grote bloei. Overigens was 
de nieuwe accommodatie niet de enige begunstigende factor. De uitbrei-
ding van de kern Waubach met een groot aantal woningen in het gebied 
Europaweg-Oost zal een zeker zo stevige stimulans zijn geweest. Men 
kon putten uit een groter aantal spelers en potentiële bestuursleden. De 
oprichting van een Raad van Commissarissen in 1973 is daar waarschijn-
lijk aan te danken. 

De teleurstellende degradatie, in 1973, naar de 4e klasse, bleek naderhand 
de aanloop voor de meest glorieuze periode uit de geschiedenis van de 
club. Enkele jaren achter elkaar volgde promotie, zodat Waubach zich in 
het seizoen 1975-1976 geplaatst zag in de eerste klasse KNVB. Ook met 
de andere teams ging het voortreffelijk. Vier jeugdelftallen werden in 
dat zelfde seizoen kampioen en Pablo Huth werd op Wembley Europees 
kampioen strafschoppen schieten. 

Daarna gingen de prestaties op en neer. In 1978 degradatie naar de 2e 
klasse, enkele jaren later gevolgd door degradatie naar de 3e klasse. Maar 
wederom kondigden zich betere tijden aan en deze keer met trompetge-
schal! ‘Oranje’ beschikte in die jaren over jeugdtalent in overvloed. Een 
van die talenten was Ruud Dremmen: ‘Ons  A1-elftal werd in het seizoen 
1982-1983 kampioen in de hoogste klasse, met tegenstanders als Roda JC 
en Fortuna SC! Daarna werden we Limburgs kampioen en mochten we 
deelnemen aan het Nederlands kampioenschap in Zeist. Hier speelden 
we onder meer tegen Ajax en Feyenoord met spelers als van Basten, Van 
het Schip, Menzo en Mario Been. Ik denk dat dit de hoogste prestatie is 
van een jeugdteam in de afgelopen honderd jaar,’ aldus Ruud. Het is dan 
ook niet vreemd dat RKVV Waubach in het seizoen 1984-1985 weer in 
de eerste klasse te vinden was. En in 1988 promoveerde de toen 75 jaar 
oude vereniging zelfs naar de hoofdklasse. Na slechts één jaar hoofd-
klasse volgde weer degradatie naar de eerste klasse, waar het team van 
de toenmalige trainer Wim Vrösch een behoorlijk aantal seizoenen goed 
meedraaide. Daarna volgden meerdere degradaties. In het laatste seizoen 
als RKVV Waubach speelde de club in de vierde klasse.

Wordt vervolgd

Honderd jaar voetbal Waubach afl evering 5

‘Waubach-Oranje’ kreeg vaak het heen en weer

1988. RKVV Waubach naar de Hoofdklasse KNVB! Dit succes werd behaald met de volgende mannen: Staande 
v.l.n.r.: assistent-trainer Albert Wassen, verzorger Peter Beckers, Karim Omani, Cor van Kan, Addie Kleinjans, Nol 
Wauben, Pablo Huth, Jo Linssen, Jos Dirkx, Auke Wagenaar, grensrechter Jep Wagenaar, trainer Wim Vrösch en 
verzorger Chris Beckers. Zittend: Jos Speth, Joop Dacier, Jo Willems, Jo Jurgens, Marco Blankenhage, Theo Lurken 
en Adrie Snippe.

Het getalenteerde A1-elftal van RKVV Waubach in het seizoen 1982-1983. Bovenste rij: John Kölker, Jo Habets, Wiel 
Lenzen, Wiel Meijer, Paul Peters, Henny ter Haar, Rob Gerads, Marco Grassi, Ruud Dremmen, Pierre Nievelstein, Jo 
Smeets, Heinz Röhlinger. Onderste rij: Peter Beckers, Ralf Mennis, Jos Speth, Hans Dieter Scholtes, Roger Mennis, 
Peter Röhlinger, Gaston Huth en John Dörenberg.

Banden voordeelweken bel voor info!
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Een Dagje uit met 
Thomas in Simpelveld
De voorbereidingen voor het 12e bezoek van “Thomas het stoomloco-
motiefje” aan de Miljoenenlijn in de herfstvakantie zijn in volle gang. 
Ben jij ook een grote Thomasfan en wil je alvast een voorproefje nemen 
op het grote kinderevenement in oktober? Breng dan een bezoek aan 
station Simpelveld op zondag 11 augustus tijdens de ‘Thomas Sneak 
Preview’.

Tijdens de ‘Thomas Sneak Preview’ 
ontmoet je de Dikke Controleur 
die, samen met stoomlocomotiefje 
Anna, station Simpelveld alvast 
komt inspecteren voor de komst 
van Thomas op 18, 19 en 20 oktober 
. Om alle kinderen te plezieren heeft 
meneer Hoogsma Hoed allemaal 
activiteiten laten organiseren. Zo 
kun je een ritje meemaken in de 
cabine van een locomotiefje, laat je 
schminken als een thomasvriendje 

en kun je deelnemen aan de speci-
ale conducteurspeurtocht! 
En was je sowieso al van plan om 
in oktober ook te komen, koop 
dan op zondag 11 augustus je 
thomas-tickets voor oktober met 
20% korting. 

Het station Simpelveld is tijdens de 
‘Thomas Sneak Preview’ vrij toe-
gankelijk. Om met de treinen mee te 
reizen dient er een plaatsbewijs aan 

het loket gekocht te worden. 

Speciaal voor onze jongste rei-
zigers organiseren wij de gehele 
maand augustus een stoomcursus 
conducteur. Kinderen in het bezit 
van een geldig plaatsbewijs 
kunnen, zonder te reserveren, 
kosteloos deelnemen aan dit 
speciale kinderarrangement, 
dat gecombineerd kan wor-
den met elke treinrit.

De hele maand augustus 
rijden de stoomtrein en Schie-
nenbus een vaste dienstrege-
ling op woensdag, donderdag 
en zondag. Je kunt zonder 
reservering instappen op alle 

stations langs het traject en een 
kaartje kopen aan het loket van 
station Simpelveld en Valkenburg 
of bij de conducteur in de trein.

Breng voor meer informatie over 
de rijdagen, vertrektijden en alle 

leuke arrangementen een bezoek 
aan de website www.miljoenen-
lijn.nl of neem contact op met het 
stationskantoor in Simpelveld 045-
5440018.


