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Door John Smeets

De Tweede Wereldoorlog gooide op alle gebied roet in het eten. Uiteraard 
deelde ook het voetbal in de malaise. Als de competitie al niet stil lag, 
dan ging het er vaak rommelig aan toe. In het seizoen 1939-1940 kwam de 
competitie in de problemen door de algemene mobilisatie en moest hij 
voortijdig worden afgebroken. Begin mei 1940 bezetten de Duitsers ons 
land en voorlopig maakte de oorlog voetbal onmogelijk. Toch, toen men 
aan de bezetting ‘gewend’ was, werd de draad weer opgepakt. 

100 jaar voetbal in Waubach afl evering 7

Zeven paar schoenen voor een heel elftal

Zuur voor de ‘Boys’ was dat er in 
1943 geen promotiewedstrijden 
werden gespeeld. Het kampioen-
schap dat ze hadden behaald in de 
2e klasse (K)NVB kon zodoende niet 
worden bekroond met promotie naar 
de 1e klas. 

In datzelfde jaar brak er een hevig 
conflict uit in de gelederen van 
Waubach-Oranje. Het confl ict, met 
dreigbrieven en ultimatums, ging 
over de aanstelling van een geestelijk 
adviseur. Er waren voor- en tegen-
standers. Om hun gelijk te halen 
schakelden de tegenstanders zelfs de 
bezetter in. Met succes: er kwam geen 
geestelijk adviseur. Maar toen de 
tegenstanders ook nog dreigden met 
liquidatie van de club, stak dezelfde 
bezetter daar een stokje voor. De club 
moest behouden blijven! Waubach-
Oranje gered door de Duitsers! Niet 
lang daarna kwam die geestelijk 
adviseur er overigens toch. 

Was er in het leven van alledag al 
gebrek aan alles, dit gold ook voor 
de sport. Voetbalschoenen waren al-
leen op de bon te verkrijgen, via de 
voetbalbond. Maar daarmee konden 
slechts zeven paar schoenen per elftal 
worden aangeschaft. Fietsbanden 
waren niet meer te krijgen. Reden 
voor trainer Lejeune van Waubachse 
Boys om er het bijltje bij neer te 
gooien. Zonder fiets kon hij niet 
meer in Waubach komen. Soms was 
er geen scheidsrechter. In 1945 werd 
de wedstrijd Laura-Waubachse Boys 
gefl oten door kapelaan Reinaerts uit 
Kerkrade. Hij verving de officiële 
scheidsrechter die niet was komen 
opdagen.

Honderd jaar voetbal. Dat betekent 
dat velen, het zal in de duizenden 
lopen, in de loop van de jaren profi jt 
hebben gehad van het voetballeven 
in Waubach-Lauradorp. Op welk 
gebied dan ook, of het nu gaat om 
het actief beoefenen van de sport, 

het meewerken als vrijwilliger en 
bestuurslid of het meeleven als sup-
porter. 

Als het om cijfers gaat, kunnen we 
er slechts een slag naar slaan. Maar 
om een idee te geven: in 1977 vierde 
RKVV Waubachse Boys het veertig-
jarig bestaansfeest. Zowel voorzitter 
Klinkers als wethouder Jup Erkens 
wezen bij die gelegenheid op het 
grote belang van het amateurvoet-
bal: ‘Gedurende de bestaansperiode 
(van W.B.) is er gemiddeld per jaar 
door zo’n honderd spelers actief aan 
de voetbalsport deelgenomen, die 
daardoor ongeveer vier uur per week 
hun vrije tijd nuttig en aangenaam 
hebben kunnen besteden. Hoeveel 
duizenden supporters zijn present 
geweest in deze veertig jaar bij de 
wedstrijden van hun club, aldus hun 
vrije tijd aangenaam bestedend.’ 

En de wethouder: ‘Dank aan de men-
sen die de gemeenschap (hij heeft 
het over Lauradorp, maar hetzelfde 
geldt uiteraard voor Waubach en ook 
voor andere verenigingen) veertig 
jaar lang hebben gediend met hun 
vrijwilligerswerk in tijden van ups 
en downs. Hoeveel mensen hebben in 
die veertig jaar de voetbalsport actief 
beoefend en hoeveel mensen konden 
hun vrije tijd besteden aan het kijken 
naar trainingen en wedstrijden? Het 
zijn er duizenden en duizenden in de 
loop der jaren.’ 

Tel daar de nog grotere cijfers van 
Waubach-Oranje bij op, dan worden 
de getallen alleen nog maar indruk-
wekkender. Clubs kunnen slechts 
bestaan als ze geleid en ondersteund 
worden door bestuursleden en vrij-
willigers. Zonder deskundige en 
gepassioneerde bestuursleden had-
den ‘Waubach’ en ‘de Boys’ nooit zo 
veel voor hun gemeenschap kunnen 
betekenen. 

Wordt vervolgd

RKVV Waubach aan het begin van het seizoen 1965-1966. Café Lassing heeft het eerste elftal voorzien van nieuwe tenues. 
Achteraan: trainer Gerard Otten, Fer Schiffers, Lau Gielen, Frans Schiffers, Frans Scheffers, Pierre Kusters, Louis Lafl eur, 
Frans Nievelstein en Loek Gerets. Vooraan: Cor Thelen, Theo Thijssen, Theo Middeldorp, Dick Snippe, Ben Deguelle (met 
zoontje van sponsor) en Herman Eijgelshoven. Te midden van de spelers staat mevrouw Lassing.

Waubachse Boys. Het derde elftal presenteert zich met nieuwe shirtjes voor het seizoen1983-1984, dertig jaar geleden. 
Shirtsponsor was Gemeenschapshuis ’t Sjtroatje. Staande: Echtpaar Bertie en Joep Weijers van ‘’t Sjtroatje’, Wiel Schmitz, 
Wim Smeets, Ben Remmerde, Sjaak Siersema, Pierre Vaessen, Herman Rinkens, Jo Meens, John Oerlemans, elftalleider 
Toon Bitter en voorzitter Jaap van Hof. Knielend: Ger Beckers, Sjef Thevissen, André Pauli, Nol Caenen, Louis Tiemes, 
Sjaak Wijhers en N.N. Onder de toeschouwers zijn onder meer Lei Dadziak, Joof Smeets (van ’t Höfke…) en Nico Cremers 
te herkennen.

GPS wandeltocht 
op15 september 
 
Wegens het enorme succes van de GPS wandeltocht van het afgelopen 
jaar, en mede dankzij de ondersteuning van Welsun en Sport en Leisure-
park, zijn bewonersvereniging Lauradorp, belangenvereniging Rimburg, 
Jeugdactiviteitengroep De Rimwormpjes en buurtbelangen Waubach al-
weer klaar voor de volgende GPS wandeltocht. Deze zal plaatsvinden op 
zondag 15 september. 

De eerste groep gaat om 13:00 uur van start. Het thema dit jaar is ‘Bokken-
rijders’ en de lengte van de wandeltocht is 6,1 km. U kunt erop rekenen dat 
de tocht, inclusief pauze, ongeveer twee uur gaat duren. De kosten zijn, net 
zoals vorig jaar,  één euro per persoon, inclusief hapje en drankje. Omdat er 
op Duits grondgebied gewandeld wordt, is het raadzaam een identiteitsbewijs 
op zak te hebben. U kunt zich inschrijven tot en met 10 september. Uiteraard 
zijn er, ook met deze tocht, weer leuke prijsjes te winnen. 
 
Inschrijven: 
Voor Lauradorp bij Saskia 06-15159910
Voor Rimburg bij Lenie of Lia 045-5321607 of 045-5451703
Voor Waubach bij Miryam 045-5314434

Al acht jaar organiseert Taskforce QRS (studenten geneeskunde Uni-
versiteit Maastricht), samen met de Stichting Reanimatie-estafette 
Limburg een reanimatie-estafette. Dit jaar wordt dit evenement door 
het Charlemagne College Landgraaf, de gemeente Landgraaf, de Pro-
vincie Limburg en het Atrium Medisch Centrum georganiseerd op 27 
september. Als voorbereiding wordt op 26 augustus een informatie-
avond georganiseerd. 

Reanimatie-estafette 
Charlemagne College

Op deze dag gaan leerlingen van 
scholen uit de Euregio samen met 
studenten, bestuurders, profes-
sionals zoals artsen, verpleegkun-
digen, politie en brandweer uit 
Nederland, België en Duitsland 
tien uur van 09.00–19.00 uur re-
animeren. Elk uur gaan tien teams 
van vijf deelnemers samen een uur 
reanimeren waarbij ze elkaar om de 
twee minuten afl ossen; na een uur 
wordt de reanimatie overgenomen 
door de volgende teams.
Op deze dag worden vele burgers 

uit de Euregio, leerlingen en docen-
ten van scholen, schoolbestuurders, 
ziekenhuisbestuurders en mede-
werkers, Rode Kruis, zorgprofes-
sionals en politici.

Parallel aan de reanimatie-estafette 
worden twee symposia gehou-
den: een over het Provinciale 
programma Hart voor Limburg 
en een over het Euregionale pro-
gramma EMuRgency, waarbinnen 
een grensoverschrijdende aanpak 
van plotselinge hartstilstand wordt 

ontwikkeld. Uitvoerige informatie 
over het programma vindt u op 
www.reanimatie-estafette.nl

Aan de informatieavond op maan-
dag 26 augustus van 19.00 tot 21.30 
uur, op
het Charlemagne College, Locatie 
Eijkhagen wordt deelgenomen 
door oa. Ton Gorgels, cardioloog  
Maastricht UMC+, Hans Kragten, 
cardioloog  Atrium MC Heerlen, 
Peter Begas, voorzitter Hartveilig 
Landgraaf en Bert Delahaye, Leon 
Triepels, AmbulanceZorg Limburg 
Noord,  Philo Logister,  GGD Zuid 
Limburg, 
Erik Koppe, gedeputeerde Provin-
cie Limburg, Marco Kalz, Open 
Universiteit Heerlen. Voorzitter-
schap in handen van Jan Bonten, 
Landgraaf.


