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Honderd jaar voetbal in Waubach afl evering 8
Door John Smeets
In 2002 hieven de beide vereni-
gingen RKVV Waubach en RKVV 
Waubachse Boys zich op, waarmee 
zij de weg vrij maakten voor een 
nieuwe vereniging: S.V. UOW 
’02. Daarmee kwam in feite een 
einde aan een hele reeks pogingen 
om samen te gaan. In de loop der 
jaren zijn er meerdere momenten 
geweest waarop aangestuurd werd 
op een krachtenbundeling . Onder 
meer al in 1945, maar ook in1948 
en in 1955 alsmede meerdere ke-
ren in latere jaren. 

Het clubblad ‘Boys-Nieuws’ van 
21 december 1945 spreekt met 
spijt over een mislukte poging 
tot fusie, die door de geestelijk 
adviseurs van beide verenigingen 
georganiseerd was. We citeren: ‘De 
besturen waren volledig akkoord, 
doch de richtlijnen werden jam-
mer genoeg verworpen door de 
ledenvergadering van Waubachse 
Boys. Een samensmelting van beide 
voetbalverenigingen zou voetbal-
lend Lauradorp-Waubach zeker ten 
goede gekomen zijn…’
Een fusie is nooit zo dichtbij ge-
weest als in het seizoen 1954-1955. 
Bijna alles was al geregeld. De fu-
sievereniging zou Sportclub Over-
worms gaan heten. En men zou 
de twee voetbalvelden behouden, 
waarbij de hogere elftallen zouden 
spelen aan de Maastrichterlaan en 
de lagere op het veld aan de Kant-
straat. Het liefst zouden de besturen 
de fusie meteen laten ingaan, maar 
dat mocht niet van de KNVB. Men 
moest het einde van de lopende 
competitie afwachten. Niets leek 
een fusie in de weg te staan. 
Maar… in het voorjaar van 1955, 
het was kermiszondag, moesten 
de twee fusiepartners nog tegen 
elkaar spelen. Dat werd zo’n grim-
mige en onvriendelijke wedstrijd, 
die Waubach met 1-3 won, dat de 
ledenvergadering van de Boys de 

Als je gaat fuseren: niet meer tegen elkaar spelen

reeds gegeven toestemming om te 
fuseren introk. Weer geen fusie dus. 
Voordat het inderdaad zover kwam 
zou er nog heel wat water door de 
Worm stromen.
Enkele generaties hadden met 
hart en ziel met en voor hun ver-
enigingen geleefd: ‘Waubach’ en 
‘de Boys’. Voorlopig bleek het 
opgeven van eigen clubcultuur en 
vertrouwde omgeving nog te veel 
gevraagd. Het waren prikkels en 
aansporingen van buitenaf die de 
beslissende zet gaven. Aanleiding 
tot het laatste fusie-initiatief was na-
melijk het besluit van de gemeente 
Landgraaf (in het jaar 2000) om de 
huurovereenkomst van het voetbal-
complex van Waubachse Boys niet 
meer te verlengen. De vereniging 
werd verwezen naar Sportpark Ter 
Waerden, waar ‘Waubach’ speelde. 
Voor ‘de Boys’ lag dat moeilijk. 
Maar, zoals laatste voorzitter Jan 
Tiemes stelde: we konden kiezen 
tussen drie opties: opheffi ng van 
de vereniging, óf verhuizing naar 
sportpark Ter Waerden om aldaar 
te spelen naast RKVV Waubach, 
óf samen een nieuwe vereniging 
vormen. 
Harrie Heijnen, destijds interim-
voorzitter en secretaris van RKVV 
Waubach: ‘Voor ons lag het gemak-

Samensmelting is de toepasselijke naam van dit schilderij. Beeldend kunste-
naar Lou Thissen, onder de indruk van het succes van UOW ’02, schonk dit 
werk aan de vereniging bij gelegenheid van het eerste lustrum in 2007. De 
kleuren refereren aan de clubkleuren van de voormalige verenigingen. Het 
werk is te bewonderen in de bestuurskamer van SV UOW ’02. Foto: Wim 
Smeets

In 2001 kondigde de pers de geboorte van de nieuwe voetbalclub aan

kelijker, wij konden op ons eigen 
terrein blijven. De Boys moesten 
echter weg uit het centrum van 
Lauradorp’. Overigens had de 
gemeente ook graag gezien dat VV 
Abdissenbosch naar Ter Waerden 
zou verkassen. De mensen van 
Abdissenbosch zagen dat echter 
niet zitten en zijn op hun stek 
gebleven.
Zoals gezegd kozen beide vereni-
gingen voor het creëren van een 
nieuwe vereniging. Voor sommigen 
een pijnlijk besluit, maar we lezen 
in de annalen… ‘dat op 1 juni 2002 
zowel Waubach als Waubachse 
Boys met een daverend feest af-
scheid hebben genomen van beide 
verenigingen.’ Bij de beslissende 
algemene ledenvergaderingen van 
beide verenigingen bleek niemand 
tegen. Thei Middeldorp, die samen 
met Jan Tiemes en anderen een 
groot aandeel had in het fusiepro-
ces: ‘Het gezonde verstand heeft 
gezegevierd en de voetbalsport is 
de grote winnaar van deze fusie’. 
De offi ciële oprichtingsdatum van 
de nieuwe vereniging is 1 juli 2002. 
De clubkleuren, rood en blauw, 
zijn ontleend aan het wapen van 
de voormalige gemeente Ubach 
over Worms. 
Volgende week: het slot.

Nieuwenhaags Nazomerfeest met feestband ‘Wir sind Spitze’
Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen en voetbalvereniging RKSV 
Sylvia hebben de handen opnieuw ineen geslagen, samen  organiseren 
zij op zaterdag 21 september de tweede editie van het ‘Nieuwenhaags 
Nazomerfeest’. De organisatie heeft de feestband ‘Wir sind Spitze’ ge-
contracteerd, de band die zichzelf affi cheert Die Alpen-Spatzen-Buben-
Rocker-Schlager-Freunde  & Oberkrainer-Pop-Rebellen-Kapelle.
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De vijf doorgewinterde muzikanten 
uit het Zuid-Limburgse Heuvelland 
met hun liefde voor het Duitstalige 
Lied (met een vette knipoog!) staan 
garant voor een humoristische live-
show met hilarische acts en een 
muzikale mix van Die Populärsten 
Polkas, Die Schönsten Schlager und 
Die Blödesten Ballerman-Party Hits, 
aangevuld met Nederlandstalige Kra-
kers, Ruige Rocksongs of Swingende 
DanceClassics. De interactie tussen 
band en publiek bepaalt welke 
‘twist’ er aan een avondje “Wir sind 
Spitze!” wordt gegeven. 

Plaats van handeling is de Har-
moniezaal aan het Sunplein te 

Nieuwenhagen RKSV Sylvia en 
Harmonie St. Caecilia Nieuwenha-
gen hopen veel leden en oud-leden 
die avond te kunnen begroeten. 
Het Nieuwenhaags Nazomerfeest 
is overigens voor iedereen toegan-
kelijk.
  
De toegangskaarten kosten € 10,-- 
in de voorverkoop en € 12,50 aan 
de avondkassa (mits voorradig).  
De zaal gaat om 19.30 uur open. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de on-
derstaande voorverkoopadressen:
Sfeercafé de Belvauer  (Hereweg)
Kantine RKSV Sylvia
Café Dierks (Hoogstraat)
Frank Weelen  (06-21449482)

Wir Sind Spitze, de feestband die het nazomerfeest op stelten gaat zetten.


