
 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 

SJEF HEINEN 

12 december 1932 – 21 maart 2017 

Heden bereikte ons het droeve bericht, dat ons lid Sjef Heinen op 84- jarige leeftijd is 

overleden. Sjef zou dit jaar 70 jaar lid zijn van onze vereniging.  

Sjef werd op 14 jarige leeftijd lid van RKVV Waubach. Hij stond bekend als een 
technisch begaafde voetballer, klein van stuk, maar fanatiek als een reus. Na zijn 
jaren in de jeugd heeft Sjef tot aan zijn vierendertigste in het eerste elftal gespeeld. 
Hij heeft in die jaren heel wat trainers en schoenen versleten als de grote kleine man 
op het middenveld van de RKVV Waubach. Ondanks zijn lange staat van dienst, was 
een kampioenschap hem niet gegund. Wel won hij in die tijd de KNVB-beker. Een 
prestatie van formaat.  
 
Na zijn periode in het eerste elftal speelde Sjef nog in lagere elftallen, waarmee hij 
wél diverse kampioenschappen wist te behalen.  Daarna was hij nog jaren trainer 
van de jeugd en het tweede elftal. Ook als trainer behaalde hij verschillende 
kampioenschappen. Op bijna pensioengerechtigde leeftijd hing hij, na een mooie 
voeblcarrière, de voetbalschoenen aan de wilgen. Hij bleef de vereniging echter met 
hart en ziel als geïnteresseerd lid op de voet volgen.  
 
Buiten de lijnen was Sjef een vaste supporter van het eerste elftal. Samen met zijn 
oude voetbalvrienden vormde hij de zogenaamde “F-side”. Dat bleef ook zo na de 
fusie in 2002 bij UOW ’02. Trots was Sjef op zijn kleinkinderen, zeker toen 3 van de 4 
bij zijn clubje gingen spelen. 

De laatste jaren hebben we Sjef moeten missen rond het voetbalveld. Zijn 
gezondheid liet het niet meer toe dat hij wedstrijden kon bezoeken. Met het overlijden 
van Sjef verliezen we een bijzondere lid. 

Sjef rust zacht in vrede. 

Heel UOW’02 wenst zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
familie veel sterkte bij het verwerken van het overlijden van Sjef.  

De uitvaartdienst voor Sjef zal gehouden worden op vrijdag 24 maart om 13.30 uur in 
de parochiekerk H. Jozef aan de Kerkstraat in Waubach. Aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden op het naastgelegen kerkhof. 

 

 

 


