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Nicole

Wij verzorgen ook koude- en 

warme buffetten

Hovenstraat 118 Waubach
Landgraaf

tel. 045 - 5326811

SLAGERIJ TRAITEUR

Kant en klaar
uit eigen keuken

100 gr. Gebakken Pastei
100 gr. gekookte ham

100 gr. hamworst
samen voor 3,60

Souvlaki’s
4 stuks 5,00

Spiesen
4 stuks 5,00

Boerderijkipfi let 
gemarineerd 

500 gram 6,50

Koude schotel
500 gram 3,75

Runderpoulet
500 gram 4,95

Nu ook op maandag geopend 

van 10.00 tot 18.00 uur

Gegrilde spareribs 
500 gram 4,95

Kip pilaf
500 gram 4,95

De zomer heeft er dit jaar geen zin in, het 
lijkt wel of het seizoen depressief is en 
last heeft van wisselende stemmingen, 
want heel wat depressies in de vorm 
van stortbuien die gepaard gaan met 
windstoten bepalen regelmatig het 
weerbeeld van de laatste tijd.

Soms heeft de zomer dus ook wel een 

Door John Smeets

Dit jaar, 2013, is het precies honderd jaar geleden dat in Waubach een 
voetbalclub werd opgericht. In september 1913 werd de Waubachse 
Voetbalclub Oranje opgericht, die later Rooms Katholieke Voetbal 
Vereniging Waubach ging heten. 24 jaar later was het de beurt aan de 
Waubachse Boys uit Lauradorp.

In de komende weken biedt de Landgraafkoerier een impressie van 
het interessante en bewogen voetballeven in het Waubachse. Verba-
zingwekkend hoeveel plezier, eensgezindheid, confl icten en emoties 
met dit honderdjarige voetballeven gepaard zijn gegaan. Vandaag het 
eerste verhaal.

De zomer heeft een 
depressie

goede dag. Blijkbaar uit schuldgevoelens is het seizoen dan 
ineens overdreven positief en laat dat merken via een korte 
hittegolf, waardoor wij genoodzaakt zijn om puffend van de hitte 
een schaduwplekje op te zoeken.

Zou de zomer soms last hebben van de recessie en daardoor 
zo raar doet? Dat is wat we eigenlijk niet kunnen gebruiken want 
een mooie en warme zomerse dag doet al dat negatieve nieuws 
even verdwijnen. Misschien moet de zon gewoon even aan de 
antidepressiva en klaart het weer dan wat op.

Op 21 juni hadden we de langste dag van het jaar en voor de 
pessimisten onder ons betekent het dat we zo langzamerhand 
weer richting winter gaan.
Dan kan het dus in die tijd weer gaan vriezen of dooien, maar 
laten we dat nog maar even uitstellen.

Ondertussen draag ik over mijn zomerkleding nog een vestje en 
heb ik de neiging om de verwarming aan te zetten.

Wie niet?

Honderd jaar voetbal in Waubach 1
Hoe het begon: WVC Oranje

en Waubachse Boys Lauradorp

Kort na de oprichting van Waubachse Boys Lauradorp, in seizoen 
1937-1938  werd deze foto gemaakt.

Leden van WVC Oranje poseren in 1914.

De eerste bewo-
ners van Laura-
dorp waren voor 
voorzieningen 
als kerk, school, 
gemeentehuis, 
arts en winkels 
nog aangewezen 
op Waubach en 
Nieuwenhagen. 
Vanaf 1930 ver-
anderde dat. De 
nieuwe wijk had 
intussen meer 
inwoners dan de 
oude kern Wau-
bach. Ook waren 
er voorzienin-
gen gekomen: 
een kerk met ei-
gen geestelijken 
en twee scholen 

Voor zover bekend werd er rond 
1900 in het kleine agrarische Wau-
bach nog niet gevoetbald. Maar 
dat veranderde toen zich mèt de 
steenkolenindustrie veel jonge 
kerels in het dorp vestigden. Die 
jongemannen wilden in hun vrije 
tijd (een werkweek duurde toen 
overigens nog zes dagen van 8 uur) 

graag een balletje trappen. Diverse 
vriendengroepjes gingen voetbal-
len. En dat leidde tot verenigingen. 
Op 13 september 1913 werd er een 
voetbalclub opgericht die de naam 
WVC Oranje kreeg.

Zo’n tien jaar na de oprichting 
van WVC Oranje startte Laura & 

Vereeniging te Eygelshoven met 
de aanleg van de mijn Julia. Voor 
het nieuwe personeel waren veel 
woningen nodig. De daarvoor 
benodigde grond werd gekocht 
van Waubachse en Groenstraatse 
boeren. Er ontstond een grote 
nieuwe woonwijk, waardoor het 
inwonertal van Ubach over Worms 
binnen enkele jaren meer dan ver-
dubbelde. De jeugd van het nieuwe 
Lauradorp wilde uiteraard ook 
voetballen en deed dat aanvanke-
lijk bij Waubach-Oranje. 

voor lager onderwijs. Aan het 
Steenen Kruis ontwikkelde de 
plaatselijke middenstand zich. 
Een en ander leidde tot zelfbe-
wustzijn en behoefte aan eigen 
organisaties. De oprichting van 
een eigen voetbalvereniging te 
Lauradorp is wel geweten aan 
van achtergesteld te worden 
bij de inwoners van Waubach. 
Wat echter de doorslag heeft 
gegeven, ligt eerder in de kracht, 
zowel kwantitatief als kwali-
tatief, van het jonge mijnwer-
kersdorp. 

De geestelijken en onderwijzers 
van Lauradorp en, wat later, ook 
meerdere mijnbeambten, speel-
den daarbij een invloedrijke rol. 
Toen het Lauradorp op eigen be-
nen kon staan, ging het zijn eigen 
weg. De ‘koel’ te Eygelshoven 
hield niet op met het verstrek-
ken van faciliteiten, subsidies 
en adviezen. Lauradorp was 
de ‘liefdesbaby’ van directeur 
Willem Schweitzer, de man die 
Lauradorp heeft laten bouwen 
(vreemd eigenlijk dat er geen 
straat naar hem is genoemd). In 
1946 wordt het voetbalterrein 
aan de Maastrichterlaan grondig 
verbeterd en verfraaid. De ‘koel’ 
heeft daarvoor een aanzienlijke 
bijdrage geleverd en in clubblad 
nr. 41 van dat jaar wordt bedrijfs-

ingenieur Ir. Deenen dan ook uitvoerig 
bedankt… ‘voor alles wat hij de laatste 
maanden voor ons gedaan heeft’.


