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Door John Smeets
Inmiddels is SV UOW ’02 elf 
jaar oud. De nieuwe club begon 
onder het voorzitterschap van Jan 
Hensen, na enige tijd opgevolgd 
door Erik Verberkt. Met veel elan 
hebben zij, samen met hun me-
debestuursleden en vrijwilligers, 
de jonge vereniging op poten 
gezet. In 2012 kwam de voorzit-
tershamer in handen van Andrew 
Simons. Andrew is geboren en ge-
togen Waubacher en lang geleden 
speelde hij dan ook al bij RKVV 
Waubach. 

Een enthousiaste Andrew noemt 
het samengaan van de twee vereni-
gingen een daverend succes. ‘Kom 
maar eens kijken. Onze club is 
heel populair. Bijna zevenhonderd 

100 jaar voetbal in Waubach afl evering 9 (slot)

Piepjong UOW’02 viert honderdjarig bestaan

leden, jeugd en senioren, bewijzen 
dat elke week tijdens wedstrijden 
en trainingen. Het gaat ons voor 
de wind. In 2012 promoveerde 
het eerste team onder leiding van 
trainer Guus Vrancken naar de 

derde klasse. Diens opvolger Roger 
André slaagde er vervolgens in 
zich moeiteloos in deze klasse te 
handhaven’. 
En wat denkt de voorzitter van de 
nabije toekomst? ‘Wel, onze ambi-
ties gaan verder. Het succes van ‘het 
eerste’ komt niet in de laatste plaats 
voort uit het beleid van de club. 
We willen spelers aan ons binden 
en daardoor doorstroming van de 
juniorenteams garanderen naar de 
selectie. Spelen met eigen spelers, 
die het publiek kent en waarmee 
men een band opbouwt: dat is een 
van de belangrijke doelstellingen. 
We willen goed presteren, maar ook 
alle ruimte bieden voor recreatief 
voetbal. We investeren daarom in 
een gedegen jeugdopleiding, die 
op ieder niveau het beste uit de 
speler haalt.’
En dan de accommodatie, die de 
trots is van SV UOW ’02. Sportpark 
Ter Waerden is allengs uitgegroeid 
tot een volwaardig en compleet 
sportpark. ‘Ja’, beaamt de voorzit-

ter, ‘de samenwerking van diverse 
verenigingen op Park Ter Waerden 
heeft UOW ‘02 geen windeieren ge-
legd. Het kunstgrasveld, de nieuwe 
multifunctionele accommodatie en 
de tribune zijn hiervan sprekende 
voorbeelden. Bij de realisatie van 
de tribune bleek hoe zeer de vereni-
ging zich kan verlaten op de inzet 
en betrokkenheid van velen. Deze 
tribune werd namelijk voor een 
belangrijk deel mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van onze sup-
portersvereniging. UOW´02 heeft 
op Park ter Waerden steeds de 
samenwerking gezocht met andere 
partijen. De band met atletiekver-
eniging STB bij voorbeeld, is in 
korte tijd steeds hechter geworden 
en in het nieuwe multifunctionele 
gebouw zal ook de samenwerking 
met de gebruikers van de sporthal 
toenemen’. 

‘UOW ’02’, vervolgt Andrew, ‘wil 
een vereniging zijn waar iedereen, 
ook degene die niet (meer) actief 

voetbalt, zich thuis kan voelen. 
Activiteiten voor alle leeftijdsgroe-
pen zorgen voor de gezelligheid 
die hiervoor nodig is. Kijk maar 
naar onze uitbundige viering van 
Carnaval. Het was een drukte 
van belang. In het weekend van 
13-14-15 september vieren we dat 
er sinds honderd jaar gevoetbald 
wordt in Waubach. Met haar elf 
verenigingsjaren is UOW´02 nog 
piepjong. Maar wij bouwen voort 
op de rijke, honderdjarige, voet-
baltraditie van onze voorgangers. 
Met ons grote korps vrijwilligers 
streven we naar een vereniging die 
op een professionele manier geleid 
wordt, zowel op het veld als in 
de bestuurskamer. Samen met de 
Beheerstichting Park ter Waerden 
willen we onze accommodatie 
verder uitbouwen en onze rol als 
belangrijke speler in de Ubach over 
Wormse gemeenschap steeds meer 
waar gaan maken’.

Voorzitter Andrew Simons 

Op deze foto van het B1-elftal uit 2008 staan vijf spelers, die al een tijdje deel 
uitmaken van de selectie van ‘het eerste’, te weten Guy Hoffmann, Henrico 
Cörvers, Dennis Scholly, Lars Peters en Jeroen Blom. Het beleid van SV 
UOW’02 is er dan ook op gericht om spelers aan zich te binden. Dion Watson, 
vierde van rechts, behoort inmiddels tot de selectie van Fortuna Sittard. De 
begeleiders/trainers zijn Rob Hutting en Sjaak Meijers.

Sam ‘Auke’ de Haas
stemde wel tegen
In het artikel over de fusie die leidde tot de oprichting van UOW ’02 
staat de zin: 
‘Bij de beslissende  algemene ledenvergadering bleek niemand tegen’. 
Dit is  onjuist want ik, Sam de Haas (Auke), heb tijdens deze beslis-
sende vergadering als enige aanwezige bezwaar gemaakt en, als echte 
‘Boysman’, tegengestemd. Dat feit moet in de notulen van de algemene 
ledenvergadering te achterhalen zijn.

Wijktent GBBL staat
er op 7 september

Op zaterdag 7 september staat de wijktent van GBBL met raadsle-
den, wethouders en fractieassistenten tussen 11.00 en 13.00 uur in de 

Wiel Ringenslaan nabij huisnummer 53.
 

Heeft u vragen over bepaalde zaken? Stel ze in de tent. Of ga in discus-
sie met de volksvertegenwoordigers van GBBL.  

Naaicursus voor
kinderen v.a. 9 jaar
Woensdag 4 september begint Cecille Geukens weer met een naaicursus 
voor kinderen vanaf 9 jaar, dus vanaf groep 6 basisschool. De kinderen 
gaan zelf aan de slag met een (eigen) naaimachine. Ze maken een leuk 
kussen voor op hun bed, een grappige knuffel, tas of  telefoonhoesje. 
Aan het eind van de cursus kunnen ze misschien zelfs iets maken om 
aan te trekken.

De cursus bestaat uit acht lessen, om de week op de woensdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur, in ’t Patronaat, Kerkstraat 29, naast de kerk in 
Waubach. Voor de hele cursus betaal je € 68,00, en dat is exclusief het 
materiaal. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Aanmelden kun je op telefoonnummer 5330174, of via het mailadres 
jgeuskens@tiscali.nl Op een van beide kun je ook vragen om meer 
informatie.

Peter Silvertand goud
op schietsporttoernooi

Gabby Kleinen lid
Orde Oranje/Nassau

Peter Silvertand van Doeltreffers Landgraaf prolongeerde zijn Neder-
lands Kampioenschap en verbeterde  voor het tweede opeenvolgende 
jaar het Nederlands record. Van vrijdag 30 augustus tot zondag 1 
september is het  grootste Nederlandse schietsportevenement gehou-
den;  het Nederlandse Kampioenschap Luchtwapens op het Nationaal 
Sportcentrum van NOC*NSF ‘Papendal’ nabij Arnhem.
  
Peter Silvertand is op dat toernooi  
op zaterdag 31 augustus bij de 
dynamische snelvuur discipline 

5-schots luchtpistool heren senioren 
erin geslaagd zijn in 2012 verwor-
ven nationale titel te prolongeren 

en weer met de gouden medaille 
huiswaarts te keren.
 
Tevens slaagde hij er ook in om zijn 
eigen uit 2012 daterend Nederlands 
nationaal record te verbeteren, 
hetgeen een dubbel succes mag 
worden genoemd.
http://www.knsa.nl/schietsport-
totaal/event.html

Gabby Kleinen, 72 jaar, uit Eygelshoven is benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje/Nassau. De uitreiking vond plaats in de grote kerk van de 
H. Joannes de Doper te Eygelshoven, ter gelegenheid van de viering 
van het Joannes de Doperfeest te Eygelshoven.

Gabby Kleinen is langdurig en 
intensief betrokken (geweest) bij 
diverse plaatselijke organisaties die 
activiteiten ontplooien op kerkelijk 
gebied. 
Van 1964 tot 1979 was hij secretaris 
van de parochieraad van de H. Jo-
annes de Doperkerk en van 1981 tot 

1997 secretaris van het kerkbestuur 
van H. Joannes de Doperparochie 
in Eygelshoven. 

Ook is Kleinen sinds 2001 voorzitter 
van het Gemengd Kerkelijk Zang-
koor  St. Johannes en is hij nog altijd 
actief lid van de Stichting Gilde St. 

Jan en H. Pastoor van Ars.
Verder was hij voorzitter van de 
jaarkring, lid van de ouderraad 
van het Antonius Doctor College en 
(ambtelijk) secretaris van het De-
kenale Centrum Kerkrade. Tevens 
was hij lid van de stuurgroep clus-
tering van het dekenaat Kerkrade 
en secretaris van de dekenale en 
pastorale raad. Daarnaast verrichte 
hij onder meer administratieve 
werkzaamheden en ondersteunde 
hij de deken.  


