
 

In Memoriam 
 

Dick Snippe 
 

12-9-1930  - 22-11-2016 
 

 
Gisterochtend bereikte ons het droevige bericht dat Dick Snippe, erelid 

van UOW ’02, die ochtend op 86- jarige leeftijd overleden was. Dick was 

laatstelijk 47 jaar lid van RKVV Waubach en later UOW ’02 en hij laat een 
onuitwisbare indruk achter zowel op als buiten het veld.  

 
De passie voor het voetbalspel en de clubliefde voor RKVV Waubach vatte 

al vroeg post bij Dick. Als kleine jongen droeg hij de voetbaltassen van de 
spelers van het eerste elftal en reisde hij als verstekeling mee aan boord 

van de spelersbus naar de uitwedstrijden van zijn helden. Hij doorliep de 
jeugd in Waubach en debuteerde uiteindelijk, op 20- jarige leeftijd, in het 

eerste team. Zijn talent viel ook op in de regio en dus verruilde hij 
Waubach voor Eijgelshoven waar hij bij Laura tot zijn 36e onder de lat 

stond. Waar menig doelman op dat moment de keepershandschoenen aan 
de wilgen zou hangen, werd Dick in Waubach herontdekt. Op zijn 38e  

keepte hij nog diverse keren in het eerste team. Ook na die periode blijft 
hij actief op het tweede en het vierde team. In oktober 2004 beëindigde 

Dick op 74- jarige leeftijd zijn actieve keeperscarrière in het Waubachse 

doel. Een prestatie van wereldformaat.  
 

Naast zijn actieve loopbaan als doelman, zal Dick ook in herinnering 
blijven als een verenigingsman pure sang, die zich op vele vlakken 

onvermoeibaar verdienstelijk heeft gemaakt voor het voetbal. Zo was hij 
actief als trainer van jeugdelftallen, keeperstrainer, scheidsrechter en 

werkte hij in het accommodatiebeheer. Hij zorgde voor onvergetelijke 
momenten als Sinterklaas en beklom het podium met de carnaval om op 

zijn eigen onnavolgbare manier de draak te steken met jan en alleman 
tijdens een onvervalste buut.  

 
Dick was een echte clubman. Ook de laatste jaren was hij regelmatig 

langs de lijn te vinden bij de wedstrijden van ons eerste team en ook de 
jaarvergadering sloeg hij als het even kon niet over. Het was een goed 

gebruik geworden dat Dick het laatste woord had tijdens die vergadering. 



Zo mochten wij ook op 14 november j.l. genieten van zijn spitse 

opmerking over de positie van ons eerste team op de ranglijst op dit 
moment. Volgens Dick was het goed als de trainer de komende tijd niet 

meer met vleugels zou spelen, want dan kon je ook niet uit de tweede 

klasse vliegen! Daags na de jaarvergadering moest Dick voor een 
hartoperatie naar het academisch ziekenhuis te Maastricht. Hoewel de 

operatie an sich slaagde, werd hij een paar dagen later getroffen door een 
hersenbloeding, waaraan hij dinsdagochtend overleed.  

 
Met het overlijden van Dick Snippe neemt de UOW ’02 familie afscheid 

van een groot sportman en een bijzonder mens. We danken hem voor 
alles wat hij voor onze vereniging gedaan heeft.  

Dick rust zacht in vrede. 
 

Heel UOW ’02 wenst zijn echtgenote Mientje, kinderen, kleinkinderen en 
familie heel veel sterkte bij het verwerken van het overlijden van Dick.  

 
 

De crematiedienst voor Dick wordt gehouden op zaterdag 26 november 

om 12.00 uur in de aula van het Crematorium Schifferheide te Kerkrade. 
 

 
 
 
 

    
 
 


