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3 oktober 1961       20 mei 2017 

Op zaterdag ochtend 20 mei j.l. bereikte ons het wel heel erg droeve bericht van het plotselinge overlijden van 

ons lid Wiel Lenzen. Wiel werd slechts 55 jaar. 

Wiel was een bekend gezicht binnen onze vereniging. Hij werd op 1 september 1973 lid  van RKVV Waubach. 

Hier speelde hij in de jeugd, waarna hij de vlag oppakte als grensrechter bij de roemruchte A1,  die in de jaren 

80 van de vorige eeuw furore maakte in de verre omgeving van ons dorp. Met dit elftal werd Wiel in het 

seizoen 1982-1983 kampioen in de hoogste klasse en werden tegenstanders als Roda JC en Fortuna verslagen. 

De beloning was het spelen om het Limburgs kampioenschap en het spelen om het Nederlands kampioenschap 

in Zeist.  

Voetballend zette Wiel zijn loopbaan voort op het derde team van Waubach waarmee een kampioenschap 

behaald werd. Samen met een aantal andere spelers verruilde hij daarna het derde voor ‘’ ’t Veerde”, het  elftal 

dat jarenlang zowel binnen als buiten het veld een begrip was binnen de vereniging. Hier is Wiel de rest van zijn 

voetballoopbaan actief gebleven. Na zijn actieve loopbaan is hij lid geworden van de VVV (Vrouwe-Vrije-

Vrijdag) of te wel “D’r Vriedigkloeb”.  Zowel tijdens zijn actieve loopbaan als tijdens zijn bezoeken aan de 

kantine op vrijdag, was Wiel een van de smaakmakers,die altijd in was voor een goede grap. 

Dat Wiel een verenigingsman in hart en nieren was, blijkt uit het feit dat hij de laatste jaren op hele diverse 

terreinen binnen onze vereniging actief geweest is. Vanuit zijn eigen beroepsmatige belangstelling heeft Wiel 

een bijdrage geleverd aan de kascontrole commissie van onze vereniging en zo mede bijgedragen aan de solide 

financiële structuur die onze vereniging kenmerkt. Verder was hij de afgelopen tijd leider van het vierde team 

van UOW ’02, waarmee hij iets van zijn eigen plezier in zijn actieve tijd als speler op jonge spelers over 

probeerde te dragen. Daarnaast konden we Wiel de laatste jaren ook bewonderen op het podium tijdens de 

carnavals avond van UOW ’02, waar hij samen met zijn vrienden van de vrijdagavond altijd weer garant stond 

voor een stukje onvervalst amusement. 

Met het veel te vroege overlijden van Wiel Lenzen nemen we afscheid van een smaakmaker binnen onze 

vereniging. Zijn inzet en betrokkenheid, maar ook zijn humor zullen zeker gemist worden.  

Heel UOW ’02 wenst zijn familie en zijn vrienden veel sterkte bij het verwerken van het overlijden van Wiel.  

 


