In Memoriam
ZEF DAUTZENBERG
2 mei 1932 - 28 februari 2018
Met grote verslagenheid hebben wij heden vernomen, dat op 28 februari ons erelid Zef
Dautzenberg op 85 jarige leeftijd is overleden.
Zef werd op 1 juli 1956 lid van RKVV Waubach. Als meester van de plaatselijke basisschool
was het bijna vanzelfsprekend, dat hij een rol in het rijke Waubachse verenigingsleven zou
gaan spelen. Kapelaan Hunen haalde hem ruim zestig jaar geleden naar de club.
Zef heeft zelf nooit echt heel actief gevoetbald, maar hij is als vader van drie actief
voetballende zoons altijd erg betrokken geweest bij RKVV Waubach.
In de beginjaren werd de clubkleding in huize Dautzenberg gewassen en gerepareerd.
Daarnaast was Zef onder meer actief als elftalleider en grensrechter van het eerste team. Zo
was hij een verbindende schakel binnen het vlaggenschip van de club.
Naast zijn activiteiten op en rond het veld is Zef ook vele jaren bestuurlijk actief geweest. Hij
was onder andere secretaris en penningmeester. Hij zag in die tijd tien voorzitters komen en
gaan en was dus een van de steunpilaren, die zorgde voor continuïteit binnen RKVV
Waubach. Zef werd dan ook geheel terecht voor al deze verdiensten voor de vereniging
benoemd tot erelid.
Ook na de fusie met de Waubachse Boys is Zef onze vereniging nauwlettend blijven volgen.
Hij bleef lid en in november 2017 werd hij gehuldigd bij gelegenheid van zijn zestig jarig
jubileum.
Met het overlijden van Zef Dautzenberg neemt de UOW ‘02 familie afscheid van
gewaardeerd lid, dat lange tijd beeldbepalend was binnen het voetbal in Ubach over Worms.
Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
De plechtige uitvaartdienst van Zef zal worden gehouden op woensdag 7 maart om 11.30
uur in de Parochiekerk H.Jozef te Waubach – Landgraaf. Aansluitend zal de crematie in stilte
plaatsvinden.

