Geschiedenis RKVV Doenrade
Oprichting
De voetbalvereniging uit Doenrade werd op 21 juni 1942 opgericht onder de naam RKVVD. Uit oude
archiefstukken (die bij de brand in 2008 helaas verloren zijn gegaan) gebeurde dit in aanwezigheid
van circa 40 voetballiefhebbers. Het eerste bestuur bestond uit de heren L. Olislagers (voorzitter),
J. Lenoir (secretaris), M. Smeets (penningmeester), A. Diederen, J. Mengelers, H. Arets en
A. Hendrikx. In de eerste levensjaren speelde de club alleen vriendschappelijke wedstrijden tegen
teams uit de omgeving. In 1945 werd voor het eerst in competitieverband gespeeld, en wel met 2
teams. Het voetbalveld lag in die beginjaren aan de huidige Vielderweg. Men kleedde zich om in café
Dormans.
Accommodatie
In 1966 verhuisde de vereniging naar een nieuw veld, aan de Valderensweg in Doenrade. Daar werd
toen een speelveld en een klein houten clubgebouwtje (2 kleedlokalen) in gebruik genomen. In 1974
werd een nieuw clubgebouw in gebruik genomen. De vereniging werd in 1975 omgedoopt naar
RKVV Doenrade. In 1994/1995 werd het clubgebouw uitgebreid met twee kleedlokalen, en werd er
een hellend dak op gebouwd. Bij de heropening in juni 1995 werd de accommodatie omgedoopt naar
Sportpark de Vouwer. Het in de jaren ‘80 aangelegde tweede veld werd in 1998 voorzien van een
moderne lichtinstallatie; geheel betaald uit eigen middelen.
Sportieve successen
Sportief gezien leverde de 77 jaar voetbal in Doenrade diverse periodes met hoogtepunten op.
In 1965 promoveerde men voor het eerst naar de 4e klasse KNVB. Na degradatie begin jaren ’70 werd
1975 het kampioenschap gevierd, met opnieuw de promotie naar de 4e klasse. Ook nuwas het
verblijf op dit niveau van korte duur. In 1978 degradeerden we opnieuw. Het ‘dieptepunt’ sportief
gezien, was de degradatie in 1990 naar de tweede klasse onderafdeling. Doordat in datzelfde jaar
echter het tweede en derde promoveerde (ook naar de tweede klasse) ontstond een unieke situatie
met 3 teams op hetzelfde niveau.
In het jubileumjaar 1992 werden gelukkig de krachten van deze teams gebundeld, met promotie van
het eerste elftal als resultaat. In 1993 werd bijna de hernieuwde promotie naar de vierde klasse
bereikt. Bij Adveo in Oirsbeek werd verdienstelijk gelijk gespeeld, waarna een klinkende 3-1
overwinning op Sweikhuizer Boys werd behaald. Helaas presteerde Adveo in de laatste wedstrijd
beter, waardoor niet wij maar zij promoveerden. Na een versterkte degradatieregeling als gevolg van
een herstructurering van de KNVB, zakte ons eerste elftal in 1995 naar de bodem voor de standaard
teams, waar vele jaren in de zesde klasse werd gebivakkeerd.

Noemenswaardig zijn ook de kampioenschappen die onze lagere teams behaalden. In 1999/2000
won ons tweede elftal de eerste plaats, waarna in seizoen 2001/2002 dit werd herhaald door het
derde team.
In de 21e eeuw kenmerkte het voetbal zich meer en meer door het groot aantal fusies wat
plaatsvond. Zo werd in2016 de hele zesde klasse opgeheven. In seizoen 2007/2008 promoveerde ons
eerste elftal naar de vijfde klasse, door winst in de nacompetitie. In het seizoen 2012/2013 werd de
laatste promotie gevierd, voor de derde keer in de clubhistorie werd de vierde klasse bereikt!
Jeugdafdeling
Een vereniging als RKVV Doenrade kan niet zonder jeugdafdeling bestaan. Helaas kunnen we de
geschiedenis van het ontstaan niet reconstrueren. Feit is wel dat er in de jaren 60 al jeugdteams
werden samengesteld. Een boost heeft het jeugdvoetbal gekregen in 1974, toen Oranje de finale van
het WK haalde. Ook de schrijver van dit stuk is in dat jaar begonnen aan zijn voetbalcarrière.
In 1989 is er een belangrijke stap gezet voor onze club. Een aantal jeugdleiders heeft toen het
initiatief genomen voor de Jeugdcombinatie. Samen met BVC’28 uit Bingelrade en de VV Jabeek werd
deze gevormd. Dit samenwerken leverde toentertijd nogal eens problemen op met de zittende
hoofdbesturen. Tussen wedstrijden van de eerste elftallen van deze verenigingen stond men elkaar
‘naar het leven’. En plotseling zat men samen aan één tafel en was men door jonge mensen
gedwongen samen te werken. Door de samenwerking lukte het om in de meeste leeftijdscategorieën
een of meerdere teams te maken. De hoogste teams konden zich meten met de grote clubs uit de
omgeving!
Begin 21e eeuw werd de VV Puth toegevoegd aan het samenwerkingsverband. Vele jaren heeft de
jeugdafdeling zo kunnen zorgen voor aanwas bij de verschillende seniorenteams van alle clubs. In
2015 werd (na het afvallen van Puth, wat fuseerde in Alfa Sport) de huidige fusiepartner RKDFC
aande jeugdcombinatie toegevoegd, en ging men verder als DMJ ’16.
Veteranen
De geschiedenis van de veteranen is gelukkig wel vastgelegd! Het idee, geboren bij het betegelen van
de badkamer van Piet Beerens, werd in mei 1991 officieel. Overleg met het toenmalige driekoppige
bestuur van de RKVV Doenrade (Jo Bus, Hub Slangen en Chrit Mengelers) leverde een unieke
samenwerking op. Als zelfstandig team spelen zij nu al ruim 25 jaar onder de kleuren van de
RKVV Doenrade.
De twee jubilea (10 en 25 jaar) werden groots gevierd. In 2001 was PSV te gast in Doenrade en in
2014 prijkte zelfs (Lucky) Ajax op de affiche! Voor de spelers die aan deze wedstrijden mochten
deelnemen een onvergetelijke ervaring.
Momenteel spelen de veteranen ook op de accommodatie van Woander Forest. Er zijn zelfs zoveel
leden, dat er een tijdelijke ledenstop geld.
Rol in Doonder
In haar bestaan heeft de RKVV Doenrade een belangrijke rol gespeeld in de Doonderse
gemeenschap. Naast het voetbal werden en gedurende lange tijd diverse activiteiten georganiseerd.
Legendarisch zijn de “Auwt Wiever”ballen die tot midden jaren negentig in het streektrefcentrum
werden georganiseerd. Later zijn deze in bescheiden vorm voortgezet bij café Bennelly, de laatste
jaren als Maskebal, met heel veel verklede gasten!

Bij het 50-jarig gouden jubileumfeest werd een van de grootste tentfeesten uit de Doonderse
geschiedenis georganiseerd. Naast het onvergetelijke optreden van de Jansse Bagge Bend was er een
revue annex reünie-avond, welke door meer dan 400 (oud)leden werd bezocht. Tevens was er een
wedstrijd tussen het eerste elftal en een team van oud profvoetballers.
Andere activiteiten die vele jaren door de voetbalclub werden georganiseerd, zijn de
kwajongavonden, kienavonden, het inzamelen van het oud papier, de tourtoto, het MVT en
sporadisch enkele fantastische jeugdtoernooien.
Clublied
Het clublied dateeert uit 1993 enwerd door zowel Marcel Gorissen als Marcel Notermans met zijn
orkest “Who Cares” bij de heropening van het gebouw in 1995 voor het eerst ten gehore gebracht.

“Doonder heat mer ene wunsch”
Refrein:
Doonder heat mer ene wunsch,
Ut kampioenschap.
Doonder heat mer ene wunsch,
Ut kampioenschap.
Doonder heat mer ene wunsch,
De ganse tied aan kop.
En vuur dat se ut wits danis ut so wiet,
Doonder sjteet aan, Doonder sjteet aan,
Doonder sjteet aan kop.
Doa boave op die voetbalwei
Doa komme veer bei ein
Hauf Doonder sjteet danlangs die lien
En sjteunt danvaak die 22 bein
Zie zeendanvaak de twelfde man
Dae de klup dan neudig haet
Jao zonger die luuj doa langs die lien
Dan is ut neet kompleet.
Refrein
En es de match gewonne is
En de punte binne zeen
Dan denke veer nog meer aan een dink
En dat is de gezelligheid
Injeder handj een gleaske baer
Dat hubbe veer zo gaer
Same stjoan veer dan aan die teek
En zenge os refrein
Refrein (2x)

