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FC Hingen – CoShuBiHi 

Het zit er weer op. De wedstrijd van het jaar is verleden tijd. De krachtmeting waar het hele Hènge al 

maanden naar uit heeft gezien, waarvoor afspraken zijn afgezegd en ploegendiensten zijn omgezet. 

Voor diegene die geen zin hebben in een uitvoerig wedstrijdverslag met analyse (dit zullen vooral de 

spelers van Coschubihi zijn) volgt nu de korte versie van het verslag. 

FC Hingen – Coschubihi. Aanvang 16.00 uur. Eerste helft ca. 30 minuten. Veel regen. Geen 

bijzonderheden. Rust 0-0. Tweede helft wederom ca. 30 minuten. 35e minuut 0- 1. 39e minuut 0-2. 

45e minuut 2-1. 50e minuur 2-2. 55e minuut 3-2 voor FC Hingen. Aansluitend 3e helft ‘op ’t Hènge’. 

En dan nu, voor de echte liefhebbers, de mensen die er eens goed voor gaan zitten en onder het 

genot van een bakje koffie een gedegen verslag willen lezen, de lange versie van het 

wedstrijdverslag.  

Pey, het is zaterdagmiddag 13 oktober tegen half vier als donker wolken zich samenpakken boven ‘de 

Bandert’ en de spelers van FC Hingen en Coschubihi de kleedlokalen van Rios binnendruppelen. 

Ergens moet er iets mis zijn gegaan in de communicatie met de zusters Karmelietessen. Er was toch 

om zegen gevraagd? Heeft wellicht toch iemand regen verstaan! Stel voor om het volgend jaar de 

paters van Lilbosch te vragen. Mocht het dan toch regenen, dan kunnen ze, bij wijze van aflaat, een 

aantal flesjes Trappist ter beschikking stellen. Maar dat terzijde. 

Binnen in de kleedlokalen heerst een beladen sfeer. Het is niet voor niets voor beide teams de 

belangrijkste wedstrijd van het jaar. Voor FC Hingen, omdat het een prestigeduel is. Voor Coschubihi 

omdat het gelijk ook de enige wedstrijd van het jaar is. Bij verlies heb je een jaar lang geen wedstrijd 

gewonnen!  

Dan is het zover. De spelers betreden, onder gestaag vallende regen, het veld voor de warming up. 

Een blik op de spelers van Coschubihi maakt duidelijk dat zij zich nog geen zorgen hoeven te maken 

over ledenaanwas. Er lopen de nodige aspirant leden bij. Daarnaast is het aantal ‘dispensatiespelers 

ook hoger dan gebruikelijk. Een kleine tien minuten wordt er warm gelopen. Je kunt duidelijk zien dat 

het veteranen zijn. Er wordt nog geen stap teveel gezet. Alle energie wordt opgespaard voor de 

wedstrijd. Dan is het tijd voor de opstelling. Bij afwezigheid van Jos staat Toine ‘op doel’. Stefan, Paul, 

Ton en Geert vormen de solide achterhoede. Karsten, Hurby, John V. en mysterie man Fernon zijn de 

aanjagers en/of stofzuigers op het middenveld en aan John G. en Marc de mooie en dankbare taak 

om doelpunten te schoren. Daarnaast aan Frits (die ook nog eens liet zien een bekwame 

grensrechter te zijn en gedurende de eerste helft Pedro op waardige wijze verving), Ruud en Peter de 

schone taak om de reservebank te vullen en geduldig af te wachten tot het moment waarop heel ’t 

Hènge ze in actie zou zien. Rest nog te vermelden onze geblesseerden, Frank en André, die 

noodgedwongen deze wedstrijd aan zich voorbij moesten laten gaan. Nu ieders positie duidelijk was, 

kon het spel beginnen. Het is tegen vier uur als de scheidsrechter (Harrie Vergoossen) de bal vrijgeeft 

en FC Hingen aftrapt. Voor het in ruime mate opgekomen publiek (ik schat toch al gauw een 

man/vrouw/kind of 50, door de paraplu’s was een betrouwbare telling ondoenlijk) begonnen zowel 

FC Hingen en Coschubihi voorzichtig aan de wedstrijd. Over en weer enkele kleine speldenprikken, 

maar nog geen echte doelkansen. Het bleef bij aftasten, maar het moet gezegd, de belangen waren 

dan ook erg groot en de teams deden de eerste 15 minuten weinig voor elkaar onder. Bij het 

vorderen van de eerste helft begon FC Hingen het betere van het spel te krijgen, er ontstond een 
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licht veldoverwicht en er kwamen ook kansen. Een aantal van deze kansen werden echter vakkundig 

om zeep geholpen door de grensrechter van Coschubihi die, geassisteerd door een souffleur met 

paraplu, diverse keren voortijdig voor buitenspel vlagde. Dit tot ongenoegen van FC Hingenspeler 

Marc, die in woord en gebaar aangaf het hiermee oneens te zijn. De letterlijke weergave zal ik niet 

geven (er lezen wellicht ook kinderen dit verslag) maar het kwam er op neer dat een bezoek aan 

Hans Anders ten zeerste werd aanbevolen. (Naschrift redactie: desgevraagd, tijdens de 3e helft aan 

de betreffende grensrechter, ik zal geen namen noemen omdat Jelle de J. heeft aangegeven hierop 

geen prijs te stellen, heeft deze echter gezegd; en ik citeer ‘een grensrechter verdient minimaal 2 

punten voor zijn team’. Het mag duidelijk zijn dat Marc enig recht van spreken had.).  

Kort voor het verstrijken van de 1e helft valt de eerste wissel bij FC Hingen te noteren. Bijzonder 

verheugd dat hij nog net even de laatste twee minuten voor de rust in de stromende regen mocht 

opdragen betrad Peter het veld. Je kon van zijn gezicht aflezen dat hij het helemaal gehad had met 

de reservebank. Overigens reservebank, had ik al vermeld dat inmiddels ook de F-side van het Hingen 

(weliswaar slechts ten dele) was gearriveerd. Pit, Né, Harie en Joep hadden zoals gewoonlijk weer en 

wind getrotseerd om hun Hènge te komen aanmoedigen. Nog voor rust was FC Hingen dicht bij de 

openingstreffer. Een snelle!!! Uitbraak van John G. bracht hem bijna oog in oog met de doelman van 

Coschubihi. Onbaatzuchtig schoof hij de bal naar rechts waar de meegelopen Peter deze slecht 

hoefde in te tikken. In gedacht was het helemaal uitgetekend. Helaas, John schoot de bal iets de 

enthousiast en aangezien de bal geen gedachte kan lezen vloog deze even enthousiast over de 

achterlijn. Jammer. Dan even een schrikmoment voor FC Hingen. Nee, geen gevaarlijke aanval van 

Coschubihi, maar het uitvallen van John V. met een vervelende blessure. Ruud neemt, naar later 

blijkt ook maar voor heel even, zijn positie over. Op slag van rust nog één kans voor FC Hingen. Peter 

breekt door op rechts en stevent op volle snelheid op het doel van Coschubihi af( let wel MET bal). 

Rand zestien meter legt hij de bal breed, daarbij rekening houdend met de gemiddelde snelheid van 

zijn FC Hingen medespelers. In dit geval was het echter Fernon die mee was gesprint en deze was dan 

ook al ruimschoots voorbij het punt waar de bal naar toe werd geschoten. Jammer, maar helaas, 

weer een in beginsel fraaie kans gemist. De oplettende lezer zal inmiddels gemerkt hebben dat er 

weinig tot niets staat vermeld over Coschubihi. Dit klopt en geeft aan dat er met aandacht wordt 

gelezen. 

In de rust wordt in beide kampen de 1e helft geëvalueerd. De conclusie mag duidelijk zijn, er is nog 

alles mogelijk. Een blik in het kleedlokaal van Coschubihi leert dat men lering heeft getrokken uit het 

dopingschandaal van Lance Armstrong. Er vinden geen geheimzinnige zaken meer plaats. De 

Schrobbeler staat gewoon op tafel (uw verslaggever kan er over meepraten/drinken). 

Bij aanvang van de tweede helft is het gelukkig gestopt met zacht te regenen. Het plenst nu 

tenminste duchtig en men hoeft zich er in elk geval geen zorgen over te maken dat men niet met een 

‘bezweet’ gezicht van het veld stapt. Het is Coschubihi dat aftrapt en gelijk duidelijk maakt dat men 

orde op zaken wil stellen. Met gedurfd voetbal (en Henk v.d. V. in het team) wordt er zelfs iets van 

pressie uitgeoefend op FC Hingen, dat aan de tweede helft is begonnen met Frits in de plaats van de 

licht geblesseerde Ruud. Dit alles onder de opzwepende klanken van de karaoke annex 

soundmachine van Ludo die een en ander professioneel van commentaar voorziet. Na 5 minuten in 

de 2e helft is het een prinselijke solo van Roy die deze zelf bekroont met een steek streep in de 

benedenhoek. 1-0 voor Coschubihi. De Coschubihi aanhang juicht en de Karaoke machine piept en 

knarst onder het commentaar van Ludo. Het tekent de spelers van FC Hingen dat ze niet onder de 
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indruk zijn van deze tegenslag. Het is immers niet ongebruikelijk om op achterstand te komen. Het 

begint echter vervelend te worden als een kleine vijf minuten later een voorzet van Ivo, daarbij in 

geringe mate geholpen door Toine, promoveert tot een wereldgoal. 2-0 voor Coschubihi. De aanhang 

heeft het niet meer en de dug-out dreunt op zijn fundament vanwege de soundmachine. Maar dan 

blijkt weer eens dat FC Hingen een veteranen team is. Bij het vorderen van de wedstrijd beginnen de 

spieren pas echt warm te worden en ondanks de almaar vallende regen en het steeds slechter 

wordende veld beginnen de eerste aanzetten van serieuze aanvallen duidelijk te worden. Een 

kwartier voor het einde valt dan ook de verdiende aansluitingstreffer. Vlot combinatiespel over links, 

een bal die door Coschubihi maar niet weggewerkt kan worden en tot slot een verdekt schot van 

Fernon. 1-2. Gejuich bij de aanhang van FC Hingen. Geen boe of bah bij Coschubihi. De batterijen 

zullen wel leeg zijn geweest. Na deze treffer bleven de beste kansen voor FC Hingen. De gelijkmaker 

kon niet uitblijven en het was Paul die daar, met een geplaatste schuiver in de linker benedenhoek, 

voor zorgde. 2-2. Inmiddels was het veld door en door nat met hier en daar spontaan gevormde 

vijvers die in menige tuin niet zouden misstaan en bij de spelers kunnen we inmiddels spreken van, 

excuses voor de uitdrukking, zeiknat. Er is geen sprake meer van ballen die doorschieten vanwege 

het gladde veld, nee, je mag blij zijn als de bal ook maar iets naar voren wil rollen. En het is op dit 

veld, dit zware, fysiek en technisch het uiterste vergende veld, dat FC Hingen de winnende treffer 

laat aantekenen. Was het eerst nog Arjan die met een streep de bovenkant van de lat teisterde, kort 

daarna was het John G. die, vanuit een nagenoeg onmogelijke hoek, de bal nog richting doel wist te 

schuiven, waar het Peter was die de bal – safty first - in het verlaten doel ramt. 3-2. Wederom gejuich 

bij de supporters van FC Hingen. Het bleef daarentegen oorverdovend stil aan de overkant. Niet 

onvermeld mag blijven dat, in de resterende minuten, er Coschubihi natuurlijk alles aan was gelegen 

om nog tenminste een gelijkspel te behalen. Een tweetal keren waren ze er ook dichtbij. Een schot 

richting linkerbovenhoek, waarbij de hele aanhang van Coschubihi zich al opmaakte om te gaan 

juichen, werd uit de hoek getikt. Een schier onmogelijke redding. Was het dan Spiderman? Nee. Was 

het dan Superman? Nee, het was SuperToine. Objectief gezien zou ik ook nog moeten vermelden dat 

Coschubihi, net voor het einde van de wedstrijd, nogmaals dicht bij de gelijkmaker was. Echter, 

tijdens de 3e helft heb ik Peter K., oud FC Hingen speler, gevraagd of ik hem ook op een positieve 

wijze in het verslag moest vermelden. ‘Schrijf maar wat je wil’ was zijn reactie. Dit is, zoals velen 

kunnen beamen, een gevaarlijk antwoord. Maar goed, ten aanzien van de laatste kans van de 

wedstrijd. Op een meter of 35 (25 nadat Peter K. zich de bal voor de 4e keer ‘goed’ had gelegd) van 

de goal kreeg Coschubihi in de slotfase nog een vrije trap. Peter K. plaatste zich achter de bal, een 

beetje zoals Ronaldo, met de benen iets uit elkaar, de handen losjes naast de al even losse heupen 

en een blik van ‘wie zal ooit kunnen nadoen wat ik zal hebben gedaan als ik mag gaan aanleggen om 

te doen wat ik wil doen zodra de scheidsrechter aangeeft dat ik dit mag gaan doen’ (of zoiets). Een 

kort aanloop, een plop en het is dat Roy de bal nog met zijn hoofd verlengd, anders had deze het 

doel niet eens bereikt. Weg kans en weg kans op een gelijkspel. (naschrift redactie: het was een 

streep die, gelukkig voor FC Hingen van richting werd veranderd, anders zou het wel eens gelijk zijn 

geworden). 

Dan, na zestig minuten attractief voetbal en net voordat de spelers zich helemaal kunnen overgeven 

aan een modderballet, fluit Harrie voor de laatste keer. Het zit er weer op voor één jaar. Een leuke 

pot voetbal, zowel voor de spelers als voor het publiek. En maar één grote verliezer. Degene die deze 

wedstrijd niet live heeft meegemaakt. 


