Voorwoord
Voetbal verbroedert en kent geen grenzen…..
In de 10 jaar dat ik Tony (o’Connor), Morrells in Manchester, bezoek is onze
zakelijke relatie uitgegroeid tot een hechte vriendschap waar voetbal vaak het
enige interessante thema van de dag is. Na onze reeds gemeenschappelijke trouw
aan Everton via RODA JC naar FC Hingen werd achter een glas bier bedacht dat de
jongens van ‘t Hingen een keer in Engeland moesten spelen. 2 glazen later hadden
we potentiele tegenstander, Morrells FC. Uit de selectie van 130 werknemers van
Morrells Woodfinishes, een verfproducent sinds 1902, werd binnen 2 maanden een
veteranenteam gescout, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar en na de eerste
en enige training vrijdag 6 September jl. is zelfs een veld en zijlijn bezetting
beschikbaar. Het gevolg staat nu te gebeuren.
Namens FC Hingen dank ik Tony en alle Morrells kameraden en allen die bewust of
onbewust hebben bijgedragen om dit unieke evenement doorgang te laten geven.
Ik wens iedereen een geweldig weekend toe zodat we maandag de return kunnen
inplannen.
Toine Meuwissen

Introduction (D’english)
Football creates friendship and has no boundaries…
During my 10 years of visiting Tony our business relation has developed into true
friendship where football often is the only highlight of the day. After becoming an
Evertonian we shared the passion for RODA JC and FC Hingen. Whilst driving, as
usual totally excited, towards Goodison Park we thought it would be great playing
with FCH in the UK. During halftime we found the potential opponent in Morrels FC
(veteran division). From the base selection of 130 employees, sharp scouts selected
a competitive experience veteran squad with an average age of 43 years. After the
first and only training last September the 6th the field- and sideline positions where
defined. The result is your current experience.
On behalf of FC Hingen I would like to thank Tony and his Morrells fellows and
further all, being aware or not, who made this unique event happening.
Hingen welcomes you and wishes you all an extraordinary experience so by Monday
we can start planning the return on your ground.
Toine Meuwissen

Program
Saturday September 14th
11.00 Morrells FC collected at Schiphol airport
13.15 Arrival Morrels FC at Café ‘t Hingen
Welcome by FCH etc. Schrobbelier
Brunch
15.15 Departure to play ground RIOS’31
(FCH members will/should get you there)
16.00 KICK-OFF
playing veteran rules (seems you are requested at work on Monday)
2 * 45 min! (or 4 x 22.5)
Penalty shoot out
19.00 3rd half at Café ‘t Hingen
Food and drinks are prepared
Trophy ceremonial
Announcement Man of the Match FCH & MFC
Match of the day? (Everton –Chelsea?)
Congrats for last man standing
02.00 collection for hotel Roosterhoeve
Sunday September 15th
Breakfast
10.45 Collection from the Hotel de Roosterhoeve
11.15 Welcome at Schutterij Wilhemina Hingen
Shooting clinic
BBQ
17.00 Collection for the airport.
?
Home or night Amsterdam

Korte voorstelling FCH en ‘t Hingen
FC Hingen is een veteranen voetbalteam dat rond 1970 is opgericht om het plezier
van het voetbal spel te combineren met hoog sociaal en aangenaam samen zijn
buiten het veld. Plezier en respect zijn de grootse drijveren voor het voortbestaan
van dit clubje voetbal vrienden, waarbij wij enorm trots zijn om nog leden in ons
midden te hebben van het eerste uur. Voor dit weekend hopen we te beschikken
over een 17-tal spelers van heel hoog to dubieus nivo met een gemiddelde leeftijd
van 42 jaar.
De kracht van de basisselectie ligt dit weekend op het middenveld, afhankelijk hoe
de beoogde passing op de dag daadwerkelijk lukt zal een sleutel in de wedstrijd
zijn. Het doseren van de krachten zal tijdens deze uitzonderlijke 2 x45 minuten
zeker een bepalende rol gaan spelen in de uitvoering van onze voornemens.
Het hart van van FCH ligt op het Hingen, een gemeenschap van ongeveer 180
huishoudens met 650 inwoners. Vele van deze inwoners zijn multi getalenteerd zijn
boegbeelden voor de gemeenschap die ‘t Hingen zo kenmerkend en aangenaam
maakt. Het Hingen staat bekend om iedere reden aan te grijpen voor een feestje en
dit vervolgens tot in detail en in volle overgave uit te voeren en bij te wonen.
Naast de markante inwoners heeft het Hingen een 4-tal groote trekpleisters die tot
ver buiten de gemeenschap bekend zijn Café ‘t Hingen, de speeltuin, Cafetaria ‘t
Tegelke en het het schuttegebouw met als gastheren Wilhelmina Hingen.
Brief introduction FCH & ‘t Hingen
FCH is a veteran football team founded around 1970 to enjoy the game of football
in combination with the pleasures of friendship outside the pitch. Fun and respect
are the key topics for the continuation of the group of football friends and we are
very proud to still have the support of the members from the early days of FCH.
This weekend we (hope) to have a selection of 17 players of very skilled to
questionable level, with an average age of 42 years.
The strength of the available selection for this weekend is the midfield. Depending
how they can execute the planned passing will be key in the game. A big impact is
expected from the 2 x 45 minute play. Can we control the release of our available
condition/content?
The heart of FCH lays within Hingen, which is a small community with
approximately 180 houses and 650 inhabitants. Lots of these locals are multi
talented and are pillars for the community that makes ‘t Hingen typical and
enjoyable. ‘t Hingen is well known to utilize any opportunity to throw a party
organize it in detail and than live it large.
Next to the prominent Hingener people ‘t Hingen has 4 main attractions that are
well know far outside the area. Café ‘t Hingen, de Speeltuin (playground),
Cafeteria ‘t Tegelke (friterie) and the home base for Schutterij Wilhemina, the
biggest club of the community.

FC Hingen
Naam
Karsten Beyer
(25)

Wist U dat?
3 jaar gelden als Pietertje
zijn eerste voetbalsloffen
onderbond, nu zijn draai
gevonden heeft als rechter
vleugelverdediger
John Goertz
Meeste kopgoalen van alle
(47)
leden op zijn naam heeft
Paul Janssen
Routineer en fundament in
(56)
de organisatie
Frank v
De uitdrukking “Last man
Kerkom (44)
standing” tot in detail
beheerst
Jos Leurs (50) Een pilsje voor de
wedstrijd beïnvloed zijn
prestatief niveau positief
Arjan Mols
Keeper in Rios 5 is maar
(27)
scoort liever, maar is op
zijn best op het
middenveld, echter zonder
de verdedigende taken
Andre v Neer Verantwoordelijk is voor
(48)
de “branding” van FCH
Geert v Neer Beste dosering van zijn
(49)
krachten kent. Warming-up
steevast met handen in de
zakken.
Ruud
Can play everywhere as
Nieskens (51) long as his muscles last
Peter Peters
Langst spelende lid van
(53)
FCH is. 3 jaar geleden om
eigen verdediging te
ontlasten omgetuned is tot
aanvaller.
Ton
Laat bloeier pure sang.
Schoenmakers Laatste seizoen hoogste
(55)
niveau ooit
Hurby Sliepen (Op papier) onze eigen
(51)
Wesley Snijder; is op
zaterdag op het hele veld
te vinden, en doordeweeks
over de hele wereld

Dagtaak
Defensie

Specialiteit
Niet echt

Kabelmaker

Hovenier

Vleugelspits/recht
sback
Centrale
middenvelder
Ausputzer

Chauffeur

Lijnkeeper

Defensie

Centrale
aanvaller/middenv
elder
1e Reserve keeper

Kunstenaar/desig
ner
SAP

Aanvaller/allround

Purchaser

Allround

Onroerend goed
voor ‘s wereld
grootste
multinational

Moppen in de
kleedkamer / right
hand of the pope

merchandising

Defensief
betrouwbaar

Consultant

Fashion

Stratenmaker

Linksback

Martijn
Vergoossen
(18)

Junior lid 100% uit eigen
dorp met ambitie om
eerste veteraan te worden
die meer dan 40 jaar
ervaring heeft op dit
Niveau
Imran
Wie?, ooh Freek! Langste
Soysuren
contract onderhandeling
met FCH op zijn naam
heeft. Misschien lukt het in
2014?
Roger
Optie heeft genomen op
Croughs
FCH contract in 2014.
Fabian
Zijn vrouw ieder moment
Fijneman (30) kan bevallen
Hetzer
Gelijktijdig met het
Palmen
drukken van het
programma benaderd is
voor deze wedstrijd
NOT
SELECTED
Stefan Goertz Van aspirant lid tot PR
(28)
manager van FCH
ontwikkeld heeft.
(geblesseerd)
Marc Jessen
Snelste man op de 15
(32)
meter is. (verhinderd)
Leon Knoben
Coolest 911 driver / also
(43)
midfielder
John
Korste lontje combineerd
Verheyden
met grootste loyaliteit
(53)
voor FCH (Scheidsrechter)
Toine
Teammanager en
Meuwissen
momenteel beschermheer
(42)
van cultureel erfgoed FCH
. Voetbalkennis?
Pedro Beunen Zelden gecorrigeerd hoeft
(49)
te worden
Wil Beunen
Medisch gezien,
(51)
wielrennen is beter voor de
ledematen dan rennen
Harie Graus
1e generatie FCH en
(75)
momenteel trouwste
supporter van FCH

Student

Kleine trom

RIOS 3

Rechtsback

RIOS 4

Allround

Jonge vader

Spits met gevoel
voor medespelers
Andere beter laten
voetballen

RIOS 4

Grafisch designer

Zelfkennis

Ergo Therapeut

Acceleratie

112 Leon

Multigetallenteerd

Chauffeur

Steekpass met “de
lage wreef”

Technisch
entertainer

Geen probleem

kabelmaker

Structureel correct

autobouwer

Achter de
schermen

levensgenieter

Opbouwende
kritiek

Ne Rutten
(73)
Paul Vogels
(49)
Piet
Vergoossen
(75)
Piet Wolfs
(72)
Joep Severins
(56)

1e generatie FCH en
klankbord voor de diverse
overlevings trajecten van
FCH
Moet eigenlijk ons
middenveld aansturen
1e generatie FCH die
voetbal meer dan een
spelletje vindt / 3 keer
koning FC Hingen
1e generatie FCH en soms
met hele kromme tenen de
wedstrijd uit moet kijken
Nagenoeg 1e generatie en
Eerste langst dienende
doelman van FCH is

levensgenieter

Behoud cultureel
erfgoed

voetbal

Voetbal kennis

levensgenieter

Voetbal is emotie

levensgenieter

Oude school
voetbal

Buschauffeur

Perfecte “wing
man”

Introductie Veteranen Morrells FC
Morrells FC is speciaal voor deze gelegenheid opgericht door
voetbal liefhebbers van Morrells Woodfinishes. Morrells is een zeer gerenomeerde
verfproducent met koninklijke onderscheiding voor het produceren van hout
behandelings producten. Het feit feit dat ze hun oorsprong in Manchester hebben
geeft hun een extra voetbal gen.
Zij hebben een basis selectie van 16 spelers, waarvan helaas 1 top middenvelder tot
toeschouwer gebombardeerd is na een hamstring blessure opgelopen tijden een
klein veld wedstrijd afgelopen weekend. Langs de zijlijn wordt hij vergezeld door
de beoogde scheidrechter die het “op zijn heupen” heeft gekregen. De gemidelde
leeftijd bedraagd 43 jaar.
Het enige dat bekend is dat het bedrijf van 130 werknemers een heel groot aantal
voetbal dieren bezitvan jong tot oud waar menig amateurclub in Nederland trots op
zou zijn.
Zij hebben maar 1 training nodig gehad om de organisatie op te zetten.
Zij denken met de tikkie-takkie voetbal de controlle over de wedstrijd te houden
en met splijtende passes de minder getallenteerde maar conditionele maraton
renners te bereiken die op uithoudings vermogen hun kans proberen te pakken.
Inroduction Veterans Morrells FC
Morrells FC has been specially founded for this occasion by the very football minded
company Morrells Woodfinishes. Morrells is a very respectable royal warrant holding
producer of wood treatment products and applications. Rumor has it that the
Queens toilet seat has been coated with Morrels Acid catalyzed products; however
this cannot be proven at this time. The fact their origin is in Manchester gives
them a head start by the extra football genes given at birth.
They have a line-up of 16 players, unfortunately one has been withdrawn from the
selection due to a hamstring injury caused during a 5-a-side game last weekend. At
the sideline he will be accompanied by the original referee who is not as “hip” as
he used to be. The average age is 43 Years.
The only thing known is that within the 130 staff are huge amount of true
footballers off all ages, which any amateur team in Holland would be proud of to
play . Morrels only required 1 training to define their cunning strategy.
They expect to control the game by tikkie-takkie football in combination with the
precise long ball toward the less talented but long haul marathon runners , who are
looking to exhaust their opponents and utilize any goal scoring opportunity.

Morrells

Name

Overview

Stuart
Hibbert
(61)

The Ref with no hips…..talks a good game and wears
Sky Blue tinted glasses. More of a Monday morning
footballer in the canteen….like a Match of the Day
pundit.
Marathon runner, who by his own admission plays
with neither foot, but is adept in the bar with either
hand. Roams the Lancashire hills embarrassed after
each and every Blackburn Rovers defeat.
Mark has spent many years playing continental
football as you will tell by the tan. He has managed
at all levels and always seem to have the inside track
on all the football news. Always plays the smart
game.
Rob has always been known as speedy but only
when he has his fork Lift Truck with him. A seasoned
pro which means he may only last for the first ten
minutes. You wont miss him as he will be wearing Hi
Viz.
the Mancunian Suarez….unfortunately the similarity
has nothing to do with football. This lad will chase all
day and bite you in the shin pads. We are hoping he
can avoid any bad tackles, which will probably come
from his own team.
the central cog of the team. Spraying balls around
the midfield. A definite Jan Molby without the pace.
Dave is the main buffer for the team.
Has it 'up top' but knee's are long gone. A classic
continental centre-half in the mould of Johan Cruyff,
full of guile, vision and presence…but the pace of a
snail.
A font of all knowledge when it comes to football what he doesn't know about the beautiful game isn't
worth knowing. Chairman of FC Morrells - the Sheikh
Al Yer Shekels Al Ova benefactor and lover of dark
Belgian beers.
Surprisingly good football brain for someone who
supports Everton. Tony suffered an horrific injury
early in his Morrells career and it will be good to see
him hobbling around the pitch again. More Leighton
Bines than Tony Hibbert.

Garry
Clarke
(54)
Mark
Allan
Jones
(53)
Rob
Wood
(53)

Colin
Roberts
(53)

Dave
Heap
(50)
Neil
Andrew
McKay
(48)
Scott
Drayton
(48)

Tony
O'Conno
r (47)

Normal
Position
Referee Retired

Regular
Player
N

Midfield

N

Midfield

N

Full back

N

Centre Half /
Full back

5-A-SIDE

Midfield/For
ward

5-A-SIDE

Centre Half

N

Chairman

N

Full-back /
Libero

N

Phil
Melia
(45)

Phil is lean and pacy on the wings with not very
much on top. A good passer and so all expense
sheets need to be passed to Phil so he can pass
them onto Amanda…
Andy
Andy's best position is speaking to the press after
Makin
the game as he tends to know most things that are
(44)
going on, normally before they've gone on.. He is
still fit and plays regularly and so should be a good
target for the opposition as long as we can keep him
off the phone to vicky.
Gary
Midfield dynamo - runs marathons, drives fast and
Batchelo eat's the opposition for his in-game snack. The Roy
r (41)
Keane of the team.
Steve
Poacher turned gamekeeper. Former Luton Town
Noon
hooligan (allegedly) now gracing the Bedfordshire
(39)
Sunday League - devil of a left foot.
Craig
The milky Bar Kid can threaten on both wings as long
Newland as he has his glasses on. We expect a lot from this
(33)
unknown quantity.
Mick
The Jan Tomacheski of the team - fly's like a salmon,
Wojcik
hands the size of bin lids. Might exhaust the
(30)
Schrobeller before, during and after the match.
Mark
Sparkles shines in any team. Slightly under forty
Barkley
means that he still has some pace as long as he can
(27)
keep the ball on the right side of the touchlines. The
fetching pink jersey means he's easily spotted.
Ryan
If Neville Southall ever came out of net ,this is what
Brown
he would look like. Sleak and stylish …..and that’s
(27)
just his boot deal. The joker in the pack and a real
ladies man. Ryans kit will be arrive palletized on a
later plane. If Morrells had a Beckham…..
Rick
Although Rick is blind as a bat his keeping skills are
Evans
superb. He has been on a three month training plan
(24)
making primer to ensure his reactions are tip top.

Midfield

5-A-SIDE

Centre Half

5-A-SIDE

Midfield

5-A-SIDE

Midfield

N

Midfield

N

Goal Keeper

N

Forward

Y

Utility - plays
anywhere

Y

Goal Keeper

Y

FCH dankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan
deze happening.
THIS EVENT IS POWERED BY

MORRELS Woodfinishes Ltd

FC Hingen

Café ‘t Hingen

RIOS ’31

Kreate-Europe Ltd

Schutterij Wilhelmina Hingen

Poeliers bedrijf Jan Doemges Echt

ALFA bierbrouwerij
Schrobbeler
Veolia transport
‘t Weakblaad
LOES
Hotel Restaurant de Roosterhoeve
Stal Hubertushoeve Vic Moors

