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De vernieuwde Argo

Even opletten:

door André van Helden

Zoals u ziet is er weer een Argo. De argo wordt u
voortaan rechtstreeks toegezonden per e-mail.
Iedereen die zijn of haar emailadres aan Hercules
bekend heeft gemaakt, zal de Argo nu automatisch
in zijn mailbox ontvangen. De bedoeling is dat de
Argo eens in de veertien dagen zal verschijnen met
actuele informatie over activiteiten die bij
Hercules te gebeuren staan of reeds hebben
plaatsgevonden. Dit kan betrekking hebben op de
wedstrijden (van welke sportafdeling en van welk
team dan ook), maar ook op het klaverjassen,
bridgen of een bijeenkomst van de reünisten. De
verschijning zal steeds rond de 1e en de 15e van
elke maand plaatsvinden.

dat elke Herculaan iets via de Argo kan
publiceren. De stukjes en de foto’s moeten
daarvoor naar het mail-redactieadres worden
gezonden. Verderop in de nieuwsbrief staat hoe
e.e.a. verder in zijn werk gaat. Dit geldt ook
voor het aan- en afmelden voor de Argo.

Er is uiteraard ruimte voor redactionele dan wel
ingezonden stukjes (wel of niet voorzien van een
foto). Een voorwaarde voor de regelmatige uitgave
van deze nieuwsbrief is natuurlijk dat voldoende
kopij wordt ingeleverd. Het hoofdbestuur en de
verschillende afdelingen zullen het een en ander
aanleveren, maar in principe is het de bedoeling

Langs deze weg willen we Tako Sondorp (de
architect van deze Argo), Rob Bronckers (de
kilometervreter van het adressenbestand) en
Hans Richardus (de medebedenker en –
redacteur) bedanken voor het tot stand komen
van dit stuk moderne communicatie.

We vertrouwen erop dat de Argo in deze opzet
zal bijdragen aan een betere communicatie
binnen Hercules.
In de volgende uitgave hopen we ook meer te
kunnen vertellen over de ontwikkeling van de
nieuwe website en de stand van zaken met
betrekking tot de Herculaan.

Hercules en PSV verlengen samenwerking
Hercules en PSV hebben de samenwerkingsovereenkomst welke in 2006 tot stand is gekomen tussen beide clubs verlengd.

door Mark de Hoorn

Beide partijen zijn bijzonder te spreken over
de afgelopen periode en zien veel voordelen
om ook in de toekomst met elkaar in zee te
gaan.
Diverse jeugdspelers en trainers van Hercules
hebben stages gevolgd bij de jeugdopleiding
van de topclub uit Eindhoven. Bovendien zijn
enkele jeugdige talenten zijn inmiddels door
P.S.V. gescout. Op woensdag 23 april a.s. zal
de,jaarlijkse, PSV talenten -Masters voor een
beperkte groep van jeugdspelers weer bij Hercules worden georganiseerd

De Argo

• Vrijdag 12 januari is vanaf 17:00
weer de traditionele winterborrel
van de Hercules reunisten.
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Verhoeve komende 5 jaar sponsor

door Piet van Veen

Met het zetten van zijn handtekening bezegelde
Ron Verhoeve, directeur van Verhoeve Centrale
Diensten in Leusden, op 19 januari j.l. het
sponsorcontract dat zijn bedrijf voor de duur van
vijf jaar met onze vereniging is overeengekomen.
Uit het interview met Vincent Brink,
verantwoordelijk voor de Utrechtse vestiging van
Verhoeve Centrale Diensten, dat in de
eerstvolgende Herculaan wordt gepubliceerd kun
je nader met de nieuwe sponsor kennismaken.

Van links naar rechts: Hans van der Sluijs, Piet
van Veen en Ron Verhoeve

.

Gerrit van Pappelendam vrijwilliger van het jaar
Door Mark de Hoorn

Volg je ook andere sporten bij Hercules?

Gerrit,allereerst nog gefeliciteerd,wat ging er
door jou heen toen je het hoorde dat jij was
gekozen?

“Nee, alles wat met voetbal te maken heeft.”

“Ik geloofde er geen bal van, daarna was ik op
van de zenuwen…”
Hoe lang ben je als vrijwilliger actief bij
Hercules?
“Vanaf 1967,dus ruim 40 jaar”.
Wat betekent Hercules voor jou?
“50 jaar geleden ben ik door Ben Eikenaar bij
Hercules gekomen. Daarvoor was ik actief
geweest bij VELOX. Maar Hercules is sindsdien
alles voor mij!”
Wat is jouw favoriete afdeling binnen Hercules?
“Het jeugdvoel en vooral de E-en F-spelertjes.”

Is Hercules erg veranderd de laatste tijd?
“Op sportief gebied wel maar het is nog steeds
even gezellig”

Onlangs werd Gerrit
Pappelendam ,door de gemeente
Utrecht,uitverkozen tot
“vrijwilliger Van het jaar” tijdens
een speciaal sportgala.
Reden genoeg om met deze

Heb jij nog tips aan de beleidsbepalers van
Hercules?
“Nee, het loopt allemaal naar mijn zin.
Tegenwoordig is alles beter georganiseerd. Er is
duidelijk sprake van een grote vooruitgang bij
Hercules.”

winnaar met een groot
Herculeshart een klein interview te
houden.

Wil je verder nog iets kwijt?
“Ik wil het bestuur van Hercules enorm
bedanken dat zij mij bij de gemeente hebben
voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Ik zie
dit als een blijk van waardering.”

Winterborrel Hercules reunisten
Wanneer: Vrijdag 15 februari 2008
Waar:

.

Herculespaviljoen

door Donald Noorhof
Hier wordt de prijs uitgereikt door wethouder
Harm Janssen.

Waarom: Gezellig traditie, met warm en koud buffet
Wie:

Alle Hercules reünisten

Tijd:

Vanaf 17:00
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Nieuwe clubkleding badminton

door Pauline Veeningen

De badmintonners noemen zich vanaf het
begin van dit seizoen al officieel Herculanen,
maar kunnen dit sinds het begin van dit jaar
ook naar buiten uitdragen; de nieuwe
clubkleding is binnen!!
Er was helaas geen donker blauwe kleding
beschikbaar die aan onze eisen voldeed, maar
de kleding is er niet minder mooi door
geworden. De zaal is nu meerdere malen per
week gevuld met trotse dragers van de rode
rokjes, blauwe broekjes en vooral de witte
shirtjes met het Hercules logo op de borst en de
clubnaam op de rug.

Keepers-womi spreekt pupillen aan

door Mark de Hoorn

Op woensdag 12 december stond de “womi”
geheel in het teken van het kennis maken

plezierige en leerzame middag te bezorgen.

met de grondbeginselen van het keepen.

Na afloop kregen alle kinderen een speciaal
“certificaat” als tastbaar aandenken mee naar
huis.

De “womi” is de woensdagmiddag-training van
de jeugdopleiding van Hercules.
Hier leren alle kinderen uit de EF en Champions league de basis
van het voetbalspel.
Dit keer was keeperstrainer
Patrick Botermans,de
keeperstrainer van de selectieteams,
Als gastdocent om samen met een aantal ( jeugd) keepers,samen met de stagaires een

Mochten er 2e jaars F-jes en Epupillen zijn die vaste keeper
willen worden dan kunnen zij
zich aanmelden bij de
jeugdcoordinator.
Zij kunnen dan in aanmerking komen voor
specifieke keeperstraining.

Erwtensoep toernooi opnieuw een groot succes
Op dinsdag 22 januari j.l. was het traditionele
erwtensoeptoernooi voor alle tennis senioren.
Wat hebben wij weer enorm veel geluk gehad, en
daarmee bedoel ik dan 't weer! Na voorafgaande
dagen met plensbuien overgoten te zijn was het
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door JvS

een, in alle opzichten, stralende dag met zelfs,
welliswaar gehuld in dikke jacks, een vol terras.
Maar toch... Het was weer echt "ouderwets" maar
vooral... Héél erg lekker!
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Mededelingen

.

badminton
•

Het gezellige Utregs toernooi op 9 maart staat open voor alle inwoners van
Utrecht. Zoals elk jaar wordt er gespeeld in Sportcentrum Galgewaard. Online
aanmelden kan op http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=18676

•

Er kan nog ingeschreven worden voor het uitwisselingstoernooi met het Amersfoortse BAN op zondag 17 februari. Wil je meedoen, stuur dan een email naar
pauline@internos.nl

cricket
•

Op 8 maart is er een open middag voor de jeugd. Deze wordt gecombineerd met
de open middag voor de jeugd van badminton.

tennis
•

Na het succes van vorig jaar wordt op 15 en 16 maart weer een trainingskamp
voor de competitie spelende jeugd georganiseerd. Binnenkort volgt er meer informatie.

Thema-avond onderbouw goed bezocht

door Mark de Hoorn

Op vrijdag 25 januari stond voor de trainers en
teamleiders van de E-en F-pupillen (de
onderbouw) een kaderscholingsbijeenkomst

Vanuit de KNVB was regiocoach Rob Wolsleger
aanwezig om de aanwezige trainers en
teamleiders "te beïnvloeden".

op het programma. Op het hoofdveld van
Hercules werd een "demo" gegeven waarbij Epupillen van Hercules als "proefklas" fungeerden.

Na het praktijkgedeelte werd de groep gesplitst.
De grootste groep, het jeugdkader van Hercules,
ging met de jeugdcoördinator apart om met
elkaar van gedachten te wisselen
over "hoe leren pupillen voetballen".
De bezoekers van andere verenigingen gingen
met de regiocoach hier ook verder op in.
Het was goed om te constateren dat we over veel
goede trainers en teamleiders bij Hercules
beschikken, die zich met hart en
ziel in willen zetten voor de jeugd.
Want: Het niveau van het jeugdkader bepaalt
het niveau van onze jeugdopleiding.
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Hercules - AFC ‘34 0 - 0
Afgelopen zondag speelde Hercules de
inhaalwedstrijd tegen AFC`34. De tegenstander
uit Alkmaar stond voor deze wedstrijd qua
verliespunten op een tweede plaats achter
koploper FC Hilversum. Het verhaal van
Hercules is bekend. Vechten om bij de onderste
plaatsen weg te blijven. De wedstrijd begon met
twee ploegen die de kat uit de boom keken.
Weinig acties voor beide doelen en het spel
speelde zich vooral af op het middenveld. Beide
ploegen werden louter gevaarlijk uit
spelhervattingen. Zo kreeg AFC`34 een goede
kopkans uit een hoekschop. Hercules
daarentegen was gevaarlijk via Kevin Ligtermoet.
Zijn schot verdween net over het doel van
AFC`34. Een logisch gevolg was de 0-0
ruststand.

door Robbert van Geelen
In de tweede helft hetzelfde beeld. Beide ploegen
kwamen niet tot uitgespeelde kansen en het spel
speelde zich met name af op het middenveld.
Toch werden de bezoekers uit Alkmaar het
laatste half uur wat gevaarlijker. Zo moest Niels
van Tongeren ingrijpen nadat een middenvelder
alleen op doelman Willem Strik kon afgaan.
Vlak daarna was het Willem Strik die een
afstandschot goed stopte. Hercules kon daar
aanvallend gezien weinig tegenover stellen.
AFC`34 werd kort voor tijd nog een keer
gevaarlijk. Uit een kluts situatie werd de bal van
dichtbij hard ingeschoten, gelukkig kon Roland
v/d Haselkamp de bal blokken. Kort
samenvattend een matige wedstrijd van beide
kanten die geen winnaar verdiende.

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!
VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN
SPONSORWERVING KUNT U CONTACT
OPNEMEN MET DE SPONSORCOMMISSIE

25 E L U ST R UM
U S V H E R C UL E S
Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-2717091

Dit is een tweewekelijkse
uitgave van de Hercules Argo
commissie. Vragen en
opmerkingen
argo@usvhercules.nl

Bezoek onze website http://usvhercules.nl
De Argo
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