Week 26, 2008

41e jaargang

Afscheid Herman Wallenburg, Ton Goené en Pim Koppel

http://usvhercules.nl/argo

Door Hans Richardus

Op 9 juni werd er in stijl afscheid genomen van eerste elftal trainer Herman Wallenburg en zijn assistent
Ton Goené. Tevens nam eerste elftal speler Pim Koppel afscheid, hij vertrekt naar Elinkwijk. Nadat eerst
een wedstrijd tussen oud teamgenoten van Herman en "oud" eerste elftalspelers was afgewikkeld werden
in het paviljoen mooie dankwoorden uitgesproken.
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Vele mensen die gedurende de periode dat Herman, Ton en Pim actief waren voor Hercules passeerden de revue en leuke anekdotes werden naar boven gehaald. Nadat iedereen aan het woord was geweest en alle leuke attenties waren uitgedeeld, genoot men van een voortreffelijke "Chez Fred" barbecue. Tot in de late uurtjes was het nog gezellig op Hercules.
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Even opletten!

 Per 1 juli geld ook in het
Hercules paviljoen een rookverbod.

Jeugdige talenten gescout door profclubs

door Mark de Horn

Dat de jeugdopleiding bij Hercules zeer serieus
wordt genomen is meer dan bekend in de voetbalwereld. Het is immers niet voor niets dat een topclub als PSV een samenwerkingsverband met onze
vereniging is aangegaan.

Michiel Bosma (de oudere broer van Steven)
gaat vanuit de E1 van Hercules naar de Dselectie van FC Utrecht en Nicky Besamusca,
afkomstig uit de D1 van Hercules gaat zijn geluk
beproeven bij RKC.

Voor het eerst in de roemrijke geschiedenis van
Hercules zijn er ook jeugdspelers door PSV gevraagd om vanaf volgend seizoen deel uit te maken
van haar jeugdopleiding op de Herdgang.

Uiteraard is Hercules trots dat onze jeugdopleiding zo'n groot aantal talenten weet voort te
brengen en wij wensen Steven, Gregory, Michiel
en Nicky heel veel succes bij hun nieuwe club
en we zullen jullie uiteraard blijven volgen.

Steven Bosma en Gregory Kuisch, uit de F-pupillen,
zullen volgend seizoen bij PSV acteren. Tevens willen ook andere BVO's talentvolle jonge Herculanen
aantrekken.

Bob en Max Haagman analisten voor Studio Sport

door Hans Richardus

De meeste Herculanen weten dat Bob en Max Haagman het voetbal (en cricket) bij Hercules een warm
hart toedragen. Dat de Haagman broeders hartstochtelijk supporter zijn van het Nederlands elftal
wist u natuurlijk ook wel.
Een jaar of 50 reizen Bob en Max door heel Europa
(en soms daar buiten) om Oranje te ondersteunen.
Maar wist u ook dat sinds kort het NOS journaal de
gebroeders Haagman inhuurt als “voetbal analisten” ?
Het NOS journaal trok speciaal naar Basel om de
mening van Bob en Max naar de kansen van het Nederlands elftal tegen kwartfinalist opponent Rusland
te vragen.

De haarfijne analyse luidde:
“Als we vroeg scoren maken we een kans, maar
het wordt geen makkelijk potje”.
Helaas scoorden we niet vroeg ...

Per 1 juli gaat ook in het Hercules paviljoen het rookverbod in.
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Vriendinnendag sluit voetbalseizoen in stijl af
Op zaterdag 21 juni vond vriendinnendag bij Hercules plaats. Een passend slot van een zeer geslaagd
seizoen waarbij binnen de jeugdvoetbalafdeling teruggezien kan worden op een jaargang met veel positieve ontwikkelingen.
Het meisjesvoetbal is binnen Hercules inmiddels
uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de
vereniging. Zowel kwalitatief als kwantitatief is er
veel vooruitgang geboekt en geldt Hercules als

door Mark de Horn

Tijdens de lunch vertelde de FC Utrecht speelsters over hun avonturen in de eredivisie.
Inmiddels was ook de dames bondscoach van
Nederland onder 19, Hesterine de Reus, verschenen en was ze aanwezig bij het middagprogramma. De meisjes speelde afwisselend een toernooi
en kregen een clinic van voetbalschool "train-togrow".

een club waar het meisjesvoetbal in de lift zit.
De vriendinnendag was een sportief en gezellig evenement waarbij alle Hercules-speelsters

Danny Smits was met enkele techniektrainers
aanwezig om de speelsters via veelzijdige techniek
training op een hoger peil te brengen.
een vriendin mee konden nemen om kennis te maken met de voetbalsport in het algemeen en
Hercules in het bijzonder.
Tijdens het ochtendprogramma stond een trainingscircuit met verschillende trainers centraal.
Vooral de inbreng van de twee FC Utrecht speelsters
Suzanne Bakker en Lesley Landweer, sprak de meisjes natuurlijk bijzonder aan.
Verder zogde de trainers Jack Appel, Rob Spiekerman en gasttrainer Bas van Os voor aantrekkelijke
trainingsvormen.

Ter afsluiting kregen alle speelsters patat met
limonade en vertelde Hesterne de Reus boeiende
verhalen over het meisjesvoetbal en het Nederlands damesteam.
Hesterine de Reus is inmiddels samen met o.a.
Dennis Bergkamp gestart met de cursus coach
betaald voetbal.
Tenslotte willen wij hierbij een ieder bedanken
die deze dag mogelijk heeft gemaakt.
(Foto’s Donald Noorhoff)
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Cricket seizoen gaat tweede helft in
Het cricketseizoen is inmiddels tot ongeveer de
helft van het seizoen gevorderd. Tijd voor een resumé.
Het eerste elftal beleeft een turbulent seizoen. Nadat de beoogde coach vlak voor de start van de
competitie afzegde duurde het twee weken voordat
een vervanger was gevonden. Qaasim Adams werd
uiteindelijk gecontracteerd en dat was de start van
een mooie serie. Na elf van de 18 wedstrijden staat
het eerste op een fraaie derde plaats. Het lijkt er op

door Hans Richardus

Het tweede beleeft een moeizaam seizoen. Toch weet
het team onder de bezielende leiding van "Captain
Ad" de nodige punten te sprokkelen. Na 8 potten
staat het team zesde en lijkt het erop dat men zich zal
handhaven.
Het derde team is het "jeugdopleiding team". Onder
de enthousiaste captancy van Jan Hilhorst wordt
menig potje winnend afgesloten. Achter het sterke
Salland staat het derde halverwege het seizoen op
een mooie tweede plaats.
De Veteranen weten zich goed te vermaken. De zaterdagmiddag wordt zeer goed besteed met een pittig

Colin Sher na zijn “100” tegen VCC 2

dat ACC de grootste gegadigde is voor het kampioenschap is. Maar zoals onze Zuiderburen zo mooi
weten te zeggen: "Het is nog niet gedaan".
Een paar hoogtepunten tot nu toe waren de centuries van uitwisseling speler Colin Sher ( 114 not
out tegen Kampong en 142 tegen VCC 2), en de
matchwinning centurie (117 knalharde runs) van
Qaasim tegen de reserves van Quick Haag.
In de spectaculaire Twenty/20 competitie plaatste
het eerste zich net niet voor de kwartfinales. Zegge
en schrijven kwamen ze daar 1 run voor te kort.

Qaasim Adams in Actie.

potje cricket. Onlangs werden (op dat moment koplopers) CCG en Dosti aan de zegekar gebonden.
Halverwege het seizoen staan de veteranen op een
tweede plaats en hebben nog alle kans om kampioen
te worden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat "de
vets" in de derde innings ongeslagen zijn.
Voor de jeugdteams zit de competitie er zo goed als
helemaal op. De U18 sloot het seizoen af met het
Kampioenschap van Nederland. Voorwaar een knappe prestatie!

Moolenbeek Ambachtelijke Bakkerij
Uw warme bakker
vers eigen gebakken brood - tevens complete lunches
Nieuwegracht 125 3512 LK Utrecht, telefoon 030-2311358

De Argo

Pagina4

Tennis activiteiten kalender 2008

door Monique Wijshoff

Eventuele wijzigingen graag doorgeven aan Monique Wijshoff, mw-v@uni-one.nl.

6 t/m 12 juli
11 juli

Clubkampioenschappen jeugd
Meidentoernooi jeugd

Lucia (Jeugd)
Lucia (Jeugd)

20 t/m 31 augustus

Clubkampioenschappen sren

Machteld en Ria (WTCT)

Hap-snap

DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!
VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN SPONSORWERVING KUNT U CONTACT OPNEMEN MET
DE SPONSORCOMMISSIE

Dit is een tweewekelijkse uitgave van de Hercules
Argo commissie.
Vragen, opmerkingen en inzendingen:

argo@usvhercules.nl
Uiterste inleverdatum van bijdragen voor de volgende Argo:
11 juli 2008

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
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