Week 31, 2008

41e jaargang

http://usvhercules.nl/argo

Van het hoofdbestuur
We zitten inmiddels midden in de vakantietijd.
Zoals u allen hebt kunnen constateren is de Argo
van midden julie niet verschenen. Dit heeft niets
te maken met vakantie van de redacteuren maar
alles met het ontbreken van de nodige kopij. Zijn
we bij Hercules ook met vakantie? Gebeurt er
dan helemaal niets op ons complex? Bij mijn
weten is dit niet het geval. We hebben toch
“zomersporten”. Ik denk b.v. aan het 1e
cricketelftal dat goede resultaten behaalt. Is hier
dan helemaal niets over te melden?
Ik denk aan de clubkampioenschappen voor de
jeugd bij het tennis. De herculesleden zijn
misschien wel geïnteresseerd om de uitslagen te
weten. Er wordt op de woensdagavond nog
steeds getraind door de badmintonners. Dus
activiteit volop. Jammer dat zij hun

Door André van Helden

wederwaardigheden niet voor een ieder laten
gelden. Op diverse avonden zijn voetballers actief
op het kunstgrasveld. Misschien enkele hilarische
momenten? De goalballers hebben hun seizoen
afgesloten en hun jaarvergadering gehouden.
Wist u dat een “Herculaan” (internationaal
scheidsrechter/toernooileider Pieter Westerhout)
naar de paralympics in Peking gaat?
Kortom er zal toch wel iets te melden zijn binnen
een grote vereniging als Hercules. Laten we de
Argo levend en levendig houden. Besloten is in de
zomervakantie de Argo eens per maand te laten
verschijnen. De volgende deadline voor kopij zal
elders worden vermeld.

Verjaardagskalender 60+
Kroonjaren
75 jaar: PC de Knegt
70 jaar: R Schriek

door Ben Eikenaar
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2-8-33 0033(0)494808713 Camps la Source
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60 jaar: MW van Zwetselaar 4-8-48 0614970075
CE van Dort
J van Dijk
50 jaar: BM Schroot

11-8-48 0302802377
13-8-48 0654300221
12-8-58 0655322919

Breda

60+ jaar
BA Bertelsen 2-8-47 0302731929, CJ Noord 3-8-45 0302315462, DB Salverda 7-8-21 Zoetermeer
0793169665, LPC Lafère 7-8-32 Driebergen-Rijsenburg 0343531563, JH Verbeek 7-8-42 ’t Goy
0306011533, R Jager 9-8-45 Leersum 0343453530, MMA van Eyl 10-8-25 Breda 0765659981, WEM
Nebbeling-Bredewold 13-8-34 De Bilt 0302712107, PG Scherks 15-8-44 Wijk bij Duurstede
0343572390, WR Kahn 16-8-44 0302290880, WDN Snooy 17-8-34 0302717866, HPJ Stroeken 188-40 0302718919, H Neervoort 19-8-30 Nieuwegein 0306022205, TW van Geffen 19-8-45
0302734798, J van Beek19-8-47 0302731180, CE van Voorthuysen 21-8-30 Pesse 0528241945, OE
Stocker-Mungra 21-8-32 0302733261, JB Timmermans 24-8-36 0302722625, GBT Bastiaanse 26-824 0302711712, MJ van de Wardt-Nieuwland 28-8-42 0302716797, L van Woersem 28-8-46

De Argo

40 jaar lid:

• FJH van Eck Maartensdijk
0346212636 sinds 1-8-1968

• G Slob Rotterdam

0104187187 sinds 28-8-1968

Hercules verovert U18 titel
Het was een prachtig seizoen voor de U18 cricketers
van Hercules en Bloemendaal. Deze twee teams
bestreden elkaar namelijk in de finale van deze
competitie. Bloemendaal moest de eer aan de
Utrechters laten, die in uitwisselingspeler Colin
Sher hun grote man kenden.
Bloemendaal had in de poule alle wedstrijden
overtuigend gewonnen. Dat wil niet zeggen dat het
niet spannend was.
Bloemendaal moest bijvoorbeeld in een inhaal
Twenty20 tegen Sparta tot het uiterste gaan om de
123 Spartaanse runs te overtreffen. Het sloot poule
A af met de maximaal haalbare 100 punten uit vijf
wedstrijden. Bij het team speelden ook twee dames
mee, Coco Steenstra Toussaint en Isabella Oeberius
Kapteijn. Hercules verloor een keer, van HBS, maar
werd in de laatste ronde geholpen door buur
Kampong, dat onverwacht van de Hagenaars won.
Daardoor eindigde Hercules met 87 punten
boven VRA (76) en HBS (65).
Onder de bezielende leiding van umpires Duco
Ohm en Willem Molenaar ontspon zich een finale
die het aankijken meer dan waard was. De wedstrijd
kantelde twee à drie keer. Na een furieuze start van
Hercules werd, ondanks een nog nat veld, in de

door Jan Hemelaar & Ingrid van der Elst

20ste over de 100 bereikt. Toen zakte de run
rate. Regelmatig doorbattend haalde Hercules
een totaal van 163 (34 extra’s), nadat het tiende
wicket in de 40ste over viel. De Bloemendaalse
exchange speler Michael Pote nam 3-1 in 1.1
over! Dat gebeurde rond de 120ste run, maar
Hercules krikte het totaal nog mooi op.
Het Utrechtse totaal was haalbaar voor
Bloemendaal, maar zeker niet simpel. Hercules
bowlde zeer zuinig (slechts 13 extra’s). Het lukte
Bloemendaal maar niet om grote partnerships
neer te zetten. De meeste batsmen moesten met
minder dan tien runs van het veld. Sterk
bowlen van Steven Zwinkels, die de eerste twee
batsmen opruimde, en scherp fielden (drie runouts) legden de basis voor de zege. Toch bleef
Bloemendaal batten met een gemiddelde van
vier runs per over. Het venijn zat in de staart. In
de 27ste over vormde zich een mooi partnership
tussen Quirijn Gunning (64*) en Roelof
Nugteren (8) dat het totaal met 46 runs
ophoogde tot 143. Alles was weer mogelijk. De
laatste drie wickets vielen echter in de drie
opeenvolgende overs en Bloemendaal bleef
steken op 152. Hercules, onder leiding van Rob
Schriek en Albert Brouwers, toonde zich een
regelmatig presterende ploeg, die in aller ogen
verdiend het kampioenschap pakte.

Seizoensafsluiting badminton jeugd

De kampioensploeg bestond
uit de volgende spelers:

• Lucas Brouwers
• Steven Zwinkels
• Victor Lubbers
• Colin Sher
• Hameed Butt
• Sunny Singh
• Ganga Singh
• Sander Geenevaasen Gijs
van Seventer

• Goher Butt
• Niek in ’t Veld
• Rein de Viet (12e man)

door Liza Marsman

Op zaterdag 7 juni had de jeugd van badminton de
seizoensafsluiting. We hebben gedart!
We waren om ongeveer 10 uur begonnen. Eerst
kregen we onze consumptiebonnen voor twee keer
drinken en de lunch. We werden ingedeeld in
verschillende poelen waarna we begonnen.
Rond half één hebben we gegeten: Een frietje met
saus en een kroket of een frikadel. Daarna gingen
we verder met het darten. Bijna iedereen heeft op
goed geluk gegooid! Badmintonnen gaat toch beter!
Bij een aantal ging het best wel goed. We hadden

De Argo

dan ook een winnaar: Jeroen. Om een uur of
vier waren we klaar. Het was erg gezellig!
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Ouder-kind badminton toernooi 2008
Op zaterdag 17 mei gebeurde iets moois. De jeugd
mocht ieder een partner meenemen en samen tegen
andere teams spelen. Zo werden in zeven rondes van
tien minuten wedstrijdjes gespeeld. Er was geen
teleurgesteld gezicht te zien. Iedereen genoot intens
van het ouder-kind toernooi. Het werd dit jaar voor
het eerst georganiseerd, dus het was even afwachten
hoe het zou gaan. Uiteindelijk streden tien teams om
de titel. Het was echter snel duidelijk welke twee
teams de winnaar konden worden, want zij haalden
vaak meer dan 30 punten.

door Anna van Soest

Uiteindelijk zijn Casper en Peter eerste
geworden, Esther, Daan en Tim tweede en Liza
en Hans derde. De andere teams waren erg aan
elkaar gewaagd, aangezien het op het echte
gemiddelde uitkwam, omdat het afgerond
gemiddelde niet de doorslag kon geven. Zo
wonnen Casper en Peter met een gemiddelde van
26 punten.
Het spelen zelf was erg leuk om te zien. De wat
kleinere kinderen deden hun uiterste best de
shuttle over het net te krijgen en de ouders
speelden leuk mee om het gezellig te houden.
Dus zo speelden ze, in de pauze spekjes en
limonade nuttigend, met heel af en toe een
traantje, omdat het maar niet wilde lukken om te
winnen. Maar aan het einde, toen de strijd
gestreden was, was iedereen blij met de uitslag en
vooral blij dat het klaar was. En na zeven
wedstrijden was dat ook wel logisch.
Volgend jaar wordt er weer een ouder-kind
toernooi georganiseerd en hopelijk zijn er nog
meer deelnemers en zal het een nek-aan-nekrace
worden.

Moolenbeek Ambachtelijke Bakkerij
Uw warme bakker
vers eigen gebakken brood - tevens complete lunches
Nieuwegracht 125 3512 LK Utrecht, telefoon 030-2311358
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Competitieprogramma Hercules 1

door Robbert van Geelen

Dit is het programma van Hercules 1 veldvoetbal tot aan de winterstop.

7 sep 08

14:30 uur

Hercules – FC Blauw Wit Amsterdam

14 sep 08

14:30 uur

Kampong – Hercules

21 sep 08

14:30 uur

KFC – Hercules

28 sep 08

14:30 uur

Hercules – DWS afc

5 okt 08

14:00 uur

NVC – Hercules

12 okt 08

14:30 uur

Hercules – Zouaven de

19 okt 08

n.n.b.

26 okt 08

14:30 uur

Chabab – Hercules

2 nov 08

14:30 uur

Hercules – JOS Watergraafsmeer

9 nov 08

14:00 uur

AFC`34 – Hercules

16 nov 08

14:30 uur

Hercules – FC Breukelen

23 nov 08

n.n.b.

30 nov 08

14:00 uur

Kennemers de – Hercules

7 dec 08

14:00 uur

FC Blauw Wit Amsterdam – Hercules

14 dec 08

14:30 uur

Hercules – Kampong

21 dec 08

n.n.b.

Beker/Inhaal

Beker/Inhaal

Beker/Inhaal

winterstop

Dit is een uitgave van de Hercules Argo commissie.
DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!

Wegens minder nieuws tijdens de zomervakantie
komt de volgende Argo uit op 1 september.

VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN

Vragen, opmerkingen en inzendingen:

SPONSORWERVING KUNT U CONTACT OPNEMEN

argo@usvhercules.nl

MET DE SPONSORCOMMISSIE

Uiterste inleverdatum van bijdragen voor de
volgende Argo:
29 augustus 2008

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
De Argo
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