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Van het hoofdbestuur					
Zoals u allen in de media hebt kunnen vernemen
is door de Utrechtse gemeenteraad het besluit
genomen dat de “veemarkt” per 1 januari 2011
zal verdwijnen. Het activiteitencentrum zal moeten wijken voor woningbouw. Wat zijn de consequenties voor Hercules? Op dit moment weten
we het niet. Een feit is wel dat de ons toegewezen
sportlocatie blijft bestaan. In 2005 is het oorspronkelijk door het college gepresenteerde plan, na
protesten door Hercules, aangepast. De wens was
toen en is nu nog steeds om een uitbreiding van
het aantal velden te krijgen, gezien de ledengroei
die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Er
is bij de verschillende afdelingen een ledenstop.
Bovendien is het beleid van de gemeente er op
gericht dat verenigingen meer en meer activiteiten
organiseren voor met name de jeugd in de wijk.

door André van Helden
De “Champions League” gaat door het ruimtegebrek zaterdag nu op zondag worden gespeeld. Dit
heeft wel geleid tot protesten en opzeggingen van
het lidmaatschap, wellicht door het traditionele
schema van ouders en kinderen voor hun sportdag, maar de keuze is onvermijdelijk. Wat gaat er
gebeuren als in de nieuwe woonbuurt opnieuw een
groot aantal kinderen zich aandient om te willen
sporten. De kans is aanwezig dat we nog vaker nee
moeten verkopen en men gedwongen is het sporten
ver van de eigen wijk te moeten uitvoeren. Dit
druist in tegen het eigen beleid van de gemeente om
het sporten van jeugd te bevorderen. We zijn van
mening dat we opnieuw onze stem zullen moeten
laten horen en een plan van aanpak zullen trachten
te bewerkstelligen waar men niet omheen kan.

Paralympisch zilver
voor Herculaan
Herculaan Alfred Stelleman (lid van de goalballafdeling) heeft bij de Paralympics een zilveren
medaille behaald op het onderdeel wielrennen
tandem (samen met zijn voorrijder Jaco Tettelaar)
waarvoor hulde!

Verjaardagskalender					
80 jaar: JH Vuurmans
60 jaar: M van Rossum
50 jaar: P van Kan
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FH de Kruijff
J Timmermans
I Nüssgen
R Rusche		
FJA Klaus
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Sportkanjers bij Hercules voor speciale kinderen
Vanuit de stichting sportkanjers wordt het project
sportkanjers aangeboden in de provincie Utrecht
bij Hercules. Uit onderzoek blijkt dat veel bijzondere kinderen niet of niet meer deelnemen aan
sportactiviteiten bij verenigingen.

Deze kinderen mogen, kunnen of willen niet naar
een sportvereniging. Dit betekent dat bijzondere
kinderen minder kansen hebben om te sporten in
clubverband. Trainers en teamleiders bij verenigingen zijn doorgaans goed in staat om kinderen te
trainen, te coachen en te begeleiden. Speciale kinderen vragen echter meer kwaliteiten. Bijzondere
kinderen worden mogelijk als lastig en moeilijk ervaren en voelen zich niet altijd gelijk op hun gemak
bij een vereniging.
Sportkanjers wil zich op het Herculescomplex richten op bijzondere kinderen in de leeftijdscategorie
van 6 jaar tot en met 12 jaar. Bijzondere kinderen
zijn kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen.

door Mark de Horn
is sportkanjers de ideale oplossing om eens een
heerlijke sporttijd te hebben en tevens sociale vaardigheidstrainingen te krijgen.
Bij eerdere projecten bleken vooral kinderen met
(mildere) vormen van ADHD, autisme en dergelijke zich aanmelden. Maar ook kinderen zonder
medische indicaties (vormen van faalangst, niet
kunnen samenwerken ,gepest worden of juist zelf
pesten) zijn welkom.
Via een cursus van 10 sporttrainingen op Hercules, waar maximaal 12 kinderen per uur kunnen
deelnemen, krijgen de kinderen optimale aandacht
van professionals. Binnen de cursus worden zowel
de motorische als sociale vaardigheden verbeterd.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.sportkanjers.nl
Aanmeldingen of nadere informatie kan men verkrijgen via Tom Lagerweij tom@sportkanjers.nl

Is uw kind sociaal onhandig, verlegen, vaak boos,
agressief, in de put, hyperactief of afhankelijk dan

Ook het AD vermeldt de komst
van top badmintonner Rune
Massing als nieuwe senioren
badmintontrainer bij Hercules.
Een interview van Sanne
Griensven met hem is te
lezen in de laatste Herculaan.
Op zaterdag 20 september
is er een open dag voor de
jeugd van 14:00 tot 17:30

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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Win een stage bij Manchester United		
Wil jij ook de techniek leren zoals de beste spelers ter wereld?

door Mark de Horn

Programma NK Techniek op woensdag 16 oktober bj USV Hercules:
9:00 uur Deelnemers melden bij Hercules.
10:00 uur Moves & Skills training
11:15 uur Pauze
11:30 uur Moves & Skills wedstrijdvormen
12:30 uur Lunch
13:30 Moves & skills training
14:30 uur Pauze deelnemers
14:45 uur Moves en Skills wedstrijdvormen
16:45 uur Prijsuitreiking en afsluiting
Aanmelden bij www.moves-skills.nl

Dan zijn de Nederlandse Techniek kampioenschappen echt iets voor jou. Op woensdag 15 oktober, tijdens de herfstvakantie kun jij de moves en
skills aanleren op het complex van Hercules. De
organisatie is in handen van moves en skills met
als bekendste trainer Rene Meulensteen. Rene
Meulensteen is trainer van het eerste team van
Manchester United onder de bekende manager
Alex Ferguson! Kortom een unieke kans om een
dag toptraining te krijgen van speciaal geschoolde
trainers.

Kosten per deelnemer euro 35,-

Voetballers in de leeftijd van 7 tot en met 16 krijgen
onder andere een bal, shirt ,een diploma, een speciale lunch en een exemplaar van het voetbalblad
“ELF” en vele andere verrassingen en natuurlijk de
hele dag heel veel voetbal!
Prijzen
De landelijke winnaars in hun categorie bezoeken
twee dagen de grootse voetbalclub ter wereld:
Manchester United! Daar ga je mee trainen met
leeftijdsgenoten en naar stadion Old Traford
voor het bekijken van een wedstrijd uit de Premier League. Je brengt een bezoek aan de Hall of
fame... We gaan naar de Fanshop en The Theater of
Dreams.

Mededeling veldvoetbal
Willen degenen die de voor 1 september jl. verschuldigde
veldvoetbal contributie nog niet voldaan hebben deze per
omgaande overmaken!? Immers ook dit seizoen geldt:
Niet betaald = Gee
n

spelerspas = Niet

spelen

Breng jezelf, je teamgenoten en de club niet onnodig in de
problemen. Kortom, zorg voor tijdige betaling!
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PSV Masters						
Op een regenachtige zondagochtend in de vroegte
treffen een aantal Hercules ouders en F-jongetjes
zich bij de snackbar te Voordorp om af te reizen
naar Eindhoven voor de jaarlijkse PSV masters.
Het PSV masters toernooi is een jaarlijks evenement dat PSV organiseert voor de verenigingen
waar zij een samenwerkingsverband mee heeft,
waar onder dus ook Hercules. De F1, F7 en F8
mochten vandaag acteren in dit mooie toernooi.
De teamleider van de F7 vond geheel terecht dat je
op zo’n evenement niet te laat mag komen en dat
lukte. In Eindhoven werden we opgewacht door
zo’n 7 stewards die blij waren dat ze de eerste auto’s
uit het verre Utrecht mochten verwelkomen. Ook
in de PSV kantine op de Herdgang waren we voor
10-en de eerste; mooi op tijd voor de opening om
10:30 uur.

door Hans Bosma

De finale werd groots aangekleed met muziek en
samen het veld op gelopen met Foxy. Vooraf was
al ingeschat dat deze tegenstander toch wel erg
lastig ging worden. De jongens fluisterden ook al
onderling dat dat minstens de F1 was van Uni; wat
vast niet het geval was maar inderdaad deze jongens waren wel erg goed. Nog behoorlijk tegenspel
maar uiteindelijk een mooie 2e plek. Enigszins beteuterd dat de winnaars een bal en een beker kregen, maar toen alle kinderen wat PSV items als een
vlaggetje en een poster kregen was dat leed weer
snel geleden.

Na een opening met muziek en Foxy gingen de
jongens van start. Het PSV masters toernooi heeft
voor elk team 1 poule met 8 teams met wedstrijdjes van 4 tegen 4. Hercules heeft voor 1 team 8
spelers maar dat is met 8 wedstrijdjes niet eens zo
gek, en zo kunnen er veel spelertjes meedoen.
De weersvoorspellingen hadden het nog over onweer en flinke buien maar gelukkig bleef het de
hele dag met her en der een spetter behoorlijk weer.
Zonovergoten zoals eerdere jaren was het niet,
maar de stemming bleef er goed in. Mede door de
goede resultaten van de jongens. De teams knokten voor de punten en luid aangemoedigd door de
ouders, broertjes en zusjes werden flink wat potjes
gewonnen.
De F1 had een mooie positieve score met 4 overwinningen, de F8 wist 5 overwinningen in de wacht te slepen en de F7 wist zelfs de finale te halen
na 5 overwinningen en 2 gelijke spelen.

Nog speciale vermelding voor de 2 jongens van de
drieling Rietbergen die op hun verjaardag toch nog
een halve dag het F8-team versterkten waarna het
grote feest in Utrecht echt kon beginnen.
Na een lange, welbestede dag was het vroeg stil in
de slaapkamertjes van de Hercules F-jes.

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:

Voor informatie over sponsoring
en sponsorwerving kunt u contact
opnemen met de sponsorcommissie

27 september 2008
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