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Van het hoofdbestuur

Door André van Helden

Het is bijna zover...
Vanaf aanstaande donderdag 16 oktober zal de
Hercules website er anders uitzien. Weliswaar
met enige vertraging, maar waar gebeurt dit niet,
zal de vernieuwde site operationeel zijn. In het
begin is het wellicht even wennen, maar we zijn
ervan overtuigd dat u allen snel en gemakkelijk
de weg zult vinden.
Getracht is de site toegankelijker en overzichtelijker te maken met actuelere informatie. Ook zijn
(bij veldvoetbal) gegevens over elftalindelingen en
wedstrijdschema’s eenvoudiger te vinden.
Ook vindt u op de site een evenementenkalender, die de komende week weliswaar nog
niet geheel gevuld zal zijn, waar u de data van
activiteiten die bij Hercules plaatsvinden kunt
terugvinden.
Ook de “homepage” zal actuele informatie bevatten zoals de laatste nieuwe feiten en de meest
recente activiteiten. De data van b.v. de ledenvergadering zijn dan tijdig bekend en kunt u zodoende tijdig in uw eigen agenda noteren. Er zal

de komende weken best nog het een en ander
moeten worden ingevuld maar de start is nu gemaakt. Opmerkingen zijn te allen tijde welkom.
We wensen u allen veel zoek- en kijkplezier.
Rest mij nog de werkgroep bestaande uit Hans
Richardus, Tako Sondorp en Rob Bronckers met
hulp van Mark Leenheer, Hans Bosma en Richard Jager dank te zeggen voor hun inbreng.
Leden die op donderdagavond in het paviljoen
zijn hebben al kunnen zien dat onze goalballers
de training weer hebben opgepakt.
Doordat zij in de sportzaal in de Wevelaan trainen komen zij na afloop nog even napraten in
ons paviljoen. Zo is een wens van hen om meer
bij de vereniging betrokken te zijn een stapje
dichterbij gekomen.
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Goed resultaat Hercules B1 tegen fysiek sterk VVIJ
Zaterdag 4 oktober moest Hercules B1 de thuiswedstrijd spelen tegen VVIJ.
Vanaf de eerste minuut ontspon zich een redelijk
gelijkopgaande wedstrijd waarbij Hercules bij fases
het betere van het spel had. VVIJ speelde over het
hele veld 1 op 1 waardoor er veel duels waren.
Het was Hercules dat als eerste een aantal keer gevaarlijk voor het doel kwam. Hoewel de eerste kansen niet benut werden was de derde kans wel raak;
Youssef scoorde na een onoplettendheid in de verdediging van VVIJ.
Hierna kreeg Hercules nog twee opgelegde kansen
maar de keeper van VVIJ kweet zich uitstekend van
zijn taak. Vlak voor rust wist VVIJ ook een goede
kans te creëren maar gelukkig was Daniel alert en
keerde hij het harde schot.

Hercules begon sterk aan de tweede helft en wist al
snel de 2-0 te scoren via Tim na een vloeiende aanval.
Kort daarna moest VVIJ met tien man verder aangezien er een speler van VVIJ geblesseerd raakte terwijl
de trainer van VVIJ al zijn wissels al gebruikt had.
Hierdoor werd Hercules steeds sterker en kreeg het
eigenlijk kans op kans. Via Mounir, Diederick, Jesse
en Khalid werd het uiteindelijk een mooie 6-0 overwinning voor de B1.
Toen de wedstrijd door de strak leidende scheidsrechter werd afgefloten, werd de B1 dan ook getrakteerd op een groot applaus van het in groten getale
opgekomen publiek.

Geen schreeuwende ouders langs veld
AMSTERDAM - De meeste ouders ergeren zich in
meer of mindere mate aan het gedrag van andere
ouders langs de lijn van het sportveld. Het gaat dan
om schreeuwen, schelden, opjutten van de kinderen
en het adviseren van scheidsrechter en teamleiding.
Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van SIRE (Stichting Ideële Reclame), dat is
gepubliceerd aan het begin van een campagne die
de overdreven bemoeizucht van ouders moet terugdringen. De campagne heet dan ook 'Geef kinderen
hun spel terug'. Van de ruim achthonderd ouders
met sportende kinderen die zijn ondervraagd, zegt
91 procent zich wel eens te ergeren aan het gedrag
van ouders langs de lijn.

door Raymond Kort

door Mark de Horn

ren op te jutten. De helft van de ouders ziet andere ouders wel eens vloeken bij sportwedstrijden
van hun kind of kinderen, maar slechts een op de
twaalf ouders geeft aan dit zelf ook te doen.
Volgens projectleider Jan Müller van SIRE hebben kinderen last van hun schreeuwende ouders.
,,De betrokkenheid van ouders bij hun sportende
kinderen is goed, maar daarbij zijn ze niet of
zelden zó fanatiek dat het lijkt alsof ze het spel
helemaal willen overnemen, over de hoofden van
de kinderen heen, zowel bij hockey, schaatsen,
voetbal, tennis, zwemmen of andere sport, terwijl
het toch gaat om het spelplezier.

Echter 40 procent van de ondervraagden denk dat
andere ouders zich nooit aan hun ergeren. Toch
geeft 43 procent weer aan dat ze zelf ook wel eens de
kinderen opjutten. Een op de zes ouders onder de
35 jaar meent het erg positief te vinden om kinde-
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Informatie diverse competie’s tennis jeugd
Wintercompetitie tennis jeugd 2008/2009
Van november tot april starten we weer met een
wintercompetitie voor kinderen die op een groot
veld kunnen spelen. Dit vindt ongeveer één keer
per maand plaats op de zondagochtend van 9:30
tot 12:00 uur. Er worden dan vooral dubbels
gespeeld. Bij genoeg ruimte kunnen er ook singles ingepland worden.

jaar),

Deze activiteit kan alleen maar doorgaan met
hulp van ouders. Opgeven bij Ilse Kornmann
Rudi (ilsekornmannrudi@hotmail.com)
(0618685290)

Zaterdag (vanaf 8:30 uur)

Vòòr 25 oktober.

Inschrijven KNLTB competitie 2009
Volgend jaar april/mei begint weer de deelname
aan de regionale/landelijke KNLTB competitie
voor de jeugd. Zoals elk jaar zullen in ieder geval
de jeugdleden die selectietraining volgen deelnemen aan deze competitie. Zij worden automatisch ingedeeld. Daarnaast is er ook plek voor
niet selectiespelers om competitie te spelen.
De volgende competitievormen bestaan: (dit
betekent niet dat we alle vormen zullen hebben)

door Monique Wijshoff

 gemengd team tot en met 10 (minimaal twee
jongens en twee meisjes)
 ongemengd team tot en met 10 (jongens of
meisjesteam van minimaal vier personen)
 gemengd team tot en met 12
 ongemengd team tot en met 12

 gemengd team tot en met 14
 ongemengd team tot en met 14
 gemengd team tot en met 17
 ongemengd tot en met 17
Zondag (vanaf 9:00 en vaak de hele dag)

 Ongemengd team tot en met 14
 Gemengd team
 Jongens team
 Meisjesteam
De zondagcompetitie gaat niet naar leeftijd, maar
naar klasse en dit vraagt van de deelnemers een
bepaald minimum niveau.

Woensdagmiddag (voor kinderen tot en met 12

Stand van zaken Badminton per 10-10-2008

door Pauline Veeningen

Najaarscompetitie in volle gang.
Begin september startte de najaarscompetitie voor de badmintonners. Met maar liefst 6 seniorenteams
en 1 juniorenteam is de competitie dit jaar begonnen, wat op de zondag vaak voor een gevulde zaal
zorgt; een goede zaak! Over het algemeen presteert Hercules erg goed; team 2 staat zelfs op de eerste
plaats!
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Zaterdagvoetbal in Engeland
Al bijna 20 jaar is het eerste of tweede weekeinde
van oktober voor een aantal zaterdagvoetballers het
hoogtepunt van het jaar. Dan wordt er naar
London getogen om de traditionele wedstrijd tegen
de “Bank of England” te spelen.

door Hans Richardus

verzorgde ons met grote toewijding. (eindstand...
20 jugs).
Zondagavond controleren we nog even of de pubs
het nog wel "doen".
Maandag middag keren we moe maar voldaan
weer terug in het Utrechtse.

Het programma is in al die jaren bijna onveranderd:
Vrijdagmiddag verzamelen we op Utrecht CS om
vervolgens per trein en vliegtuig (vroeger de boot)
naar Londen af te reizen.
Aangekomen in het hotel worden de tassen snel op
de hotelkamers gedumpt om maar zo weinig mogelijk netto drinktijd te verliezen. De invulling van de
vrijdagavond laat zich wel raden.
Zaterdagochtend wordt meestal gevuld op eigen
gelegenheid. Dit kan een “semi cultureel kerkenpad” zijn, echter een uitgebreide shop wandeling
langs de vele winkels in het centrum behoort ook
tot de mogelijkheden.
Zaterdagmiddag bezoeken we gezamenlijk een voetbalwedstrijd. Dit keer was dat een wedstrijd van
Leighton Orient.
De zaterdagavond wordt geweid aan een grondige
inspectie van de binnenkant van de vele gezellige
pubs.
Zondagochtend stipt 11:00 uur wordt er dan afgetrapt voor onze eigen wedstrijd tegen de bank.
Dit jaar speelden we in de stromende regen en dat
bleek in het voordeel van onze opponenten. Na een
rustand van 1-1 was de eindstand 4-1 voor de bank.

Tot slot nog enkele hoogtepunten:
De busjes.
Tour directeur Max had de gehele trip weer perfect voorbereid maar had ook enkele vernieuwende zaken doorgevoerd. Voorheen hadden we een
moeizame tocht met underground en taxi's om op
zondagochtend van het hotel naar de bank te
komen. Ditmaal had Max een tweetal busjes geregeld en dat was een stuk comfortabeler.
Het Happy Hour in de hotelbar.
Prima!!! 2 halen, 1 betalen. Bovendien duurde
het Happy Hour niet 1 uur maar meestal een uur
of drie!!
Ferdinand.
Hij speelde zijn laatste interland en vierde dat
met een mooi doelpunt (de 1-1 vlak voor rust).
Het gebit van Ads.
Dat weer eens tot ongekende hoogte steeg...
Volgend jaar doen we het nog eens dunnetjes
over.

Zondagmiddag staat in het teken van "de jug".
De Kemp deed het zoals elk jaar weer uitstekend en

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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Vrijwilligers vrijwillig de lucht in

door Hans Richardus

Tijdens de laatste editie van de vrijwilligersdag had sponsor Echt
Verhoeve een loterij georganiseerd. 6 gelukkige prijswinnaars
mochten een ballontocht maken.
Zaterdag 11 oktober was het zover. Vanaf veld 2 steeg de ballon
op om anderhalf uur later weer veilig te landen.
De 6 vluchtelingen hebben met volle teugen genoten !

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:
31 oktober 2008

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
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