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Van het hoofdbestuur

Door André van Helden

Eind van deze maand (en wel op 24 november) is
weer de algemene ledenvergadering. Wellicht het
moment om deze datum in de agenda te zetten en
u eens te laten zien op deze avond in ons
paviljoen. Hier kunt u informatie opdoen over
wat er in de vereniging speelt en kunt u ook uw
stem (indien nodig) laten horen. Verderop in
deze Argo vind u de agenda voor deze
vergadering.
De afgelopen week is een bezoek gebracht aan de
Vechtsebanen alwaar een “politiek sportcafé”
werd georganiseerd door de VSU. Hierin stond
het onderwerp “professionalisering in de sport”
centraal. Niet alleen de gemeente, bij monde van
wethouder Harm Janssen, gaf hier uitleg over de
plannen voor de breedtesport maar ook de
diverse politieke partijen konden hun zegje doen
over dit onderwerp. De gemeente wil
sportverenigingen een duidelijke
maatschappelijke functie geven zodat die er voor
kunnen zorgen dat mensen (en dan vooral de
jeugd) meer gaan sporten. De politieke partijen
waren hier duidelijk nog niet zo mee bezig.
In dit kader hebben wij vorige week al een bezoek
gebracht aan de gemeente, afdeling DMO,

waarbij besproken is hoe wij met dit onderwerp
zijn omgesprongen. Immers wij zijn één van de
verenigingen die als “pilot” dienen en waarvoor
ook subsidie (die overigens in enkele jaren wordt
afgebouwd) is beschikbaar gesteld. Na deze
periode moeten de verenigingen in staat zijn dit
traject zelfstandig voort te zetten.
Verder is er overleg geweest met de commissie
die de wensen bestudeert voor een verbouwing
en hiervoor met voorstellen gaat komen. In dit
stadium is contact gezocht met een architect om
ons hierin te adviseren. De eerste voorstellen
lijken nog wat (in onze ogen) te duur uit te
vallen. Wordt vervolgd.
Ook is er overleg geweest met Mark de Horn en
een stagiair van de hogeschool die (tezamen met
enkele Herculanen) bezig zijn om tot een
vrijwilligersbestand te komen, waarin alle
gegevens over beschikbare functies zijn
opgenomen. We hopen hiermee onze
(toekomstige) vrijwilligers beter te kunnen
informeren over de inhoud van de taak, en de
tijd die dit kost, zodat men enthousiast kan
blijven werken voor Hercules.
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24 november (20:00 uur)

• Algemen ledenverghadering

Wandelpuzzeltocht reünisten in Gouda
De schrik sloeg ons om het hart: GOUDA ??? Sorry?
Maar daar zijn toch dingen gaande die niet door de
beugel kunnen.........
Na overleg besloten we niet met de auto maar met
de trein naar onze bestemming te gaan.
Geen dure parkeergarage en je hoeft niet bang te
zijn dat je bij terugkeer je ruiten ingeslagen zijn.
Afgesproken om 12.30 uur Centraal Station
Utrecht zagen wij tot onze verbijstering dat er geen
treinverkeer naar Gouda mogelijk was.
Er had een aanrijding plaats gevonden vlak voor het
station De informatie liet ons weten dat we via Den
Bosch—Rotterdam konden reizen. '"Waar hebben we
het over.......” Dat kostte ons 2 uur extra.
Wij zouden dus te laat zijn. Maar de informatie zei
dat we ook met de Streekbus 180 konden. Dat leek
ons beter. Precies op tijd arriveerden wij bij Eethuis
De Goudsche Stal. De gezelligheid zat er meteen al
in. Wij hebben nl. een Cluppie in een Club.
Sommige mensen zeggen dat het eigenlijk niet kan.
Maar wij hebben het oergezellig..... Heel veel lachen.
Heerlijk ! De bevestiging dat we er goed aan gedaan

Klaverjassen bij Hercules

door Joke van Schie

hadden om met de trein te gaan (later bus) kwam
al met de eerste puzzelvraag ter sprake.
Wat wordt in Gouda bedoeld met de Dubbele
Buurt??? We vreesden het ergste....
Maar de oplossing was simpel: Er staan aan
weerszijden huizen haha.
Pffft wat een opluchting. Natuurlijk werd er weer
een terras aangedaan (in de zon). De Waag super
gezellig. Wat een leuk stadje dat Gouda.
Onze Harry had het weer perfect uitgestippeld.
Wat een werk toch ieder jaar weer. Bedankt hoor
voor al je goede zorgen. Vooral de ingekorte routes
vielen in de smaak ha ha ha. Het was weer over en
weer spieken natuurlijk.
De terugreis hielden wij onze treinkaartjes in het
vizier. Dit was niet mogelijk. De N.S. was zeer
correct omdat wij ook de terugreis niet hoefde te
betalen (Met Dank Super!). Al met al weer een
gezellige dag. We hopen dat we dit nog heel lang
kunnen doen onder de bezielende leiding van
Harry Horsch … Dank je wel !!!

De klaverjascommissie

Hebt u de volgende klaverjasavond – 7 november
a.s. – al in uw agenda genoteerd?

ook de traditionele – gratis verstrekte – bitterballen
weer in ere hersteld.

Het zou leuk zijn als u er ook bij bent om de
gelederen van de vaste bezoekers te komen
versterken.

Wij doen ons best om er een gezellige avond van te
maken en uw aanwezigheid kan de goede sfeer
slechts ten goede komen.

Het aanvangsuur is 20.00 uur en de inschrijving
start om 19.30 uur. Als regel wordt er met een vaste
partner gespeeld, maar als u geen partner hebt,
kunnen wij wellicht voor een medespeler zorgen.

Wij rekenen op een grote opkomst!

Tennissers en ouders van jeugdleden zijn ook van
harte welkom en waar blijven de spelers van de vele
sportteams die we bij Hercules hebben? Wij hopen
niet dat zij zich te oud voelen om mee te doen, want
daar is beslist geen reden toe.
Er wordt uiteraard niet gerookt in het paviljoen; de
bar is geopend en bij voldoende deelnemers worden
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Geslaagde herfst activiteiten bij Hercules
Tijdens de herfstvakantie werden er 2 speciale
activiteiten georganiseerd op het Hercules complex
waarbij zowel jeugdvoetballers als pupillentrainers
een uniek programma kregen aangeboden.
Op woensdag 15 oktober stond het “NK
TECHNIEK” op het programma.
Maar liefst 160 jeugdvoetballers hebben, dankzij een
groot aantal trainers en CIOS stagiaires een
geweldige dag beleefd.
Het organiserende “Moves & Skills” had voor een
plezierig en leerzaam Programma gezorgd.
Alle kinderen gingen moe maar voldaan naar huis .
Op vrijdag 17 oktober werd de “Pupillen
trainersdag” georganiseerd. Omdat met name de

training, coaching en begeleiding van de jongste
jeugd bij Hercules grote prioriteit heeft.
Deze kaderscholing werd gestart met een
presentatie en trainingsdemonstratie van Cor
van der Hoeven. Deze bevlogen techniek trainer
kan alles perfect voordoen dankzij een goede
eigen vaardigheid.
Na de lunch hield schrijver Erwin van Baarle
een aansprekende lezing.
Zijn motto; “laat de kinderen vooral spelen” was
een duidelijke boodschap voor alle fanatieke
trainers.
De technische staf van de KNVB, met
topcoaches als Richard Mank en Antal Vergeer
zorgde voor een fantastische afsluiting.

Informatie ouderavonden pupillen voetbal
Omdat wij binnen Hercules veel waarde hechten aan
een optimale communicatie en
informatievoorziening willen we ook de
ouders/verzorgers van de pupillen middels specifieke
ouderavonden, alle wetenswaardigheden van de
jeugdopleiding van Hercules in het algemeen en van
de leeftijdsklasse van hun kind in het bijzonder
uiteen zetten. Verder is er uiteraard ook ruimte om
vragen te stellen.
Ouderavonden in het paviljoen:
Woensdag 5 november om 20.00 uur:

Mark de Horn

door Jeffrey Scholtens

Ouderavond voor de F—ouders
Woensdag 12 november om 20.00 uur:
Ouderavond voor de D—ouders
Communicatielijn bij Hercules:
Ouders van de junioren teams ( A/B/C ) die
vragen hebben kunnen contact opnemen met
de desbetreffende teamleider.
Het aanspreekpunt voor de teamleiders is de
wedstrijdsecretaris.
Het aanspreekpunt voor alle jeugdtrainers is de
jeugdmanager.

Oud voorzitter badminton laat het zich goed smaken bij SomS
door Pauline Veeningen

Aan het begin van het badmintonseizoen ontving
Ron de Bakker uit handen van voorzitter Jonathan
Kamp een cadeaubon voor een diner voor twee bij
restaurant SomS, gerund door de Herculanen Frans
en Lia Herber. Ron heeft zich jaren ingezet voor
zowel InterNos als USV Hercules, en is één van de
drijfveren achter de overgang naar Hercules geweest.
Deze overgang plaatste de vereniging in een
opwaartse spiraal, die nog steeds door blijft gaan.

Californische muskaatdessertwijn. Op zo’n
avond realiseer je nog wel even dat je het graag
voor de club doet en dat de club dat ook
waardeert. Namens mezelf en mijn
vrouw…Hartelijk dank."

Eind september was het dan zover, en zoals Ron zelf
omschreef:
"Het was geweldig van amuse t/m dessert, gepaard
gaande van mooie wijnen tot en met een lekkere
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Wedstrijdverslagen A1

door Mark Maas

Sportlust ‘46 — Hercules
De A1 van Hercules had als gevolg van 2 onnodige
rode kaarten in de wedstrijd tegen Katwijk een iets
gewijzigde formatie in de uitwedstrijd tegen Sportlust
’46 in Woerden.

Hercules — Argon A2
Vorige week hadden we de eerste wedstrijd
gewonnen van het seizoen tegen Sportlust ’46
A1. Vandaag stond Argon A2 op het
programma.

De A1 begon voortvarend en had via Jeroen
Bronckers op 0-1 moeten komen. Hercules bleef veel
beter voetballen dan de tegenstander en Achraf
Nejmi was 2x dichtbij een treffer. Zo als zo vaak
gebeurt, viel het doelpunt aan de andere kant. Bij
een gebrekkig ogende poging om de tegenstander
buitenspel te zetten bij een vrije bal maakte Sportlust
1-0. Geheel tegen het wedstrijdbeeld in. Hercules
bleef aandringen en na een schot op de paal van
Sjoerd van Geelen en enkele andere kansen was het
dan kort voor rust Mitch Maas die de dik verdiende
1-1 maakte. Psychologisch een goed moment om
gelijk te komen.

Een tegenstander die 3 wedstrijden gewonnen
en 2 wedstrijden verloren had, dus een pittige
opgave voor de mannen van de A1 om de 3
punten in Utrecht te houden.

In de rust gaf onze trainer Willem Romp enkele
cruciale aanwijzigingen en bracht Chaouki Hafidoun
in voor Mounir el Jebli. Dit was een schot in de roos.
Chaouki was in deze wedstrijd niet te houden en
bracht de rechtsback van Sportlust tot wanhoop.
Door goed aanspelen van Pieter Leendertse begon
Chaouki aan zijn “middagje”. Hij scoorde de 1-2.
Dit werd massaal door de A1 spelers gevierd met de
jarige grensrechter Mark Maas.
De wedstrijd werd kort onderbroken door de
scheidsrechter, omdat de toeschouwers van beide
clubs wat aanmerkingen hadden op de leiding. Na
een paar minuten werd de wedstrijd weer hervat en
Hercules nam gelijk het heft weer in handen.
Chaouki kreeg opnieuw de bal en ondernam een
lange solo die hij subliem afrondde in de korte hoek:
1-3.
Dat het in de laatste paar minuten nog 2-3 werd
nemen we voor lief. Quincy Arts (vervanger van
Kevin Klerks in de goal) heeft zijn doel goed
verdedigd.
Het hele team heeft vandaag een topprestatie
geleverd en de uitblinkers vandaag waren Menno vd
Berg en Chaouki Hafidoun.
Man of the match: Chaouki Hafidoun !!!!!
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De A1 begon de wedstrijd een beetje mat.
Daardoor waren de eerste tien minuten voor
Argon. Argon creëerde een paar kleine kansjes
maar uiteindelijk waren die niet echt gevaarlijk.
Na de eerste tien minuten draaide het spelbeeld
om, Hercules nam het initiatief en Argon wist
niet echt wat ze moesten doen. Dat resulteerde
in een doelpunt van Sjaak, die de bal in een
drukke zestienmeter achter de keeper schoot, 10 voor Hercules. Hierna veranderde het
spelbeeld niet en Hercules kreeg nog enkele
kansjes om de voorsprong uit te breiden, maar
helaas het bleef 1-0.
In de rust hebben we de koppen bij elkaar
gestoken en we kregen van Willem te horen dat
we de voorsprong snel moesten uitbreiden en
dat Argon alles zou geven om die gelijkmaker
proberen te maken. Argon begon de tweede
helft agressief en probeerde de gelijkmaker te
maken, maar tot echte grote kansen kwamen ze
niet.
Door een paar wissels veranderde het spelbeeld
weer en we creëerden meerdere kansen.
Helaas scoorden we niet en Argon bleef maar
hoop houden op de gelijkmakker.
Tot 10 minuten voor tijd werd een lange bal
verlengd op Youssef die koel bleef en de bal
langs de keeper schoot, 2-0. Argon had de hoop
opgegeven en Hercules speelde de wedstrijd
goed uit.
De A1 van Hercules heeft de stijgende lijn te
pakken en heeft de laatste 2 wedstrijden
gewonnen na een treurige seizoenstart. Hopen
dat die stijgende lijn door gaat naar SCH’ 44 en
DOVO!
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Agenda algemene ledenvergadering 24 November 20:00 uur

door André van Helden

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Rondvraag.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2008.
Deze zullen vanaf 19.30 uur in het paviljoen liggen.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Benoeming Commissie van Beroep.
Aftredend is de heer D.C.Kayser (plv. lid). Hij is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer R.W. Brouwer te benoemen.
7. Benoeming Rekeningcontrolecommissie.
Aftredend zijn de heren J.Rison en W.Strik. Zij zijn herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen en tevens de heer S.J.M. Rutgers.
8. Begroting 2009.
9. Beleidsplan 2009 – 2014.
10. Uitreiking Charles Nicolaibeker.
11. W.v.t.t.k.
12. Sluiting.

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:
14 november 2008

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
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