Week 49, 2008

41e jaargang

http://usvhercules.nl/argo

Van het hoofdbestuur

Door André van Helden

Wie waren er afgelopen maandagavond 24 november bij de ALV.
Het was een bedroevend gering aantal leden. Een
kort verslag van de algemene ledenvergadering volgt
later.
De schijnwerper nu op de ontvanger van de Charles
Nicolai wisselbeker. Deze beker wordt jaarlijks uitgereikt aan die vrijwilliger (geen bestuurslid zijnde) die
zich de afgelopen periode in het bijzonder of al langere tijd heeft ingezet voor de vereniging.

Inhoud:

Deze avond werd de wisselbeker en het bijbehorende Hercules – beeldje uitgereikt aan Lex de Bruin.
Zoals de voorzitter verwoordde werd de beker dit jaar terecht uitgereikt aan een aimabel en bescheiden mens
die zich al een aantal jaren met veel enthousiasme inzet voor de jeugdafdeling voetbal. Een gedreven en capabel lid van de commissie. Nooit ziek of anders verzakend. Een topper dus !!!!!!
Voor wie hem niet kent volgt hierbij een opsomming van zijn activiteiten:

 7 jaar lid van de jeugd/zaterdagcommissie.
 Eerst als scheidsrechterscoördinator en vervolgens als wedstrijddagcoördinator, waar hij zorgt voor de veld-
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indeling inclusief kleedkamers en scheidsrechterstoewijzing.

 Communicatie van bovengenoemde informatie via de mail naar de Herculesleden.
 Het regelen van de opleiding van de scheidsrechters.
 Hij is bovendien trainer/leider van de C4 (is momenteel het enige elftal dat nog alles heeft gewonnen).
Mocht u hem op zaterdag ergens op het veld of in het paviljoen tegenkomen dan is hij vanaf nu geen onbekende meer.

Verjaardagskalender 60+

Door Ben Eikenaar

Kroonjaren
65 jaar:

AR van Vliet

9-12-45 Nieuwegein 0306036803

TJG Fransen

10-12-44

0302715233

3-12-43 Nieuwegein 0306067156

P van Veen

12-12-31

0302202268

R Marcelis

1-12-39

Mijlpalen

A Schipper

2-12-47

0302517854

ECJP Snoeren

4-12-37

Hoogland 0334807724

JC Bolte

5-12-45

De Bilt

M van de Hazel

5-12-47

0302714965

WA Bosschaart

7-12-35

0302883686

HH Homburg
60+ jaar:

0302204767

AM Bosboom-van Dijk 9-12-32 Hilversum
0356283343

De Argo

60 jaar lid:
RDH Flenter Bilthoven sinds 1-12-1948

Teamsite’s en wedstrijdverslagen
Voetballen wordt nog leuker als het team een
eigen site heeft waarop het wel en wee van het
team gepubliceerd wordt. De nieuwe website van
Hercules maakt dat eenvoudig mogelijk!
Voor elk team is er een teampagina waarop je
wedstrijdverslagen, een foto van het team en
algemene informatie kunt plaatsen
(www.usvhercules.nl/veldvoetbal_teams.htm).
Kijk bijvoorbeeld op de site van A1 en de D1 om te
zien hoe dat er dan uit kan zien.
Het publiceren van een wedstrijdverslag is heel eenvoudig door op de wedstrijd te klikken en daar het wedstrijdverslag in te kopiëren. Ook foto’s van de wedstrijd
kun je hierin opnemen! Een algemeen verhaaltje over

Mark Leenheer en Hans Bosma
het team en een teamfoto kun je mailen aan de
contentbeheerder van het veldvoetbal: Mark
Leenheer (mark.leenheer@versatel.nl).
Er zijn diverse teams die een zelf gemaakte site
hebben. We zullen op de pagina dan een linkje
opnemen naar die site. Het is wel leuk om de
verslagen ook even aan te melden op de Hercules-site.
Het bekijken van een wedstrijdverslag kun je ook
doen, door bij de uitslagen te kijken en op een wedstrijd te klikken.
Dus: gebruik de teamsites zodat we een bruisende,
levendige Hercules website krijgen!

Wedstrijdverslag OSM'75 B1 - Hercules B1
Zaterdag 15 november speelde de B1 tegen nummer 3:
OSM’75 uit Maarssen. Beide teams maakten er vanaf
het begin een stevige, sportieve pot voetbal van. Er
werd door beide teams gelijk druk gezet en dat leverde
veel persoonlijke duels over het hele veld op.
OSM was in het begin iets gevaarlijker en kreeg dan
ook de eerste grote kans: uit een corner bleef de bal
liggen op de vijf meter en vlak voordat de bal ingeschoten kon worden, wist de keeper van Hercules de bal
weg te werken. Na tien minuten kwam Hercules voetballend beter in haar spel en werd OSM steeds verder
teruggedrongen. Al snel volgde de beloning met een
doelpunt. De grensrechter van OSM dacht daar echter
anders over en vlagde voor buitenspel. De scheidsrechter kon niet anders dan dit vlagsignaal over nemen.
Het was echter duidelijk dat de grensrechter, die de rest
van de wedstrijd prima vlagde, hier toch wel heel erg
zijn clubhart liet spreken want per abuis had de man
twee(!) verdedigers over het hoofd gezien die het buitenspel met minstens 5 meter(!) ophieven.
Na dit moment bleef Hercules de bovenliggende partij
en uit een corner werd de terechte 0-1 gescoord. Hercules hield hierna de controle over de wedstrijd en creëerde een paar goede mogelijkheden. Helaas werden deze
kansen niet benut. En OSM? OSM kwam er bijna niet
meer uit al werd het vlak voor rust wel gevaarlijk met
een scherpe voorzet vanaf de zijkant.
In de rust werd nog maar eens gewezen op de kracht
van OSM bij dode spelmomenten en dat we vooral niet
moesten verslappen want OSM zou vast en zeker scherp
uit de kleedkamer komen.
OSM begon inderdaad energiek aan de tweede helft.
Hercules startte wat slap maar nadat de begeleiding en
spelers zelf iedereen weer op scherp hadden gezet, ontspon zich een gelijkwaardige wedstrijd. OSM speelde

De Argo

Raymond van der Kort

met veel lef en overtuiging maar Hercules wist daar
passie en voetballend vermogen tegenover te zetten. Dit
leverde een aardig kijkspel op voor de neutrale toeschouwer.
Een kwartier in de tweede helft wist Hercules een tweede doelpunt te scoren na een omschakelmoment van
BBT naar BB. Dit was toch wel een tik op de neus van
OSM want daarna was het allemaal even wat minder.
Hercules verzuimde echter om door te drukken. Ondanks de waarschuwingen vooraf werden er toch een
paar vrije trappen rond de zestien meter weggegeven.
Dat OSM hier gevaarlijk in is, bleek direct: de eerste bal
verdween nog in de muur maar de volgende twee spatten uiteen op de lat. Geluk voor Hercules en pech voor
OSM. Tien minuten voor tijd kreeg OSM loon naar
werken en wist het een mooie aanval via de zijkant goed
af te ronden. Het dient gezegd te worden dat Hercules
ook niet heel scherp verdedigde maar desalniettemin
was het een knappe aanval van OSM.

Deze keer de dames
van Hercules B1

Vanaf de aftrap kreeg Hercules de kans om de 1-3 te
maken maar de keeper van OSM hield zijn ploeg met
een prachtige reflex in de wedstrijd. OSM geloofde er
weer in en stroopte nog een keer de mouwen op voor
een slotoffensief. Hercules bleef echter knokken voor de
winst en vijf minuten voor tijd gooide Hercules de wedstrijd op slot doordat een fantastische actie (drie man
werden met twee bewegingen het bos in gestuurd) werd
beloond met een doelpunt.
De eerste uitoverwinning in de competitie was een feit
en dan ook nog eens tegen een sterke tegenstander.
OSM heeft gevochten voor wat het
waard was maar Hercules was vandaag
net iets beter en won dan ook verdient.
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Herfstborrel 14 november

Joke van Schie

Ondanks dat ik door mijn werk wat later was kwam ik binnen in een gezellige sfeer met behoorlijk veel borrelaars. Ik kreeg de indruk dat het aantal enthousiastelingen toch weer meer was dan vorig jaar, er waren toen
teveel lege plekken.
Na de eerste drankjes was er een lekkere macaroni schotel en diverse salades, eigenhandig verzorgd door Emiel.
Tsja....toch weer teveel eten (denk aan het overgewicht). We hebben onder het genot van (alweer) een drankje,
het was tenslotte een Herfstborrel, toch nog heel gezellig na zitten babbelen.
Anders gezegd: het was weer geslaagd!!

De Argo
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Badminton flyer

Jonathan Kamp

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

Bezoek onze website www.usvhercules.nl

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:
12 december 2008

