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Van de voorzitter

door Boudewijn van der Pols

“Geen woorden, maar daden”, de pakkende regels
uit het clublied van Feijenoord zijn ook van
toepassing op de afdeling DMO van de gemeente
Utrecht. Snel en zonder al te veel bureaucratische
rompslomp heeft de gemeente Utrecht, Hercules
een substantiële subsidie toegezegd voor het
aanstellen van een verenigingsmanager. Wij
hebben in de persoon van Mark de Horn iemand
gevonden die gekwalificeerd en gemotiveerd is om
aan deze functie een goede invulling te geven. De
term jeugdmanager is in ons geval wat meer op
zijn plaats, daar het merendeel van Mark’s

werkzaamheden rechtstreeks met de sportende
jeugd zal samenhangen. Daarnaast zal hij echter
ook belast zijn met het onderhouden van de
relaties met de buurt en de scholen om ons
heen. Het ligt bovendien in de bedoeling dat
ook andere clubs van onze ervaringen met een
verenigingsmanager zullen kunnen profiteren.
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van
de gemeente Utrecht en de verantwoordelijke
wethouder Harm Jansen verdienen een pluim
voor de wijze waarop zij hun woorden in daden
hebben omgezet.

Nieuwe hoofdtrainer voetbal
De Utrechtse zondag eersteklasser Hercules heeft
Dennis Sluijk gecontracteerd als Hoofdtrainer voor
volgend seizoen (2008 – 2009). De opvolger van
Herman Wallenburg is momenteel werkzaam bij
zaterdag 2e klasser sv Zevenhoven uitkomend in
district West 2 van de KNVB en in het bezit van
het vereiste trainersdiploma TC 1. Hercules en
Dennis Sluijk zijn een 1- jarige verbintenis
aangegaan.

door Werner van Geelen

De bijna 37-jarige Dennis Sluijk speelde voor
F.C. Utrecht waaronder enkele duels in de
eredivisie en kwam later bij de amateurs jarenlang uit voor zondag hoofdklasser Argon
waarmee hij algemeen landskampioen werd.
Als trainer werkte Sluijk voor de zaterdagtak
van Argon en de jeugd van F.C. Utrecht waar
hij de A 1 junioren onder zijn hoede had.

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

F Weeting 5-3-36 Nieuwegein 0306032141, G Slob 5-3-39 Rotterdam 0104187187, J Hogendoorn 8-345 Egmond aan Zee 0725064462, JM van Schie-vd Brink 9-3-37 0302714378, J de Vries 12-3-30
0302712508, JJ van Basten 16-3-34 0302710272, EJM van de Linden 16-3-45 Loosdrecht 0355828054

Kroonjaren
75 jaar: CJ Pannekoek-van Munster 9-3-33

0302720129

60 jaar: G Stel

11-3-48 Vianen (Zh)

0347374744

16-3-48 Groenekan

0653941528

B van der Pols
50 jaar: JJM van Grinsven
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11-3-58

0302718167

JJCM Hornman

14-4-58

0302719031

JHM Veldman

16-4-58 Nieuwegein

0306048039
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Oud & nieuw

door Marco Verkroost

Het zal laat in de zomer van 1970 (of de lente
van 1971) geweest zijn, dat de nieuwe buitenkooi
door de cricketers in gebruik genomen zal zijn.
Twee volwaardige pitches naast elkaar, omringd
en gescheiden door netten. Ik kan me deze nog
goed herinneren, want trainen op het veld was er
eigenlijk nooit bij. Bij mooi weer in de
buitenkooi, bij regen binnen trainen. Ja, ook
toen was Hercules cricket gezegend met een
binnenkooi.

huidige complex werd in 1991 onze “nieuwe
ouwe” kooi - bijna op Sporting - weer
opgebouwd. Het is dankzij de aanpassing van het
derde voetbalveld, dat de afdeling cricket na 38
jaar in 2008 een echte nieuwe buitenkooi krijgt.
Veel dichterbij, gesitueerd tussen het kleine
trainingsveld en de tennisbanen. Een prachtig
nieuw ‘onderkomen’ voor onze cricketers. Maar
deze slagkooi is volledig omringd door netten.
Zodanig, dat voetballers gewoon kunnen trainen.

De constructie van groengeschilderde buizen is,
waarschijnlijk om kosten te besparen,
meeverhuisd naar de nieuwe locatie. Op het

Nu maar hopen op vele mooie zomeravonden
om lekker te kunnen trainen.

Commissieleden en reünisten

door Joke van Schie

Gezelligheidstoernooi voor commissieleden
Op uitnodiging van de USV Hercules was er op
15 februari een gezelligheidstoernooi voor de
commissieleden van Vechtlust, PVDV, UVV,
PVC en FAK. Een bonte mengeling van
“Gezelligheidsdieren”. Want daar ging het om:

gezelligheid! Lekker een balletje slaan en een
vorkje prikken. Een heerlijke lunch met z’n
allen; verorberen zowel binnen als buiten. Het
kon allemaal, mede door ons “Zonnetje” dat ons
nooit in de steek laat.

Winterborrel Hercules reünisten
Aansluitend was er voor de Reünisten een
“Winterborrel” georganiseerd, waar de “oudjes”
(zo worden we nou eenmaal genoemd) zichtbaar
van genoten. De winterstamppotten aangevuld
met worst en “draadjesvlees” waren uitstekend
verzorgd door Emiele Smit.
Al bij al een gezellig dagje uit! Niet verkeerd.

Voordelig een KNVB cursus volgen
Sinds kort zit Hercules in het traject "opleiding
op maat" van de KNVB. Dankzij dit project is
het mogelijk dat Hercules-jeugdkaderleden op
zeer voordelige wijze trainerscursussen kunnen
volgen.
Nadat wij dit seizoen veel aandacht hebben
geschonken aan interne kaderscholing, willen we
volgend seizoen het niveau van ons kader (nog)
verder ontwikkelen. Uiteindelijk profiteren onze
jeugdspelers daar weer van: Door goed
geschoolde trainers leren zij beter voetballen.

door Mark de Horn

cursus meedoen zal de KNVB deze op het
complex van Hercules organiseren. Er zijn 2
cursussen:

• Pupillen trainer, start in september.
• Junioren trainer, start in november.
Een cursus kost 36 euro per deelnemer.
Als men zich voor één van deze cursussen wil
opgeven, stuur dan email naar:
jeugdcoordinator.hercules@gmail.com
Voor nadere vragen kan men contact met mij
opnemen.

Als er genoeg deelnemers van Hercules aan de
De Argo
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PSV E1 - Hercules E1

door Lukas Mostert

De wedstrijd begon meteen goed met een
aftrap, waarbij Willem naar Lukas paaste en die
naar Michiel. Die ging er snel met de bal
vandoor en na nog geen minuut spelen, stond
het 1-0 voor ons! PSV was even van slag en
Hercules had hierdoor zeker het eerste kwartier
het meeste balbezit. Er waren wel kansen voor
PSV maar die werden geen doelpunt dankzij de
goede verdediging van Friso en Willem. De
ballen die wel richting het doel gingen, werden
goed gehouden door Barend (onze geweldige
keeper). Dan wordt het toch 1-1 en PSV is
terug in de wedstrijd. Hercules is steeds scherp
en iedereen speelt met goede inzet. Op een
onbewaakt moment scoort PSV dan een tweede
doelpunt. Wij gaan er nog harder tegenaan.
Dan scoort Frits een onhoudbaar doelpunt en
we staan weer gelijk! Het is na de rust duidelijk

dat de spelers van PSV er bovenop zitten. Als
Michiel de bal heeft, zijn er meteen wel vier
PSV-ers die op hem afvliegen. Vlak na de rust
scoort PSV door een snelle actie en we hebben
nog steeds kansen om met gelijkspel te
eindigen. Amin en Ghalil spelen goed over en
zorgen een paar keer voor een mooie aanval.
Ook Lukas en Michiel spelen goed samen,
maar ook daar komt geen doelpunt meer uit
voort. PSV heeft moeite om langs Justus te
komen en zo blijven we goed doorspelen. Aan
beide kanten zijn nog wat kansen, maar het is
PSV die uiteindelijk het vierde doelpunt scoort.
Nigel is trots op ons, want we hebben goed
gespeeld en we zijn er flink tegenaan gegaan
vanaf het begin. Het was voor PSV zeker geen
‘makkie’ om te winnen!

PSV E2 - Hercules E2

door Scott

Helaas was Sander er zondag niet bij omdat hij
ziek was. Voor de wedstrijd was het natuurlijk
best wel spannend. In het begin ging het
moeizaam, we stonden maar wat weg te dromen.
Later zouden we winnen en toonden we inzet.

Roepen, aanbieden positief zijn over elkaar.
Het was een lastige tegenstander maar niet zo
lastig als iedereen had gedacht. Toen we
daarachter kwamen ging het voetballen een stuk
makkelijker. Zo was het een mooie wedstrijd op
de eerste 10-15 minuten na.

Met mooi spel kwamen we verder. Bijvoorbeeld:

PSV F1 - Hercules E7

door Thijs de Leede

Hercules heeft een samenwerkingsverband met
PSV, dus gingen we een keer een wedstrijd
spelen op het trainingsveld van PSV. De E7 van
Hercules moest tegen de F1 van PSV. Het was
een spannende wedstrijd. PSV had een moeilijke
beginfase maar hield stand met 1 tegengoal.
Toen kwam PSV in de wedstrijd en maakte ook
een goal, 1-1. Het kon alle kanten op. Voor
allebei de teams nog een paar kansen in de eerste
helft maar er werd niet van geprofiteerd. De
tweede helft begon PSV goed. Hercules gaf

kansen weg en daar profiteerde PSV van. Iemand
schoot vanaf een afstand en pang....2-1. Hercules
moest gaan scoren. Ze gingen volop in de aanval
maar hij ging er niet in. Tot 10 minuten voor
tijd. Ilyes maakte een omhaal en via binnenkant
paal erin, 2-2. Hercules bleef maar aanvallen. En
toen uit een corner vlak voor tijd iedereen (zelfs
de keeper) mee naar voren. De bal werd
uitverdedigd, maar iemand nam de bal op de slof
en GOAL…2-3 ! De scheids fluit af en Hercules
wint! OLE!!!

Op zaterdag 8 maart
organiseert de USV Hercules
voor badminton en cricket een

OPEN MIDDAG
voor jeugd van 8 t/m 18 jaar
Op die middag ben je vanaf 13:30 tot 15:30
van harte welkom om kennis te maken

De Argo
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Mededelingen

.

badminton & cricket
•

Op zaterdag 8 maart is er een gezamenlijke open middag voor de jeugd voor zowel
badminton als cricket.

tennis
•

25 maart Uitwisseling met Vechtlust (thuis) voor 55+. Hierdoor zijn tussen 9:30
en 15:00 5 banen bezet

•

30 maart Opening tennisseizoen

klaverjassen
•

Commissieleden gezocht! De klaverjascommissie bestaat nu nog uit 4 leden,
waarvan er 3 volgend seizoen stoppen. Aangezien Wim van Angeren het niet
alleen zal kunnen organiseren, wordt er dringend gezocht naar nieuwe commissieleden.

Afgelastingen beleid

door Mark de Horn

Op onze website http://www.usvhercules.nl is het nieuwe afgelastingen beleid te zien wat
vanaf heden van toepassing is.
Belangrijke uitgangspunten:

• Op NOS teletekst ,pagina 603, kan men lezen of er afgelastingen zijn: Hercules valt onder West 1.
• Spelers/ouders bellen NIET naar Hercules, om telefonische overbelasting te voorkomen, maar naar de
teamleider.

• De teamleider is de enige die naar Hercules belt voor informatie over het wel of niet doorgaan van
wedstrijden.

• Er is een zaalprogramma voor de NIET-selectie teams in de sporthal tot 13.30 uur (zie schema op
website).

• De selectieteams en de meisjesteams kunnen op het kunstgras (zie schema op website).
• Teamleiders worden geacht ook bij afgelasting aanwezig te zijn om de spelers/ouders op te vangen.

Klaverjas competitie
Het einde van de competitie nadert. Er wordt dit
seizoen nog drie keer gespeeld, steeds op de 2e
vrijdag van de maand. De eerstvolgende avond is
dus vrijdag 14 maart: Inschrijven van 19:30 tot
19:50. Iedereen die slechts twee avonden heeft
gemist doet nog mee aan deze competitie. Andere

De Argo

door Donald Noorhoff
kaartliefhebbers zijn van harte welkom, want
we spelen ook iedere keer om de avondprijzen.
Graag per paar inschrijven (anders even bellen
met Maarten 06-14970075).
De overige avonden zijn dus: Vrijdag 11 april
en de slotavond op 9 mei.
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De Zouaven - Hercules 1 - 2
Afgelopen zondag speelde Hercules de verre
uitwedstrijd tegen de Zouaven in
Grootebroek. De heenwedstrijd in Utrecht
verloor Hercules ongelukkig met 1-3 dus we
hadden wat recht te zetten. Op een zwaar veld
was het de Zouaven die het beste uit de
startblokken kwam. Willem Strik moest een
aantal malen handelend optreden om een
treffer te voorkomen. Ook stond de lat nog
een treffer voor de Zouaven in de weg.
Hercules kon daar afstandschoten van Pim
Koppel en Niels van Tongeren tegenover
stellen. Na ongeveer 20 minuten spelen kreeg
Hercules meer grip op de wedstrijd. Het had
veel balbezit en werd gevaarlijk via de
zijkanten. Het doelpunt zou echter aan de
andere kant vallen. Een miscommunicatie op
het middenveld zorgde ervoor dat de Zouaven
met drie man eruit kon. Hierdoor was ook
Willem Strik geklopt en kwam de Zouaven
tegen de verhouding op voorsprong. Hercules
liet zich echter niet gek maken en bleef
voetballen en kreeg weer mogelijkheden. Het
dichtst bij de gelijkmaker was Niels van
Tongeren. Zijn vrije trap verdween echter via
de paal naast de goal. Hierdoor gingen we
rusten met een 1-0 achterstand.

door Robbert van Geelen

De tweede helft een feller De Zouaven. Dit leidde
tot een schietkans die in het zijnet verdween.
Hercules leek wakker te zijn en ging weer voetballen
zoals het de eerste helft eindigde. In de 55ste
minuut viel de verdiende gelijkmaker. Kevin
Ligtermoet ging goed door aan de rechterkant en
zijn schot verdween via de handen van de doelman
voor de voeten van Maarten Sluijter. Deze bleef
rustig en schoof de bal in de verre hoek, 1-1. Eén
punt had Hercules niks aan en het ging dus opzoek
naar de winst. Na 70 minuten een goede aanval
over de linkerkant die maar net werd gemist door
de instormende Jerry Wallenburg. De Zouaven kon
in aanvallend opzicht nauwelijks gevaarlijk worden
dus er zat absoluut meer in voor Hercules. De
beloning kwam in de 80ste minuut. Kevin
Ligtermoet draaide fraai weg bij zijn directe
tegenstander en bleef rustig oog in oog met de
doelman van de Zouaven, 1-2. Vervolgens ging de
Zouaven vol op in de aanval. Tot uitgespeelde
kansen kwamen ze echter niet en konden
uitsluitend gevaarlijk worden via dode
spelmomenten. In de problemen kwam Hercules
niet meer waardoor de 3 punten verdiend mee
terug gingen naar Utrecht.

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

Voorveldselaan 2
3573 PV Utrecht
030-2717091
Dit is een tweewekelijkse
uitgave van de Hercules Argo
commissie. Vragen,
opmerkingen en inzendingen:

argo@usvhercules.nl
25 E L U ST R UM
U S V H E R C UL E S

Bezoek onze website http://usvhercules.nl
De Argo
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