Week 12, 2008

41e jaargang

http://usvhercules.nl/argo

Van het Hoofdbestuur
Zoals beloofd in het eerste nummer van de Argo
hierbij enige informatie over de voortgang van de
nieuwe “website” en de stand van zaken met
betrekking tot de “Herculaan”.
Het ontwerp van de vernieuwde site is gereed, al
moeten nog enkele, speciale, modules worden
aangemaakt. De komende weken zullen bestanden
worden overgezet en overbodige zaken opgeruimd.
De bedoeling is ook om het geheel een meer
uniforme uitstraling te geven. Het streven is om
de site in de eerste helft van april operationeel te
laten zijn.

door André van Helden
Ook voor de “Herculaan” is inmiddels een
nieuwe lay-out gemaakt die er modern en fris
uitziet. Het blad zal op A4 formaat en in full
color worden gedrukt. De inhoud zal geheel
worden verzorgd door Herculanen. De artikelen
met foto’s hebben uiteraard betrekking op
Hercules, waarbij de oldtimer rubriek niet zal
ontbreken. Ook de advertenties van onze
sponsors worden aan het nieuwe formaat
toegevoegd. We denken dat het geheel er zeer
verzorgd en goed leesbaar uit gaat zien. De
verwachting is dat het eerste exemplaar in de
loop van april zal verschijnen.

Argo verwerking

door Rob Bronckers

De Argo wordt via e-mail verstuurd aan alle
leden en belangstellenden. Wij hebben alle email adressen binnen Hercules verzameld (1767
stuks) en al die mensen de eerste Argo gestuurd.
Heeft u geen Argo gekregen, dan kan het zijn dat
uw e-mail adres niet bekend was of dat er
tiepfouten inzaten.
Iedereen, vaders, moeders, oma’s, vrienden en
belangstellenden die de ARGO via e-mail willen

ontvangen kunnen zich op eenvoudige wijze hier
voor opgeven. U hoeft geen lid van Hercules te
zijn om toch de Argo te ontvangen. Ga naar
onze website, onder het kopje
NIEUWSBRIEVEN. Hier kunt u zich door het
klikken op “aanmelden” registreren. Een e-mail
adres is verplicht, naam en geboortedatum niet,
maar maakt het ons mogelijk u persoonlijk te
benaderen. Op deze pagina vindt u ook andere
informatie over Hercules Nieuwsbrieven en veel
gestelde vragen en hun antwoorden.

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

J Wilschut 18-3-27 Amstelveen 0206453989, A Bartelds-Gomersbach 18-3-31 0302714886, DGF
Noorhoff 20-3-46 De Bilt 0308895661, AJ van Dort 22-3-44 Huis ter Heide 0306933308, JHM Post 233-36 Hattem 0384441152, PAH Fransen 23-3-42 0302715233, L Stoové 26-3-24 0302881647, AJ
Bierma 26-3-40 Nieuwegein 0306034714, GJG Scholten 26-3-44 Sanary sur Mer France 0033494744092, JM de Kruif 27-3-46 Tricht 0345575805, HF Wijdeveld 29-3-30 0302734998, JJM Bergman
29-3-35 De Meern 0302730443, MC Middelkoop-van Hemert 30-3-44 De Bilt 0302201441, CJ Tukker
31-3-39 Odijk 0302520381, JW de Bruin 31-3-27 Bussum 0356916997, P Hubeek 31-3-46 0302721987

Kroonjaren
80 jaar: CJ Corte-Willemse

30-3-28

030 2715795

65 jaar: DJ van Rossum

28-3-43

030 2715509

HJH Horsch

30-3-43

030 2328635

60 jaar: GEC Verrips

17-3-48

030 2713860
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Ter ere van het
begin van het
tennisseizoen,
kunnen alle
leden van
Hercules proberen op 30
maart vanaf 11 uur zo hard
mogelijk te serveren. Voor de
winnaar is er een bokaal.

Openingstoernooi tennis op 30 maart
Nog maar een paar weken, dan gaan we starten
met een nieuw tennisseizoen. Ook nu weer
organiseren we voor alle tennisleden een
openingstoernooi. Iedereen kan meedoen:
jong/oud, beginner/gevorderde, nieuwe leden.
Voor iedereen zit er wel een onderdeel bij waar
hij/zij aan mee kan doen. Het is wel belangrijk
dat je je op tijd aanmeldt, want vol is vol!!!!
Wanneer je je voor een onderdeel wilt
inschrijven, kun je je via de webiste hier opgeven
voor 25 maart a.s.

9:30 – 11:00

door Fons Visser
Diploma tennis voor alle jeugd t/m
12 jaar

10:00 – 11:00

Clinic serveren

Vanaf 11:00

Snelheidsmeter : wie kan het hardst
serveren

11:00 – 11:30

Koffie pauze

11:30 – 16:00

Dubbeltoernooi jong- oud voor alle
leden

11:30 – 16:00

Seniorentoernooi

Afsluiting met een hapje en een drankje aangeboden
door het tennisbestuur.

Nieuwe jeugdtrainer Raymond van der Kort

door Mark de Horn

Wie is Raymond van der Kort?
Ik ben momenteel trainer van de A2, ben 27, woon samen met mijn vriendin in Utrecht en werkzaam als jurist
bij de ING-bank in Amsterdam.
Wat is jouw voetbalverleden?
Speelde vanaf mijn elfde bij DTS’35 in Ede tot mijn negentiende als keeper en daarna twee jaar in het
eerste van vv Ede.
Je begon al jong aan jouw trainers loopbaan?

Raymond van der Kort is
sinds dit seizoen actief
binnen de jeugdopleiding
van de voetbalafdeling als
trainer/coach van A2. Vanaf
volgend seizoen zal hij
verantwoordelijk zijn voor
de B1. Hierbij een nadere
introductie.

Ik begon op mijn 22e en heb achtereenvolgens gewerkt bij: vv Ede, Fortissimo, DTS, VVIJ en nu dus Hercules.
Waarom wilde jij trainer worden?
Van jongs af aan was ik er al mee bezig, opstellingen maken etc. Ik wil graag spelers beter maken.
Wat zijn jouw ambities?
Komend seizoen de B1, later graag een A1 en in de toekomst wil ik TC 2 halen, als mijn drukke
werkzaamheden het toe laten. Dan wil ik trainer worden bij een senioren team.
Wat zijn jouw eerste indrukken bij Hercules?
Goed georganiseerde jeugdopleiding, nette club en een warme vereniging.
Hoe Gaat het met de A2 dit seizoen?
Ondanks de pieken en dalen, door soms een gebrek aan kwantiteit, zijn de spelers altijd positief. Diverse spelers
zijn vanuit de A2 inmiddels in de A1 terecht gekomen.
Wat is jouw mening over de beleidskeuze om te kiezen voor de “eigen jeugd” boven externe spelers
halen van buitenaf?
Het is voor mij een gegeven. Als trainer moet je, als passant, het beleid van de club uitvoeren. Anders moet je hier
niet zijn. Maar ik kan mij er volledig in vinden.
Heb je nog verbeterpunten bij Hercules?
Ik mis een aparte ruimte waar teams een wedstrijdbespreking kunnen houden. Zelfs bij de kleinste clubs waar ik
heb gewerkt was dit altijd voor handen.
Raymond, nog wat toe te voegen?
Hercules moet zorgen dat het altijd een warme en traditierijke club blijft, want dat is haar kracht!
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Actuele situatie A1
Hierbij, op veler verzoek,de "actuele situatie"
van onze A1, in de derde divisie landelijk, na de
18e speelronde.
Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan om de
doelstelling, handhaven in deze klasse, te

door Mark Maas
realiseren. Als Hercules A1 bij de eerste 9 weet
te eindigen is handhaving een feit. De nummer
10 krijgt een "herkansing" via een
promotie/degradatie wedstrijd en de nummers
11 en 12 degraderen.

Katwijk A1 – Hercules A1
Onze A1 stond voor een zware opgave: Winnen
van Katwijk A1. Thuis werd de wedstrijd destijds
met 1-2 verloren dus we waren gewaarschuwd.
Katwijk heeft een fysieke ploeg en Hercules zette
daar voetballend vermogen tegenover. Helaas
was onze aanvoerder Nathan Bijl geschorst, maar
hij werd prima vervangen door onze B1-junior
Achraf Nejmi.
Katwijk begon het 1e kwartier sterk met lange
ballen en door de wind was het af en toe erg
gevaarlijk op onze helft. Na circa 20 minuten
spelen zetten we een mooie aanval over links op,
de bal werd in een scrimmage door Mitch
teruggelegd op Ynuz (speelde erg goed op de
rechtsback positie) die de bal heel slim en
bekeken over de keeper en verdediging kopte: 01. Katwijk moest toen komen en daardoor
kregen wij weer goede kansen. Een paar minuten
na de 0-1 kreeg Nana de bal en na een mooie
actie zette hij zijn tegenstander op het verkeerde

been en schoot schitterend de bal in de kruising:
0-2. Vanaf dat moment hield Hercules alles goed
onder controle en onze gelegenheidsaanvoerder
Stefan Köpping hield zijn team bij de les en gaf
zelf het goede voorbeeld. Na opnieuw een mooie
aanval werd Köpping in het strafschopgebied
gevloerd: penalty. Mitch maakte het beheerst af:
0-3. Wat een feest zeg en Katwijk had het
nakijken, want bij een corner net voor rust
zorgde één van onze kleinste spelers (Achraf
Nejmi) voor 0-4 door een corner van Achmed
snoeihard in te koppen. Dit was tevens de
ruststand. In de rust gaven onze trainers Willem
Romp en Kevin Ligtermoet nog wat tips: blijven
voetballen en maak plezier.
Helaas bleef het bij 0-4. In de 2e helft kwamen
(de licht geblesseerde) Floris Engel, Jeroen
Bronckers en opnieuw een B-junior (Wouter vd
Berg) er in. Het spel bleef goed verzorgd, maar de
goals bleven uit.

Cricket
De cricket afdeling heeft een nieuwe
coach/speler. Zijn naam is Farhaan Behardien,
hij is 24 jaar en is een batsman – bowler.
Farhaan speelt voor de TITANS in de hoogste
profafdeling van Zuid Afrika. Hij heeft een level
2 coaching diploma.

Jeugduitwisseling
Laura Brouwers doet het goed in Zuid Afrika. Ze
heeft al diverse wedstrijden gespeeld op een hoog
niveau en sloeg onlangs 22 runs bij elkaar. Dit
jaar komt als uitwisselingsspeler naar Hercules
Colin Scher, een openingsbatsman. Colin is 17
jaar oud.

Training
De selectie is al druk bezig met de wintertraining
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Stand op 8 maart 2008

door Mark Maas

3e divisie landelijke jeugd
1

Rijnsburgse Boys A1

19 - 46

2

Forum Sport A1

19 - 42

3

DSO A1

19 - 47

4

Spakenburg A1

19 - 34

5

DOVO A1

19 - 30

6

Noordwijk A1

19 - 28

7

Geinoord A1

19 - 28

8

Hercules A1

19 - 23

9

Katwijk A1

18 - 22

10

CDW A1

19 - 19

11

Omniworld A2

18 - 5

12

FC Lisse A1

19 - 5

door Rob Wesselingh
o.l.v. Steven Lubbers. De jeugd traint elke vrijdag
van 17.00 tot 18.30 uur in de binnenkooi.
We hopen dat de buitenkooi eind maart klaar is.
Als het weer meewerkt en ook Herculanen
meewerken kan er dan buiten getraind worden.
Trainingstijden buiten zullen voorlopig zijn:

•

Dinsdag en donderdag: 1900 – 2200
selectie

•

Woensdag: vrije training

•

Vrijdag:

•

Zaterdag: vrije training.

vrije training

Donderdag 10 april 2008 wordt de
Voorjaarsvergadering gehouden van de afdeling
cricket in het Herculespaviljoen. Aanvang 20.00
uur.
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Dance4Kids bij TRIAS Vitaal
Per 11 maart jl. is TRIAS Vitaal gestart met het
geven van lessen in populaire dansvormen zoals
Streetdance, Hip Hop en Jumpstyle. Ook is er
aandacht voor fitnessdans zoals Aerobics en Thai

door Donald Noorhoff
Bo en leren de kids over hun lichaamshouding:
Hoe sta je recht en wanneer niet. Hoe beweeg
je soepel en licht of juist strak en stoer etc.
De deelnemers hebben een leeftijd van 8 tot 11
jaar. Het zijn jongens en meisjes door elkaar en
komen vooral uit Voordorp en Tuindorp.
Er wordt bewogen op prikkelende muziek uit
de Top 40.
De lessen worden verzorgd door Ilse en Anne,
2 jonge frisse dames die op dit moment de
opleiding Sport & Bewegen volgen. Iedere
week verrassen ze de jonge dansers met nieuw
lesmateriaal.

Futsal
(Zaal)Voetbal is al lang geen sport meer voor
alleen mannen, de vrouwentak is al een paar jaar
de snelst groeiende sport in Nederland en is
hockey al bijna voorbij. Ook in onze eigen
Herculeshal zijn maar liefst 6 damesteams
(Herculienen genaamd) actief, dat zijn er meer
dan wie ook in de regio. Het niveau is hoog,
getuige de prestaties van Herculienen 1 en 2 in
de districtsbeker. Helaas zijn beide gesneuveld in
de 1/8 finales tegen Ter Beek, maar dat is dan
ook de koploper in de topklasse futsal.
Het 1e team draait prima mee in de hoofdklasse,
het 4e speelt in de top van de 2e klasse en de
teams 2, 3, 5 en 6 spelen in de 1e klasse, waar

door Albert van Kalsbeek
het 6e nog volop meestrijdt voor het
kampioenschap. Het is dan ook een aanrader om
eens op een doordeweekse avond in de
Herculeshal te gaan kijken naar de Herculienen.
Maandag 17 maart om 19:15 een rechtsreeks
degradatieduel tussen Herculienen 3 en Desto 1.
Wat extra steun zal hen zeker helpen degradatie
af te wenden. Dan dinsdag 18 maart om 20:10
de topper van Herculienen 2 tegen ’t Goy 2, ook
een kampioenskandidaat. En als uitsmijter
donderdagavond 20:10 Herculienen 6 in de
kampioensrace tegen Herculienen 5.

Geslaagde open middag cricket & badminton door Mark de Horn
Op zaterdag 8 maart vond in de sporthal van Hercules een ledenwerfactie plaats voor

zowel de badminton- als de cricketafdelingen.
Voor de jeugd was er een afwisselend programma samengesteld om vrijblijvend en
spelenderwijs kennis te maken met de spectaculaire sporten.
Dankzij de professionele trainers en coaches
van zowel de cricket- als badmintonafdelingen werd de toegestroomde jeugd
enthousiast gemaakt. Na afloop ging iedereen moe maar voldaan naar huis.
Mochten kinderen meer informatie willen
over één van deze sporten dan kunnen zij
met mij contact opnemen. Ook kunnen ze
voor informatie terecht bij de afdelingen zelf.

De Argo
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Hercules - Stormvogels/Telstar 3 - 2
Afgelopen zondag speelde Hercules de
belangrijke wedstrijd tegen
Stormvogels/Telstar. Hercules moest winnen
om aansluiting te behouden in de strijd tegen
degradatie. Hercules moest het vandaag doen
zonder doelman Willem Strik. Hij zat in het
buitenland op zakenreis. Zijn plaats werd
ingenomen door Sjoerd Woudenberg die een
prima partij keepte. Hercules begon de
wedstrijd fel en gaf Stormvogels/Telstar geen
ruimte om te voetballen. Dit resulteerde na 4
minuten in de openingstreffer. Maarten
Sluijter strafte een verdedingsfout fraai af, 1-0.
Na deze voorsprong liet Hercules zich
terugzakken en vergat hierdoor te voetballen.
Stormvogels/Telstar kwam echter nauwelijks
tot uitgespeelde kansen en werd alleen
gevaarlijk via standaardsituaties. Sjoerd
Woudenberg moest éénmaal redding brengen
toen de defensie stond te slapen. Kort voor de
rust nog een gevaarlijk moment voor het
Hercules doel. De bal bleef hangen bij een
hoekschop en verdween uiteindelijk via de lat
over het doel. Hierdoor bleef de ruststand 10.
In de tweede helft een fel
Stormvogels/Telstar. Het zette veel druk en
kreeg mogelijkheden. In de 49ste minuut

door Robbert van Geelen

kwam uiteindelijk de gelijkmaker. Niels van
Tongeren beging een overtreding in de zestien. De
terecht toegekende strafschop werd onberispelijk
ingeschoten, 1-1. Na deze goal was Hercules het
even kwijt. Het kwam er niet meer uit en
Stormvogels/Telstar kon gevaarlijk worden. Het
kwam echter niet tot uitgespeelde kansen. Hercules
daarentegen kwam er steeds meer uit en kon via
Maarten Sluijter enkele malen gevaarlijk worden.
Uiteindelijk kwam Hercules weer op voorsprong. In
de 67ste minuut schoot Willem Romp een
afgeslagen hoekschop goed binnen, 2-1. Nu was het
weer de beurt aan Stormvogels/Telstar. Het
antwoord liet niet lang op zicht wachten. In de
74ste minuut kwamen de bezoekers uit IJmuiden
via een vrije trap op gelijke hoogte, 2-2. Hercules
pakte het snel weer op en kwam meteen weer op
voorsprong. Willem Romp stuurde Pim Koppel
alleen op de doelman af. Deze kapte eerst nog wat
tegenstanders uit om vervolgens de bal droog
binnen te schieten, 3-2. Nu was het wederom de
beurt aan de bezoekers. Ze gingen steeds meer risico
nemen maar tot kansen kwamen ze niet. Hercules
daarentegen kreeg door de ruimtes die ontstonden
ook nog genoeg kansen om de definitieve nekslag te
geven. Dit gebeurde echter niet waardoor het tot de
laatste seconde spannend was. De vreugde was ook
groot toen scheidsrechter van Elswijk voor de laatste
maal floot en Hercules voor de tweede maal dit
seizoen Stormvogels/Telstar de baas was.

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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