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Hofman nieuwe hoofdtrainer zaterdag selectie
Hercules heeft Harmen Hofman (49) aangesteld
als de nieuwe hoofdtrainer voor de zaterdagselectie
van Hercules voor het seizoen 2008/2009. De in
Deil wonende trainer is momenteel in zijn tweede
jaar bij 5e klasser Rhelico uit Rumpt.

door Mark de Horn

Doelstellingen zijn om de verjonging die dit
seizoen in gang is gezet verder door te zetten en
binnen 2 jaar te promoveren naar de 3e klasse
KNVB.

Lettergroepbijeenkomsten trainers en teamleiders door Mark de Horn
Hierbij nodigen wij ALLE jeugdtrainers en
teamleiders van de jeugdvoetbalafdeling uit voor
de lettergroepbijeenkomsten. Voor iedere
leeftijdsklasse zal een meeting plaatsvinden waarbij
zowel de trainers als teamleiders het huidige
seizoen evalueren en vooruitblikken naar het
seizoen 2008/2009.

De wedstrijdsecretaris neemt de organisatorische
zaken voor zijn/haar rekening en de jeugdmanager
leeftijdsklasse datum

tijd

A&B

Maandag 21 april

19:30

F

Maandag 21 april

Bij verhindering gelieve zich af te melden bij:

E

• Jeugdtrainers via de jeugdmanager:
jeugdmanager.hercules@gmail.com

• Teamleiders via de wedstrijdsecretaris (zie voor
contact ""wie is wie"" op www.usvhercules.nl)
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Data lettergroepbijeenkomsten voor trainers en teamleiders

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

N Vergeer 1-4-46 0302731232

M Mackaay 4-4-46 0302432483

JG van Essen 6-4-41 Nieuwegein 0306022747

J van de Wardt 8-4-44 Dronten 0321325424

FJM Elsendoorn 8-4-45 Nieuwegein 0306064669 BL Eikenaar 10-4-32 Nieuwegein 0306032901
E van der Zalm 10-4-44 0302541069

JH van der Burg 13-4-22 Zeist 0302522655

F Snooy-Pol 14-4-36 0302717866

BL Bosschaart-Schlese 15-4-39 0302883686

De Argo

Even opletten!
10 april voorjaarsvergadering
cricket
28 april ALV Hercules

Kroonjaren
50 jaar: JJCM Hornman

Inhoud:

14-4-58 030 2719031

Badmintontrainer Andy Basran

door Mark de Horn

Wie is Andy Basran?
Ik ben hoofdtrainer van de badmintonafdeling en woon in Hoogland.
Getrouwd, 3 zonen en binnenkort wordt ik 52 jaar.
Heb je zelf vroeger actief aan badminton gedaan?
Zeker, ik ben op 4 jarige leeftijd (!) begonnen in Indonesie. Daar is het
volkssport nummer 1. Daar trainen ze uren achter elkaar. Hier bij Hercules
hou ik het uiteraard wat speelser.
Heb je zelf op top niveau gespeeld?
In Indonesie is de concurentie enorm, maar in Nederland heb ik op hoog
niveau gespeeld, in de overgangsklasse.
Heb je veel trainerservaring?
Ben 5 jaar trainer bij BAN geweest en nu bij Hercules.
Wat is jouw indruk van de badminton afdeling van Hercules?
Als men open staat voor nieuwe ontwikkelingen kan ik spelers beter maken. Vooral de jeugdspelers staan daar
helemaal voor open. Spelplezier staat voorop. Ik ben geen resultaat trainer, ik wil iedereen beter maken.
Wat zijn jouw ambities?
Aansluiting vanuit de jeugdafdeling naar de senioren verbeteren.
Blijf je bij Hercules of wil je hogerop?
Hercules staat bij mij op dit moment op de eerste plaats. Ik wil mij nu alleen daar op focussen.
Wil je nog iets toevoegen?
Ik kan niet zonder badminton. Ik doe het al mijn hele leven met veel plezier.

PSV Open Masters op 23 april

door Mark de Horn

Op woensdag 23 april zullen
talenten uit heel Nederland onder het toeziend oog van de PSVscouts, hun best doen om uitverkoren te worden in de jeugdopleiding van landskampioen
PSV.

Dit is alleen bedoeld voor jonge voetbaltalenten,
welke zijn geboren in:

De afgelopen periode is achter de schermen veel
werk verzet om deze dag tot een groot succes te
maken. In het kader van het samenwerkingsverband met de Eindhovense topclub organiseert
Hercules inmiddels voor het derde jaar op rij de
PSV Open Masters.

Via de speciale website: www.psvmastershercules.nl kan men zich opgeven en is tevens van
alles te lezen over zowel PSV als Hercules.
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Agenda algemene ledenvergadering U.S.V. Hercules
De voorzitter en penningmeester zijn vanaf 19.30
uur in de zaal aanwezig voor het beantwoorden
van vragen over de jaarrekening

door André van Helden

De financiële stukken liggen vanaf donderdag
17 april 2008 ter inzage in het paviljoen.
(Niet meenemen s.v.p.)

Maandag 28 april 2008 om 20.00 uur in het Hercules paviljoen.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Rondvraag
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2007.
Deze zullen vanaf 19.30 uur in het paviljoen liggen.
5. Verkiezing lid hoofdbestuur
Aftredend is de heer B. v.d. Pols (voorzitter), hij is herkiesbaar.
6. Jaarrekening 2007
7. Communicatie (stand van zaken)
8. Beleidsplan (stand van zaken)
9. Overdracht opstalrecht aan “stichting beheer sportaccomodaties USV Hercules”
10. Bekrachtiging erelid afdeling badminton (de heer F.Weeting)
11. W.v.t.t.k.
12. Sluiting.

Agenda voorjaarsvergadering cricket

door Rob Wesselingh

Donderdag 10 april 2008, 20:00 uur, Hercules paviljoen
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen najaarsvergadering 2007
4. Jaarrekening 2007
5. Bestuursverkiezing

• Chris Schinkel treedt af als wedstrijdsecretaris. Voor deze functie is een vacature.
• Het bestuur stelt voor als Jeugdcoördinator te benoemen Stella Brouwers
• Tegenkandidaten, in het bezit van 10 geldige handtekeningen van cricketleden en een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, kunnen zich 5x24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris:
Rob Wesselingh, Weegbree 114, 3401 KB IJsselstein, e-mail archie.W@hetnet.nl

6. Seizoen 2008
7. Jeugd
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting
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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 Bo en
leren de kids over hun lichaamshouding: Hoe sta je
recht en wanneer niet. Hoe beweeg je soepel en licht

door Donald Noorhoff

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.
De 8 weken cursus, met een pauze in de
meivakantie, is bedoeld als pilot. Bij een positieve reactie overweegt TRIAS Vitaal
Dance4Kids vast in haar lesaanbod op te nemen.

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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