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Van het hoofdbestuur

door Boudewijn van der Pols

In de laatste ALV is een commissie benoemd bestaande uit Fons Visser en Ron de Bakker ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan van de USV
Hercules.
Er is inmiddels een brainstormsessie gehouden
waarvoor naast alle afdelingsbesturen ook een
aantal prominente Herculanen zijn uitgenodigd.
Na een geanimeerde discussie zijn een aantal punten geformuleerd die volgens de deelnemers van
belang zijn bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Deze punten zijn inmiddels door het

hoofdbestuur namens de commissie voorgelegd
aan de verschillende afdelingen met het dringende verzoek de onderwerpen te bespreken binnen
het bestuur en met de achterban. Dit beleidsplan
is voor de vereniging van groot belang en als uw
voorzitter wil ik benadrukken dat uw inbreng in
de discussie binnen de afdeling zowel als in een
later stadium tijdens de ALV zeer op prijs wordt
gesteld.
U heeft door uw stem te laten horen zelf direct
invloed op de toekomst van ons aller Hercules.

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar
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60 jaar
CAJ vd Linde-Rieke

30-4-29

0302612007

IF de Vries-Nuding

1-5-42

0302711103

R Dettingmeyer

2-5-45

0302518275

J van Schie

4-5-36

0302714378

L Quint

5-5-22

0703503611

JG Israël

5-5-25

0302284801

CHA Wakelkamp

5-5-42

0302204253

A Schippers

6-5-35

0713647373

JAC Bovens

7-5-37

0343413240

Even opletten!

H Bok

11-5-46

0302732836

28 april

JW Nebbeling

13-5-32

0302712107

 ALV Hercules

R de Jongh

13-5-42

0620776760

H Kosterman

13-5-45

0302200142

EA Verkroost-Hulst

14-5-35

0346575565

Kroonjaren
65 JAAR: AM van Angeren-Veldhuizen

5-5-43

0302364502

50 JAAR: J Appel

29-4-58

0622690844

50 JAAR: A Okhuysen

4-5-58

De Argo

Houten 0306380672

PSV Open Masters op 23 april

door Mark de Horn

Op woensdag 23 april stond de PSV Open Masters
op het programma. Tijdens deze avond kwamen
ruim 160 jonge talentvolle pupillen naar

dit is met name te danken aan de inzet van een
enorm aantal vrijwilligers vanuit de jeugdafdeling
van Hercules.

Hercules om kans te maken op een uitnodiging om
in de jeugdopleiding van PSV te gaan voetballen.

Verder zijn we de stagaires, de sponsorcommissie
en de crew van het paviljoen zeer erkentelijk voor
hun inbreng tijdens dit mega evenement.

Deze dag is in alle opzichten geweldig verlopen en

Hercules F1 nu ook lente-kampioen
Het herfstkampioenschap was nog een beetje officieus was (competitie niet uitgespeeld), maar het lentekampioenschap kon zaterdag 19 april 2008 echt
dubbel en dwars behaald worden. Er moest dan nog
wel even gewonnen worden van het bezoekende
DOSC F1. Dat was in het hele seizoen 2007/ 2008
de enige ploeg waartegen de wedstrijd niet gewonnen werd, integendeel… Bovendien missen we Derek en Marijn.

door Mark de Horn

Na de rust zakt Hercules wat in. Voordat we het
weten staat het 3-2! Daarna wordt onze F1 weer
sterker, en krijgen ze nog een paar goede kansen.
Het eindsignaal van scheidsrechter Ronald wordt
met blijdschap, en ook een beetje opluchting,
begroet. Na een vrolijke douche betreden de F1gladiatoren onder applaus de kantine, waar de
champagne en de roze koeken staan te wachten.

DOSC staat tweede achter Hercules, met 5 punten
verschil en na deze wedstrijd nog twee wedstrijden te
spelen. Bij winst is Hercules dus kampioen, want
nummer drie DOVO staat al op 11 punten.
In de eerste helft gaat de strijd redelijk gelijk op.
Charlie houdt er de nodige ballen uit en Gilles en
Dirk verdedigen koelbloedig. In het midden houden
Steven en Hugo voortdurend druk op de ketel. De
spitsen zijn trefzeker, en door schoten in de kruising
van Tom en Wouter , en een mooie individuele
actie van Indy staat het bij de rust zo maar 3-0.

De Argo

Achter vlnr: Achraf, Dirk, Indy, Tom, Gilles, Mitch.
Voor vlnr: Derek, Charlie, Hugo, Steven, Wouter.
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Woensdag 14 mei achtkamp voor de pupillen
Op woensdag 14 mei zal Verenigingsbreed de
jaarlijkse achtkamp worden georganiseerd.
Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van alle
afdelingen van Hercules.
De jongste jeugd van tennis, badminton, cricket
en voetbal worden op een sportieve wijze in aanraking gebracht met een aantrekkelijk en afwisselend
spelprogramma.
Programma woensdag 14 mei:

 14:00 – 15:00 uur Champions League
(geboren in 2001 en 2002)
 15:00 – 16:00 uur F-pupillen
(geboren in 2000 en 1999)
 16:00 – 17:00 uur E-pupillen
(geboren in 1998 en 1997)
De organisatie is in handen van de activiteitencommissie en een groot aantal stagaires.
Voor nadere informatie:
jeugdmanager.hercules@gmail.com

Jeugdtraining informatie slot 2007/2008
De competities zijn zo goed als klaar en ook de
trainingen zullen binnenkort worden afgesloten.
Tijdens de tulpvakantie ( meivakantie) is er beperk
trainen: De D/E/F/Champions league hebben
dan geen training. De A/B/C-teams horen dit via
hun trainers.
Wanneer de huidige teams hun trainingen afsluiten Voor dit seizoen staat in onderstaand overzicht.
In augustus/september zullen de jeugdtrainingen
van 2008-2009 beginnen. Een aantal spelers zal via
de wedstrijdsecretarisen na een uitnodiging van de
technische staf opgeroepen worden voor de
“voorselectie”. Zij komen dan eventueel in aanmerking voor deelname aan de jeugdselecties Van
het nieuwe seizoen.

door Mark de Horn

door Mark de Horn

Afsluiting training:

 De A/B/C/D jeugdteams en de E/F hebben
in de week van maandag 12 mei tot en met
vrijdag 16 mei hun laatste trainingen.
 Woensdag 14 mei is er 8-kamp in plaats van
WOMI ( nadere details volgen).
 De laatste techniektraining is op woensdag 21
april.
 De WOMI sluit af middels een speciale WOMI op woensdag 21 mei
 De laatste keepers training wordt via de keeperstrainer bekend gemaakt.
Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Mark de Horn:
jeugdmanager.hercules@gmail.com

Zilveren slof veteranen toernooi
Zaterdag 17 mei 2008
Komt allen!!!
Vanaf ± 19.30 uur
Met swingende surprise-act
+ DJ Pieter

Let’s party !

De Argo
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Cricket seizoen gaat 1 mei van start

door Hans Richardus

Donderdag 1 mei (Hemelvaartdag) gaat het cricket
seizoen van start. Ons eerste speelt dan thuis tegen
ACC1.
Alle andere teams kunnen vanaf 10 mei hun kunsten gaan vertonen. Het volledige competitie programma is inmiddels bekend en terug te vinden op
de website:
http://www.usvhercules.nl/cricket_wedstrijdprogr
amma.htm

Jeugd Cricket bij Hercules

De Argo

Noteer alvast in Uw agenda 11 mei want dan vindt
de eerste stadsderby van dit seizoen tegen Kampong
plaats (bij Hercules).

door Donald Noorhoff
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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.

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
2 5 E LUS TRU M
U S V H ER CUL E S

De Argo

Bezoek onze website http://usvhercules.nl
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