Week 20, 2008

41e jaargang

Van de voorzitter
Attentie Algemene Leden.
Zoals u hopelijk bekend is wordt er stug doorgewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan
voor onze vereniging. De commissie heeft in samenspraak met de afdelingen en een aantal daartoe uitgenodigde leden een lijst van onderwerpen
opgesteld die aan de orde moeten komen bij het
opstellen van het plan.
Deze lijst ligt nu bij de afdelingen om intern besproken te worden zodat we met recht het eindresultaat straks ons plan mogen noemen.
Tijdens de ALV werd het hoofdbestuur er op
gewezen dat de mening van de algemeen leden, die
dus niet aan een afdeling gebonden zijn, op deze

Van de secretaris
Wist u dat onze algemeen voorzitter Boudewijn
van der Pols voor een periode van 3 jaar is herkozen? Zo niet dan hebt u, zoals zo velen, de algemene voorjaarsvergadering gemist. Jammer, een gemiste kans om op de hoogte te blijven van het wel
en wee van uw vereniging.
De jaarcijfers 2007 werden gepresenteerd op een
manier die reeds jaren gebruikelijk is. Toch waren
er deze keer meer vragen die door de penningmeester, Ad van Dort, tot tevredenheid werden beantwoord.
Die vragen zijn op zich een goede zaak omdat duidelijk werd dat de cijfers vooraf waren bestudeerd.
Financieel zijn we verder een gezonde vereniging.
Tevens werd openheid van zaken gegeven ten aanzien van de voortgang van onze verenigingsbladen.
De (digitale) Argo is inmiddels enkele maanden
operationeel en de verwachting is dat de vernieuwDe Argo

http://usvhercules.nl/argo

door Boudewijn van der Pols

manier niet gehoord zou worden.
Om in deze lacune te voorzien worden deze leden
verzocht een email te zenden met slechts de mededeling “beleidsplan” en zijn/haar emailadres en
naam aan de secretaris van het HB, André van
Helden secretaris.hb@usvhercules.nl.
Een eenvoudig briefje aan het Hoofdbestuur met
de zelfde inhoud ook.
U krijgt dan de lijst met aandachtspunten gemaild of opgestuurd en kunt u zelf uw commentaar formuleren en opsturen/mailen naar de secretaris van het Hoofdbestuur.
Het HB zal dan uw bijdrage bij de commissie
inbrengen.

door André van Helden

de (papieren) Herculaan één dezer dagen kan
worden verstuurd. Ook de vernieuwde website,een ander communicatiemiddel, bevindt zich
in een afrondend stadium.
Verder werd duidelijk dat de beleidsplancommissie inmiddels een algemeen raamwerk gereed
heeft, na diverse leden uit de vereniging te hebben gehoord. De komende maanden moeten de
afdelingen hun invulling gaan geven. De presentatie in de najaarsvergadering, zoals gepland,
lijkt dan ook haalbaar.
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Dit was de vergadering in vogelvlucht. Meer
details had u kunnen vernemen indien u aanwezig was geweest. In november komt een herkansing. Let in het najaar op de aankondiging in de
diverse verenigingsmedia voor de juiste datum.

Recreatief prestatief voetbal op zondag

door Wim Snooy

Kampioenen!
Nadat de “Oost-Brabanders” op 27 april de spits
hadden afgebeten, volgden de “West-Brabanders”
op 4 mei het goede voorbeeld door kampioen te
worden in hun afdeling. De eerstgenoemde groep,
spelend als Hercules 10, werd met overmacht eerste, vooral dankzij aanvalsdrift (gemiddeld meer
dan 3 doelpunten per wedstrijd) en een prima
sfeertje. Het laatste kon moeilijk anders met 3
“Swinkels-boy’s” in hun midden en meerdere spelers afkomstig uit de regio van de contente mens
(een beetje ruimtelijk denken s.v.p.).
Het vierde elftal, de West-Brabanders dus, hadden
meer moeite om de titel binnen te halen, maar dat
lukte in de laatste wedstrijd door een moeizaam
behaalde 3-0 zege op degradant HVC 2.
Helaas werd de vreugde overschaduwd door een
vervelende armbreuk van “JP”, die vanaf deze
plaats een spoedig herstel wordt toegewenst.

Misschien dat zij dan ook de handjes uit de mouwen gaan steken voor de categorie lager spelende
clubgenoten. Schrijver dezes weet dat het de
moeite waard is.
Helaas was er ook minder goed nieuws. Het vijfde
kon zich namelijk niet ontworstelen aan de laatste
plaats. Het draaide een slecht seizoen, hoewel de
verwachtingen vooraf op een beter resultaat
gericht waren. Het 7e eindigde in de middenmoot, terwijl het 8e zich in de top van de ranglijst
nestelde, maar ondanks een hoge productiviteit,
bijna 100 doelpunten, het kampioenschap misliep. Hopelijk wordt het niet weggekocht.
Vanaf deze plaats nog eens dank aan de begeleiding van dit team, waardoor het altijd een grensrechter had en in noodgevallen zelfs een scheidsrechter. Wij (en andere teams) waren daar een
paar keer heel erg mee gebaat en dan te bedenken
dat de invalscheids lid is van een andere
vereniging. Herculanen schaam je !

Hercules 4

Beide teams kregen het traditionele “drinkgeld der
kampioenen” overhandigd maar deze druppel op
een gloeiende plaat was slechts een klein onderdeel
van de feestvreugde.
De vele toeschouwers bij de kampioenswedstrijden
van beide teams deelden spontaan in de overwinningsroes en het was lang geleden dat er zoveel
publiek langs de lijn stond bij ons lagere voetbal.
Als al die mooie, jonge deernen tot de vaste kring
van supporters gaan behoren wordt het echt weer
gezellig langs de lijn en komen er hopelijk ook
meer Herculanen kijken.

De Argo

Hercu 9 eindigde aan de staart van een lange middenmoot, qua punten op ruime afstand van de
onderste plaats; terwijl het 11e en 13e keurige
middenmoters zijn.
Tot slot het 14e, een team dat voor het eerst onder de Hercu kleuren aan de competitie deelnam
en de 2e of 3e plaats wist te bereiken (is op het
moment van schrijven nog niet bekend omdat de
wedstrijd tegen Patria nog op het programma
staat).
U mist in dit overzicht de teams 6 en 12 die helaas
om verschillende redenen het einde van de competitie niet wisten te halen.
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Team van het jaar: Hercules F1
Dit seizoen hebben alle jeugdteams van Hercules
het uitstekend gedaan, maar één ploeg heeft een
unieke prestatie geleverd: De F1 pupillen werden
zowel herfstkampioen als lentekampioen. Tevens
wonnen zij in de voorbereiding ook nog het hoogaangeschreven All Stars Tournament.
Hierbij een terugblik met het trainersduo Mitch
Maas en Achraf Nejmi.
Wie zijn Mitch en Achraf?
Achraf: Ik ben 17 jaar, speel inmiddels in A1 en
speel al 10 jaar bij Hercules. Was 1 jaar bij FC
Utrecht. Momenteel volg ik de CIOS opleiding.
Mitch: 16 jaar oud, A1, doe nu SDV-opleiding en
volgend schooljaar sport en bewegen.
Wat is in jullie ogen belangrijk bij het trainen van
F-pupillen?

door Mark de Horn

technisch jeugdbeleidsplan.
Mitch: Hercules is enorm vooruit gegaan dit seizoen vergeleken met de jaren hiervoor.
Kunnen jullie de spelers van F1 voorstellen?
Achraf: Wouter is een geweldige dribbelkoning.
Mitch: Indy heeft een fantastisch schot in de benen.
Achraf: Derek is een goede tackelaar en heeft een
uitstekende pass.
Mitch: Gilles is een geweldige mandekker die ook
sterk aan de bal is.
Achraf: Topverdediger sterk in de regen en duels.
Mitch : Steven is een super snelle dynamische middenvelder.
Achraf: Marijn is de Huntelaar van het team, een
goalgetter.
Mitch: Hugo is ijzersterk in het positiespel.

Achraf: Plezier, progressie en vooral focussen op
techniek. En dat ze de bal te vriend houden.

Achraf: Tom is de specialist in het kappen en de
steekpass.

Mitch: Het draait niet om resultaat in de wedstrijden maar om het beter maken van de spelers. Plezier staat centraal!

Wat hebben jullie de F1 dit seizoen geleerd?

Wat vinden jullie van het jeugdbeleid bij Hercules?
Achraf: Ik haal veel belangrijke leerpunten uit het

Achraf: Opbouw van achteruit en het kluitjesvoetbal is er uit gehaald.
Mitch; Optimaal balgevoel, wat belangrijk is om
baas te worden over de bal.

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.

De Argo

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
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Cricket seizoen van start
1 mei (hemelvaart) was het zover. De cricket plunjes mochten weer uit de kast.
Het eerste heeft nadat de eerste twee wedstrijden
waren verloren (tegen ACC en VCC 2) nu toch de
smaak te pakken. Pinkster zondag kwam Kampong
op bezoek en werd getrakteerd op een pittige nederlaag. Kampong batte eerst en kwam op een
totaal van 158 all out.

door Hans Richardus

moesten tegen Hercules het onderspit delven.
Hercules ging eerst fielden en gooide de tegenstanders voor 133 all out.
Hercules maakte vervolgens 137 voor 7. Topscorer
was Javed met 41 not out.
Meer nieuws van alle Hercules teams zijn binnen
kort te lezen op de website.

Hercules scoorde 159 voor 3. Hoogtepunt was een
prachtige century van Colin Sher (104 not out)

Hercules 1 speelt ook dit jaar weer in de spectaculaire twenty20 competitie.
Het team speelt in poule B met Kampong, Bloemendaal en Rood en Wit.
De eerste wedstrijd is op 23 mei thuis tegen Kampong. (aanvang 18:00 uur).
Colin onderweg naar zijn century.

Pinkster maandag speelde het eerste uit tegen
Bloemendaal. De bewoners van “de Donkerelaan”
hadden de eerste drie wedstrijden gewonnen maar

De Argo

Natuurlijk zal de bar crew van Emiel voor de nodige natjes en droogjes zorgen.
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Algemene ledenvergadering veldvoetbal

door Wendy Mackaaij

De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt op de website, en in de volgende Argo.

Maandag 2 juni is er de ALV veldvoetbal.
Aanvang 20:00 uur

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

EA Verkroost-Hulst

14-5-35

0346575565

MA Vellinga

16-5-45

0306376027

G Jager

17-5-32

0302661606

AJM Pieters

19-5-29

0306911691

GG Bergers

21-5-36

0299461797

H Kraal

24-5-26

0302714719

LJ Hagemans

25-5-44

0306371505

K Kamphuis

28-5-20

0032-14428827

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

Let’s party !

DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!

Voorveldselaan 2

VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN SPON-

3573 PV Utrecht

SORWERVING KUNT U CONTACT OPNEMEN MET
DE SPONSORCOMMISSIE

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

argo@usvhercules.nl

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
De Argo
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