Week 22, 2008

41e jaargang

http://usvhercules.nl/argo

Hans van der Sluijs onderscheiden

door Maarten van Zwetselaar

Op woensdag 28 mei werd Hans onderscheiden
met de „Speld van de Stad Utrecht‟.
Het College van Burgemeester en Wethouders
van Utrecht had hem deze toegekend, een onderscheiding voor diegene die zich op buitengewone
wijze voor Utrecht heeft ingezet op kerkelijk,
cultureel, maatschappelijk of sportief gebied.

Inhoud:

Hij was voorgedragen door het Rode Kruis, afdeling Utrecht, door de USV Hercules en de Trombosedienst Utrecht.

Hans van der Sluis
onderscheiden
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Reünisten uitstapje 25 April 2008
Met twee touringcars vertrokken wij om 10:30 uur
naar Nijmegen voor ons jaarlijkse uitje. Met de
pannenkoekenboot! Hier kan men onbeperkt
pannenkoeken eten, maar omdat we al wat ouder
zijn, kregen we een heerlijke lunch.

door Joke van Schie

Een schril contrast met de beelden die wij later
zouden zien in het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944/1945. Schrijnende beelden van de jodenvervolging en de hongerwinter. De ouderen onder ons kennen de beelden…. Nee, dit mogen wij
nooit vergeten. Ik vond het bijzonder indrukwekkend.
De tocht terug was een beetje traag (wat was er
toch met die versnellingsbak?),

Heerlijk varen op de Waal, zo‟n twee uur lang.
Vanaf de boot met de bus naar Groesbeek. Een
werkelijk schitterende tocht tussen heuvels en
bossen, het prille groen en de bloeiende bomen;
prachtig!

Even opletten!
maar een super Chinees buffet verzachtte de pijn.
Het was wéér voortreffelijk!! Al bij al, u raadt het
al: Een zeer geslaagde dag. Bedankt!

De Argo

2 juni

 ALV Veldvoetbal

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

HJ Pieters

1-6-26

0306963006

FAPA van Kessel

3-6-37

0412645063

J van Rossum

6-6-46

0302286237

F Kurver

12-6-37

0302611088

H Grimmelikhuijsen

14-6-36

KROONJAREN
50 JAAR: WDN Snooy

10-6-58

0033-160081524

50 JAAR: JAG Fransen

14-6-58

0302516661

50 JAAR: JFW Erdmann

16-6-58

0302735096

Hercules jeugdvoetbalbeleid 2008/2009
Aangezien de jeugdafdeling van Hercules over een
groot aantal jeugdspelers beschikt dient de jeugdopleiding planmatig benaderd te worden. Samen
met het bestuur, de zaterdag/ jeugdcommissie en
de technische staf is er gekozen om vroegtijdig toe
te werken naar de invulling van de organisatie voor
het seizoen 2008/2009.

door Mark de Horn

op latere leeftijd.

 Dankzij kaderscholing van trainers en teamleiders wil Hercules haar jeugdopleiding “up to
date” houden.
 Door de jeugdopleiding verder te professionaliseren willen we meer rendement halen uit de
jeugdopleiding.
 Wij benaderen de jeugdafdeling in de breedste
zin van het woord om iedere jongen of meisje
een plezierige en zinvolle optimale voetbalontwikkeling en spelplezier te kunnen bieden.
Via het “spelers paspoort”, dit is een "speler volg
systeem", zullen de jeugdspelers van Hercules in
kaart worden gebracht en via interne scouting
kunnen ook spelers uit de niet-selectie teams uitgenodigd worden om voor de selectieprocedure in
aanmerking te komen.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is de visie die is
vastgelegd in het technisch jeugdbeleidsplan 2007–
2010. De jeugdopleiding is voor Hercules essentieel omdat de vereniging nadrukkelijk kiest voor de
“eigen jeugd”. Dat wil zeggen:

 Jeugdspelers opleiden om door te kunnen stromen naar de senioren.
 De onderbouw is de bakermat van de jeugdopleiding van Hercules: Vanuit de Champions
League en de “Womi” kunnen de grootste
talenten, via de F- en E-selecties, een specifieke
techniek training o.l.v. jonge Hercules trainers,
zich optimaal ontwikkelen.
 Hercules geeft duidelijk de voorkeur aan het
zelf opleiden van eigen jeugd boven het “halen”
De Argo

In het leerproces is de individuele ontwikkeling bij
jeugdspelers belangrijker dan het wedstrijdresultaat van het team. Bij het opleiden van jeugd gaat
het niet om nu winnen, maar om straks winst te
boeken. Hercules kiest in haar jeugdbeleid voor de
lange termijnvisie waarin jeugdspelers in een optimaal “leerklimaat” trainen of spelen op een hoger
niveau om stappen te kunnen maken in hun voetbalontwikkeling. Mocht u meer willen weten over
de selectie- en teamprocedure, dan kunt u dit uitvoerig lezen op de Hercules site.
Kortom, Hercules kiest voor het opleiden van de
jeugd want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
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Hercules VII—Bank of England 0-2
Het is al bijna 20 jaar vaste prik in oktober: het
laagste zaterdagvoetbalteam bezoekt dan dankzij de
inspanningen van touroperator Max Heck het
immer bruisende metropool Londen. Hoogtepunt,
althans op sportief vlak, is de voetbalkraker die op
zondagmorgen in tamelijk vroege vroegte wordt
uitgevochten tegen de Veteranen van de Bank of
England, op de fraaie Bank of England Sportsclub
in zuid Londen. Dit jaar grepen de heren van The
Bank de gelegenheid van hun 100-jarig bestaan
aan om ook eindelijk de plas eens over te steken.

door Hans Veldman

mate gecompenseerd door een crème de la crème
aan invalkrachten. Wat te denken van Sjaak 50-5050 Appel en Veteranenkanonnen als Majstorovic
Mackaaij, de immer verbaal virtuoze Hugiepugie
de Kruijff. Zij sleepten het team op hoog niveau
door een gelijkopgaande eerste helft. In de beginfase daarvan meende scheidsrechter Van Eck zijn
autoriteit nadrukkelijk op de wedstrijd te moeten
drukken. De onfortuinlijke Maximiliaan Ernst
Otto Constant Heck verdween al rap in zijn boekje. Hierna kon Wijnand onzichtbaar blijven.

Op een zonovergoten zaterdagmiddag 3 mei waren
zij te gast in Voordorp. Vooraf werden vele warme
handen geschud, na afloop werd menig koude jug
geleegd op het terras, voordat onze Engelse gentlemen aan het einde van de middag gehoor gaven
aan de lokroep van de bright lights en de kroegen
van 020. Zij hadden al snel in het snotje dat het in
een derde helft opnemen tegen een Kemphaan die
vol op stoom is, onbegonnen werk is.

De tweede helft zag een verheugende invalbeurt
van Jacques Rison. Rechtstreeks van de kampioenspot van Hercu IV, had hij dusdanige haast om het
team van zijn tourgenoten te komen versterken dat
hij pas na de wedstrijd merkte dat hij zijn voetbalschoenen was vergeten aan te trekken. Ook in zijn
zondagse stappers speelde hij op zijn eigen magistrale wijze.

Voor teleurstelling over hun tijdige vertrek was
geen tijd doordat de derde helft met de Bank
naadloos kon overgaan in de kampioenschapsborrel van Hercules IV, het team van technischdirecteur Ats „kampioenmaker‟ Van der Wal.

Geheel tegen de traditie van Hercules VII in, eindigde het gebeuren toch nog in een nipte nederlaag. In de slotfase wisten de gasten toch nog de
schier onpasseerbare Barend Appel te verschalken,
zelfs tot tweemaal toe.

Tussen al dat gezelligs zat een zoals immer gelijkopgaande voetbalpot, die lang in 0-0 leek te eindigen.
Het gemis van reguliere tourpilaren als Cobs en
Stomps (zaten in Slowakije voor de opnames van
Escape to Victory 3, het meest recente meesterwerk van regisseur Remco Neu) werd in ruime

Mede hierdoor kende de dag echt alleen maar
winnaars.

De Argo
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Badminton voelt zich thuis bij Hercules
De badmintonafdeling voelt zich helemaal thuis
bij USV Hercules. Sinds 2006 maakt badminton
deel uit van het sportaanbod van Hercules, voorheen was deze afdeling een zelfstandige vereniging,
genaamd Internos.
Er is inmiddels veel voor ons in positieve zin veranderd. Zo kunnen wij ons nu zowel op de woensdag, zaterdag en zondag helemaal op de baan uitleven. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt!
Bij de senioren is er zelfs zoveel animo voor dat er
een ledenstop ingevoerd is.
Naast dat het op de baan te zien is dat er gebadmintond wordt, is dit ook in het paviljoen zichtbaar. Sinds kort hangt er een afbeelding van een
shuttle met badmintonracket .

door Jonathan Kamp

Dit dankzij de inspanning van Jan van der Galie,
nog bedankt Jan!
Vanuit badminton willen we dat er nog meer jeugdige badmintonners zich thuis kunnen voelen bij
Hercules, vandaar dat er in september weer een
open middag voor de jeugd is. Dus geef dit nieuws
door, want badminton is echt een leuke, sportieve
en sociale sport!
Hieronder nog enkele belangrijke dat in de badminton zomer agenda:
Jeugd:
31 mei vrij spelen van 15.30 -17.30
7 juni dart uitje (seizoensafsluiter)
Senioren:
Vanaf mei geen trainingen meer
31 einde jaarfeest is einde seizoen
4 juni start zomer badminton (buiten bestuur om)
Start seizoen competitiespelers: Half augustus
Start seizoen recreanten: September

Jan van de Galie hangt voetbaltas aan de wilgen door Hans Richardus
Zoals U in het hierboven geplaatste stukje kunt
lezen is Jan van de Galie verantwoordelijk voor
een fraaie foto van een badminton shuttle met
racket.

Jan … dat je stopt met voetballen moet je zelf
weten maar we hopen dat je je “overige activiteiten” voor Hercules niet aan de wilgen hangt,
want die vinden we veel te waardevol !!
Proost Jan !

Maar wist u ook dat er van Jan dezelfde soort
foto‟s van alle sporten in het Hercules paviljoen te
bewonderen zijn ? En wist u ook dat Jan zorg gedragen heeft voor de lay-out van het prachtige
lustrum boek ?
Bovendien verzorgt Jan de vormgeving van de
“nieuwe” Herculaan.
Onlangs maakte Jan bekend dat hij een punt zet
achter zijn actieve loopbaan als voetballer.
De Argo

Pagina4

Tennis activiteiten kalender 2008

door Monique Wijshoff

10 juni
17 t/m 22 juni

Labelavond
Clubkampioenschappen jeugd

Jan en Dirk (WTCT)
Lucia (Jeugd)

22 juni

Richard Smits (55+)

26 juni

Midzomertoernooi (voor alle tennisleden)
Labelavond

11 juli

Meidentoernooi jeugd

Lucia (Jeugd)

20 t/m 31 augustus

Clubkampioenschappen sren

Machteld en Ria (WTCT)

Monique en Sophie (WTCT)

Hap-snap

Eventuele wijzigingen graag doorgeven aan Monique Wijshoff, mw-v@uni-one.nl.

Hercules en zijn zakelijke ambities
Wij zijn een vereniging met een roemruchte historie.
Maar daar heb je niet zoveel aan als je je zakelijke
ambities wil waarmaken. Dan heb je sponsors nodig
in plaats van geschiedschrijvers.
Al jaren doet de vereniging een beroep op het bedrijfsleven. Door de bekendheid, structuur en imago
is Hercules een interessante partij die in staat is een
wezenlijke tegenprestatie te leveren. Wij hebben ondertussen méér dan 2500 leden, waarvan ruim 900
leden beneden de 18 jaar, verspreid over verschillende disciplines.
Uit onderzoek is gebleken dat ons complex wekelijks
door ongeveer 4500 sporters en gasten wordt bezocht.
Dat betekent dat er op jaarbasis naar schatting méér
dan 180.000 potentiële klanten de hoofdingang van
onze accommodatie passeren.
Zeker voor amateurbegrippen is deze ontwikkeling
vrij uniek en dat biedt het bedrijfsleven kansen. Inmiddels heeft menigeen zijn kans gegrepen om zijn
bedrijf en producten op enigerlei wijze te presenteren.
Opvallend hierbij is de aanwezigheid van een beeldkrant (een intern video circuit). dit voor de vereniging

door Piet van Veen

en haar bezoekers onontbeerlijke communicatiemiddel biedt ook aan sponsors en/of adverteerders een extra mogelijkheid om, voor een
gering bedrag en op elk moment, hun naam
en product bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.
Ook de Hercules website, www.usvhercules.nl,
staat open voor reclame-uitingen.
We willen hiermee vertellen dat Hercules een
interessante partij is om mee in zee te gaan. we
hebben een aantal deskundigen in huis die in
staat zijn goede adviezen te geven en een goed
sponsorplan in elkaar te zetten.
We adviseren mensen uit het bedrijfsleven om
eens met een van hen te praten.
Hercules:
2600 leden, waarvan 900 leden beneden de 18
jaar. Gemiddeld 4500 bezoekers/sporters per
week. 180.000 bezoekers/sporters per jaar. Er
is moderne communicatieapparatuur aanwezig.

Algemene ledenvergadering veldvoetbal

door Wendy Mackaaij

Maandag 2 juni is er de ALV veldvoetbal.

 Gang van zaken zaterdag senioren

Aanvang 20:00 uur

 Gang van zaken zondag senioren

Plaats: Paviljoen USV Hercules

 WVTTK

Agenda :

 Sluiting

 Welkom
 Gang van zaken jeugdafdeling

Aktiviteiten HZS

door Eelco Schuurman

Op het terras bij de schuifpui staat sinds kort een
prachtige mooie vaste bank. Deze bank is Hercules
aangeboden door de Hercules Zaken Sociëteit (HZS).
Met het Hoofdbestuur is afgesproken dat als HZS aan
het einde van het jaar geld overhoudt, zij dit besteden
aan een “Hercules goed doel”.

maand samenkomen om te netwerken, te borrelen
en dineren of een amusant en nuttig uitje bijwonen.
Voor iedere Herculaan die zich beweegt in het bedrijfsleven is het lidmaatschap van HZS aan te bevelen (info: 030-2710440).
HZS bezoekt Botanische Tuinen
Ongeveer 15 leden van de Hercules Zaken Sociëteit
brachten in april een bezoek aan de Botanische
Tuinen bij Fort Hoofddijk te Utrecht.

Deze bank is het overschot van het jaar 2006. Over
een schenking van het jaar 2007 wordt nog nagedacht.
De gedachten gaan uit naar eventuele zonneschermen
of meerdere van dit soort banken.
HZS is een sociëteit van Herculanen en mensen van
buitenaf die Hercules een warm hart toedragen. Leden zijn mensen uit het zakenleven die eens per

Na een gezellige ontvangst werden de leden rondgeleid door mevrouw drs Petra van Beemt. Zij schetste
de geschiedenis van de Tuinen (eerst in de binnenstad later op Fort Hoofddijk) en liet prachtige voorbeelden zien van bloemen en planten die we alleen
kennen uit geschiedenis- en biologieboeken.
Na afloop had Olivia Read een schitterend Surinaams/antilliaans buffet gereed staan waaraan de
leden zich meer dan tegoed deden. Het was ook
deze keer weer een leuk en zorgzaam samenzijn van
de sociëteit. (Info HZS: 030-2546776)

VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN SPON-

Dit is een tweewekelijkse uitgave van de Hercules
Argo commissie.

SORWERVING KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

Vragen, opmerkingen en inzendingen:

DE SPONSORCOMMISSIE

argo@usvhercules.nl

DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!

Uiterste inleverdatum van bijdragen voor de volgende Argo:
13 juni 2008 17:00 uur !

Bezoek onze website www.usvhercules.nl
De Argo
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