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http://usvhercules.nl/argo

Van het hoofdbestuur

door André van Helden

Wat is de USV Hercules zonder vrijwilligers?
Het is duidelijk dat een vereniging, en zeker één
van een omvang zoals de onze, niet kan draaien
zonder die vrijwilligers. Daarom wordt door het
hoofdbestuur op 20 juni a.s. een
vrijwilligersavond georganiseerd. Met een BBQ
en een drankje willen wij onze waardering
tonen aan al die vrijwilligers.
Het zijn er vele en hierin schuilt een gevaar. Bij
onze ledenadministratie staan de meeste
vrijwilligers geregistreerd. Let wel “de meeste”.

Deze mensen hebben via de mail of per brief
een uitnodiging ontvangen. Degenen die geen
uitnodiging hebben ontvangen (het kan zijn
dat het mailadres niet bekend is of niet
correct) worden hierbij alsnog uitgenodigd.
Vanaf 17:00 uur bent u van harte welkom met
uw partner.
Meld u s.v.p. wel even aan bij onze pachter.
Dit kan persoonlijk of telefonisch (030
2717091).

Verjaardagskalender 60+

door Ben Eikenaar

Kroonjaren
85 jaar: R Nicolai

23-6-23 Bloemendaal

0235458379

50 jaar: JFW Erdmann

16-6-58

0302735096

50 jaar: RJG Henkel

18-6-58 De Bilt

0302640022

50 jaar: J Herfkens

18-6-58 De Bilt

0302200947

50 jaar: MF Gerlsma

25-6-58

0302715711

M Haagman

16-6-41
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0302712831

CEM van Basten-van Soest

19-6-35

0302710272

WG van Eck

20-6-45 Zeist

0306921553

P van der Wal

24-6-30 Maarssen

0346566625

Even opletten!
18 juni

• Vitaal Hercules loop
20 juni

• Vrijwilligersavond

De Argo

Onze 55+ kanjers eindelijk kampioen!
Na een goede start werden er al direct veel punten
bij elkaar gesprokkeld. Maar zoals zo vaak gebeurt
werd er toch bij de tegenstanders een “Joker”
ingezet en gingen onze “Toppers” naar de 2e
plaats. De laatste wedstrijd moest met 4-0
gewonnen worden. Zoniet, dan kwamen ze net als
andere jaren dat ene puntje tekort. Spannendspannend-spannend!

door Joke van Schie

zenuwen door de keel gierden. Er was nog steeds
één uitslag niet bekend. Maar de zaterdag erna
kwam de verlossende uitslag. Met één puntje meer
waren ze kampioen! Vreugde alom. Van harte
gefeliciteerd!! Goed gedaan “jochies”.
Ik wil nog één ding zeggen voor volgend jaar:
Never change a winning team.

Maar ’t gebeurde! Ze wonnen ondanks dat bij
sommige spelers (ik zal de naam niet noemen) de

Vitaal Hercules loop op 18 juni

Een gezond doe & kijk spektakel voor de hele familie op het USV Herculesterrein.
Tijd; 16.30 tot 19.00 uur
Prestatieloop; sportief en haalbaar voor kinderen, volwassenen en extra volwassenen.
afstanden 2 km start om 17:00 of 6 km start om 18:00
inschrijving voor de Vitaal Hercules Loop via TRIAS Vitaal (fitness) kosten: <12 jr.: €2 13jr.>: €4.
Gezamenlijke warming up, voor lopers en sportieve kijkers om 17:00 bij de start; gratis!
Gezondheidsmarkt; kraampjes over gezonde voeding, bewegen+, fittest & BMI meting, etc.; gratis!
Jeugdsportparcours voor kinderen die ook, of nog niet meedoen aan de prestatieloop; gratis!
Zonneterras van het Paviljoen en gezellige achtergrondmuziek; genieten!
Kom woensdag 18 juni naar Herucles.

Doen!

Organisatie TRIAS Vitaal i.s.m. USV Hercules
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Hans van der Sluijs onderscheiden
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.
Hij was voorgedragen door het Rode Kruis,
afdeling Utrecht, door de USV Hercules en de
Trombosedienst Utrecht. Wat Hans voor Hercules
heeft betekend is genoegzaam bekend. Toen hij
werd gevraagd in het bestuur van ‘het Rooie
Kruis’, zoals hij het zelf altijd noemde, moest hij
eerst de klus bij Hercules afmaken als voorzitter
van de lustrumcommissie bij ons Eeuwfeest in
1982. Vervolgens toonde hij zich gedurende bijna
25 jaar een kundig bestuurder, als vice-voorzitter,
hij ambieerde het voorzitterschap nooit, met
overwicht. Hij organiseerde old-timers rally’s en de

door Maarten van Zwetselaar

dag van het aangespannen paard, waarvan de
opbrengsten ten goede kwamen van het Rode
Kruis. Aan zijn inspanningen voor de
Trombosedienst kwam een eind toen deze dienst
in 2002 bij het Artsenlaboratorium werd
ondergebracht.

In de vorige uitgave was op het
laatste moment kort aandacht
besteed aan de onderscheiding
van Hans van der Sluijs. Hier is
het volledige verslag.

Burgemeester Aleid Wolfsen memoreerde in zijn
toespraak ook dat Hans van der Sluijs in 1994 ook
al een koninklijke onderscheiding was opgespeld
door burgemeester Opstelten. ‘Waar is dat lintje
eigenlijk?’, vroeg hij.
De receptie, aangeboden door het bestuur van
Hercules, was druk bezocht en geanimeerd. Het
AD/Utrechts Nieuwsblad schreef de dag erna over
de Stadspenning. Die bestaat dus niet: Utrecht
kent de Maartenspenning en dus deze Speld van
de Stad Utrecht.

Uitnodiging World Press Photo tentoonstelling
Als hoofdsponsor van Kampong Hockey, USV
Hercules en ULTC Iduna nodigen wij de leden
van deze verenigingen van harte uit voor een
speciale verenigingenavond. Op 9 juli kunt u de
winnende foto en nog vele andere intrigerende
beelden onder het genot van een hapje en een
drankje komen bekijken. U bent tussen 19.00 en
21.00 uur van harte welkom.

Een Amerikaanse soldaat rust uit in de zogeheten
‘Restrepo’ bunker, genoemd naar een soldaat uit zijn
eenheid die door opstandelingen werd gedood. De
Britse fotograaf Tim Hetherington werd met dit beeld
de winnaar van World Press Photo 2007.
Rabobank Utrecht e.o. brengt de unieke World Press
Photo tentoonstelling voor de derde keer naar
Utrecht. Van 27 juni tot en met 17 juli 2008 kunt u
de tentoonstelling van World Press Photo
bewonderen in de Janskerk aan de Janskerkhof 26 te
Utrecht.

De Argo

Aanmelden
Op http://www.USVHercules.rabo-events.nl
kunt u aangeven of u aanwezig bent bij deze
speciale avond. Op deze website kunt u direct uw
toegangsbewijs downloaden. Reageer snel, want
we hebben een beperkt aantal toegangskaarten.
Wilt u uiterlijk 1 juli via deze website laten
weten of u komt?
Meer informatie?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met Gaby Pot of Daniëlle Eversen van de
afdeling Marketing. Zij zijn bereikbaar op het
nummer (030) 287 87 87. U kunt ook een mail
sturen naar marketing@utrecht.rabobank.nl.
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Tennis activiteiten kalender 2008

door Monique Wijshoff

Let op, de clubkampioenschappen jeugd zijn
gewijzigd naar 6 t/m 12 juli.
Eventuele wijzigingen graag doorgeven aan
Monique Wijshoff, mw-v@uni-one.nl.

10 juni
20 juni

Labelavond
Vrijwilligersavond

Jan en Dirk (WTCT)

22 juni

Midzomertoernooi (voor alle
tennisleden)

Richard Smits (55+)

26 juni

Labelavond

Monique en Sophie (WTCT)

6 t/m 12 juli

Clubkampioenschappen jeugd

Lucia (Jeugd)

11 juli

Meidentoernooi jeugd

Lucia (Jeugd)

Clubkampioenschappen sren

Machteld en Ria (WTCT)

20 t/m 31 augustus

Hap-snap

USV Hercules
Voorveldselaan 2
DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!
VOOR INFORMATIE OVER SPONSORING EN
SPONSORWERVING KUNT U CONTACT OPNEMEN
MET DE SPONSORCOMMISSIE

3573 PV Utrecht
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
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