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UC & VV HERCULES 1882-2007 USV HERCULES
‘Toekomstige gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit’, is
een bekend gezegde. Menig Herculaan, jong en oud, wacht met
spanning op de komende maand april. De maand immers waarin
wij ons 125-jarig bestaan vieren. Niet zo maar een lustrum, neen,
een mijlpaal die wij bereiken. Iets waar we heel trots op mogen
zijn want niet ieder club is helaas het gegeven dit te presteren.
Als we alleen in de stad Utrecht eens kijken welke grote en succesrijke clubs uit het verleden, en dan denk ik aan bijvoorbeeld
DOS, Velox en Holland, opgehouden zijn te bestaan, dan hebben
wij het nog niet zo slecht gedaan!
Zo’n lustrum maak je maar een
keer mee, dus noteer vast de activiteiten in de agenda zodat u
niets hoeft te missen. Frans
Herber en zijn club maken nu al
overuren om iedereen op een
spetterend festijn te tracteren!!
Velen zullen zich nog de
Herculade kunnen herinneren,
toen de schouwburg ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
vol zat voor een voorstelling voor
Herculanen door Herculanen.
Wat staat ons nu allemaal te
wachten?? Eind april weten we
het allemaal. Maar vergeet ook
vooral niet om tijdig het lustrumboek te bestellen, het zou zonde
zijn als het plotseling uitverkocht
zou blijken te zijn. Van insiders
valt te horen dat het een heel
mooi boek zowel qua vormgeving als inhoud wordt, dus hoort
het op de boekenplank van
iedere Herculaan thuis!
Maar ook op het sportieve vlak,
en daar doen we het eigenlijk
toch allemaal voor, of niet?, staat
er, naast de gebruikelijke activiteiten, het nodige te gebeuren.
Allereerst moet het eerste voetbalteam zich nog in veiligheid weten
te brengen. Met een schuine blik
naar de ranglijst zou je zeggen dat
dit moet gaan lukken. Echter, het
is een lustrumjaar…

En de traditie is namelijk dat
Hercules in die jaren degradeert.
Bij de laatste twee lustrums, in
2002 en 1997 werd er beide
keren gedegradeerd uit de
tweede klasse. Laten we hopen
dat het team van Herman
Wallenburg deze traditie doorbreekt en ook het 126e jaar lekker in de eerste klasse speelt!
Eind augustus vindt weer het All
Stars Jeugdtournooi plaats waar
de hoogste teams van al onze
leeftijdsgroepen het op zullen
nemen tegen hun collega’s van
clubs die minimaal 100 jaar oud
zijn. Dat belooft weer een groot
feest te worden, maar ook een
zware klus voor de organisatie,
veel succes hiermee.
De cricketafdeling kijkt reikhalzend
uit naar het komende seizoen. Vorig seizoen werd afgesloten met
een tweede plek. De jaren daarvoor werd er steeds een paar
plaatsen hoger geëindigd dan
het jaar daarvoor, dus…

Noblesse oblige, een club als
Hercules hoort in de hoofdklasse
thuis. De concurrentie is groot
en een paar teams zijn aan
elkaar gewaagd. Wat zou het
prachtig zijn om in het lustrumjaar te promoveren! Achter de
schermen wordt hard gewerkt
om een goede coach aan te
trekken die net dat beetje extra
kan geven wat nodig is om het
doel te bereiken. Voorafgaand
aan het cricketseizoen start in
maart het wereldkampioenschap
cricket dat gehouden wordt in
de West-Indies. Nederland doet
voor de derde keer mee en oudHerculaan Eric Szwarczynski zit
in de selectie van het Nederlandse team!!
Tenslotte wordt er op korte termijn van brouwerij veranderd. In
maart vinden er een aantal verbouwingen plaats aan bar en
opslagruimte en zal er vanaf
1 april Jupiler worden geschonken! Goed nieuws voor de echte
liefhebbers, want naast Jupiler zal
er dan ook Hoegaarden Witbier,
Leffe en wellicht Kriek van het vat
getapt gaan worden. Op die dag
is er van 16.00 tot 18.00 uur een
‘happy hour’ en wordt er ook een
loterij gehouden. De 50 winnaars
mogen een dag mee naar de
brouwerij! Hopelijk wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt
om ook nog wat aan het interieur
te doen, want tafels en stoelen
die in de toonzaal van marktplaats.nl niet misstaan, passen
toch niet bij een 125-jarige.
Ik wens u in alle opzichten een
gedenkwaardig lustrumjaar.
EP
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Ter gelegenheid van het 125-jarig
jubileum van Hercules wordt er
een jubileumboek uitgegeven.
Dit boek kunt u bestellen door het
bestelformulier in te vullen en op te
sturen naar het op het formulier vermelde adres. Kijk op de Hercules
website www.usvhercules.nl om
het bestelformulier te downloaden.
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CHARLES NICOLAI BEKER,VOOR RICHARD SMITS, IS DAT TERECHT…?
Geboren 4 juli 1943, geen leuke tijd om op de wereld te komen!
Je zou denken een zwak manneke…niet dus! Een beer van een
vent die goed, maar vooral prachtig kan tennissen (waarom heb
ik toch niet zo’n mooie backhand). Een trotse opa van ‘Grote’
Jari (waar hij af en toe een balletje mee slaat) en ‘Kleine’ Melvin.
Vanaf 1981 is hij enthousiast lid
van Hercules. Kreeg een gouden
(das)speld voor 25 jaar lid.
Belandde met een paar vrienden
in de zaterdag-competitie. In eerste instantie 3de-klas. Speelde
veel toernooien, zowel Heren als
Mix Doubles. Zeven jaar geleden
kwam het moment dat hij
55+/65+ (leeftijd gaat door!) begon te spelen. Hij zette zich in
voor het adoptie-tennis. Jeugdleden die Senioren opbelden om
één keer in de week met hen te
tennissen om zodoende wat meer
ervaring te krijgen van wat zij bij
de toenmalige trainer hadden
geleerd. Helaas is dit inmiddels ter
ziele (wat is dat toch jammer).
Richard is nu eenmaal een man
die iemand graag leert tennissen.
Hij organiseerde een Dinsdag en
Donderdag Toss-ochtend. Hij geeft
niet onmiddellijk les, maar adviseert (!) om toch maar beter in
te draaien, racket op tijd (!) naar
achteren, in te stappen etc. etc.
We weten het allemaal! Met veel
geduld legt hij het toch maar
weer uit. In samenspel met de
winterleden worden er heel wat
leuke ‘wedstrijdjes’ gespeeld. Met
grote drukte vier games en is er
een wissel voor de wachtenden.
Er wordt natuurlijk wel een
gemopperd dat een en ander niet
goed ingedeeld is, maar oh wee
als hij een weekje of langer op
wintersport is, dan zijn de rapen
gaar. Dan zijn er mensen die niet
tot vier games kunnen tellen en
wordt het een chaotische toestand. Als de kat van huis is…
Vijf jaar geleden werd het 55+/
65+ open dubbel toernooi opgestart met als ‘aanjagers’ Richard
en ondergetekende wettige echtgenote Jan van Schie. Er werd een
commissie in het leven geroepen
en ik zeg het met zekere trots…
het is een groot succes geworden.
De inzet van alle commissieleden,
steeds leuke ideeën qua indeling
en de goede sfeer op de finaledag. Grandioos!

Onder een heerlijk winterzonnetje was het een leuke gezellige
dag met de bekende ‘Soepbeker’, die bij de dames door
Gusta Holtrop en bij de heren
door Meindert Eendhuizen werd
gewonnen. Na afloop weer de
bekende (vele) drankjes! Zijn
humor laat hem dan ook niet in
de steek, want zegt hij: ‘Ik was
zo druk met Hercules (en nog)
dat ik geen tijd meer had om te
werken’…hahaha.
Het vele regelen en de vele vragen die er altijd weer zijn. Het
organiseren en het ‘zorgen voor’,
ook al is het dan in samenwerking
met 55+/65+-commissie hebben
ervoor gezorgd dat Richard Smits
in aanmerking kwam voor de
Charles Nicolai Beker.

Nog vóór de grote verbouwing
van het Hercules-complex werd
het tijd om het terras wat op te
leuken. Richard besloot een
‘Groen-groep’ op te richten. Zonder iemand te kort te doen. Wat
hebben we hard gewerkt (allemaal), maar het resultaat was er
naar. Overal vrolijke bloemen, een
heel ander gezicht en entree.

Is dacht terecht?
Jàààààà!
Verdiend en volkomen terecht!
Proficiat!
Met sportieve groeten,
Joke van Schie

Per 1 oktober jl. komen de winterleden, om tot 1 april bij ons in
de winter door te tennissen. Daar
zijn weer leuke ideeën ontsproten
aan het brein van Richard Smits.
Uitwisseling met Vechtlust, tussen
kerst en oud en nieuw een Oliebollentoernooi, Kaas/Stokbroodtournooi, in samenwerking met
de 55+/65+-commissie een Stoofpottoernooi en last-but-not-least
het Erwtensoeptoernooi.
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JEUGD IN BEWEGING
Het Sinterklaasfeest en de zaalvoetbaltoernooien waren een succes.
De volgende activiteiten zijn pas weer in mei. De voorbereidingen
worden echter al weer getroffen. En wie waren de laatste Jeugdleden van de Week

SINTERKLAAS

ZAALVOETBAL

Gelukkig reed hij niet stilletjes
het huisje van Hercules voorbij.
Voor de Champions League, de
F- en E-pupillen waren er leuke
spellen uitgezet in de zaal, mede
dankzij de sponsoring van Emiel
Smit. De D-pupillen hielpen goed
in de begeleiding en de pepernoten vlogen uiteindelijk door het
Paviljoen als beloning. In de
avond was het de beurt aan de
13-jarigen en ouder tijdens het
Sinterkienen. Spreek-stalmeester
Lucien Voers maakte er een ware
nummertjesshow van.
Geflankeerd door de Activiteiten-commissie verliep de organisatie uitstekend.
Ongeveer 120x2=240 rode wangetjes moesten heel goed opletten om geen nummer te missen
en dan in de prijzen te vallen.

In de winterstop zijn weer de traditionele zaalvoetbaltoernooien in de
Herculeszaal gespeeld. Per leeftijdsgroep werd alles en iedereen in
gemixte teams gedaan waardoor
de partijen zo eerlijk mogelijk
waren samengesteld. Helaas werd
het de organisatie moeilijk gemaakt omdat een aantal ingeschreven jeugdleden niet kwam
opdagen. Toch kunnen we terugkijken op leuke, gezellige toernooien, om het jaar uit te luiden.
De Activiteitencommissie denkt na
over de suggestie om de inschrijving
per email te laten verlopen, maar
laat vooralsnog de nadelen daarvan
nog zwaarder wegen dan de voordelen. Een beetje energie en oplettendheid van een ieder in ruil voor
een leuk zaalvoetbaltoernooi mag
toch niet te veel gevraagd zijn…

Bij het toernooi van de Champions
League stond coach Daniël uiteindelijk te juichen met zijn spelers
van Inter Milan. Diverse teams
moesten wat worden aangevuld
door het niet op komen dagen van
ingeschreven deelnemers en dat
was ook wel een beetje in het
voordeel van de club uit Milaan.
Issa, Kevin, Steven en Moussa:
GEFELICITEERD! Bij de F-pupillen
wonnen de nummers 2 uit de
poule beide kruisfinales van de
nummers 1 uit de andere poule.
Uiteindelijk zegevierde het team
Barcelona onder leiding van
–wederom- coach Daniël. FELICITATIES aan Thijs, Floris, Steven,
Michiel en Juriaan!
Maar liefst 8 teams deden mee
aan het zaalvoetbaltoernooi voor
E-pupillen. FC Utrecht vloog door
de poule heen met duidelijke overwinningen. In de halve finale werd
een degelijke 2-0 neergezet tegen
Arsenal. De finale was FC UtrechtPSV. In de poule was dit nog 5-3
voor FC Utrecht geworden. Maar
nu liep PSV al snel uit naar 4-0. Het
werd nog even spannend (4-2)
maar het team van coach Steven is
de terechte winnaar van het toernooi: Michiel, Christiaan, Wesley,
Hidanet, Wouter en Julian: VAN
HARTE! Ook bij de D-pupillen was
het een drukte van belang. Het
maximale aantal teams, maximaal
bezet met 8 of zelfs 9 spelers en
IEDEREEN kwam opdagen, zoals
het hoort. De D-pupillen moesten
zelf zorgen voor een goed wisselschema en tactiek. Dit ging erg
goed. Uiteindelijk speelden Ajax
en FC Utrecht de finale. De club uit
020 met in de gelederen Simon,
Aron, Frank, Jorn, Jules, Guus,
Robin, Ismail en Jordey Lee werd
de WINNAAR.
In het begin van het jaar 2007 was
het de beurt aan de C-junioren en
de Meisjes. Het was weer een druk
toernooi met grote teams.
Uiteindelijk won Barcelona met in
de gelederen: Doris, Maud, Jesse,
Anas, Insa, Luuk, Christiaan en
Joran. VAN HARTE!
Bij het Panna Knock Out toernooi
wonnen Tom en Geraldo uit de Aselecties het duel 2:2. De andere
finalisten waren de eerstejaars Bjunioren Achraf Nejmi en Mitch
Maas.
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Na afloop van het toernooi verzorgde Luuc Baas de uitreiking
van de Harmen Baas Memorial en
speelden de twee winnaars nog
een demonstratiewedstrijd tegen
Jerry en Colin (3-5). Willem Romp
heeft met zijn collega’s weer een
goed toernooi op de Herculeskaart gezet.

ACTIVITEITEN
De data voor de volgende twee
activiteiten zijn vastgesteld. De
Achtkamp wordt gehouden op
woensdag 9 mei en is bedoeld
voor alle jeugdleden tot en met 10
jaar (E-pupillen bij voetbal). Twee
weken later, op woensdag 23 mei
is de traditionele PenaltyBokaal.
Hieraan mogen alle jeugdleden tot
en met 12 jaar (D-pupillen bij voetbal) deelnemen. Noteer alvast de
data in de agenda.
Voor de organisatie van de diverse
activiteiten zoekt de Activiteitencommissie versterking. Wie heeft
zin en tijd om te helpen bij één
activiteit? Dit betekent: 1 vergadering met de organisatie, ongeveer
2 avonden voorbereiding en de
activiteit zelf bijwonen. Voor meer
informatie of opgave kan men
contact opnemen met Gea Engelbart, geaengelbart@hotmail.com.
Laat onze jeugdleden dit jubileumjaar niet in hun hemd staan!

Pap, heb je de clubfinder bij je?’,
kortom hij houdt me bij de les en
is mijn rechterhand op zaterdag.
Hij is degene die de Herculesbal
oppompt en in de auto gooit.
Zijn inzet op zaterdag verdient
geprezen te worden. En niet
omdat ik z’n vader toevallig ben,
maar hij toont inzet en betrokkenheid bij dat wat hij wil doen
op zaterdag.

JEUGDLID VAN DE WEEK
Op het moment van schrijven
moeten de vier badminton
Jeugdleden van de Week uit de
maand december nog hun prijsuitreiking krijgen. De gelukkigen kunnen we in ieder geval wel alvast
noemen: Margot Geurtsen, Floor
van der Kamp, Rik Berkhof en
Daan Blok. In de maand januari
was het de beurt aan de afdeling
Jeugdvoetbal. De eerste gelukkige
was Rick Hiensch uit de C1. Net
teruggekeerd van een flinke enkelblessure, speelde hij een prima
wedstrijd tegen IJsselmeervogels
C1. Bij een ongelukkige val brak hij
beide armen. Over pech gesproken… Trainer Colin heeft aan Rick
altijd een betrouwbare verdediger
en schoof deze pechvogel graag
naar voren als Jeugdlid van de Week.
De tweede ‘gelukkige’ is Jeroen
Stam, keeper van Hercules C7. Dit
team heeft het dit seizoen zwaar
te verduren. Het speelt in de competitie tegen bijna allemaal C1teams en dat is natuurlijk niet
eerlijk. De KNVB kon echter niet
voor een passende oplossing zorgen. De Jeugdcommissie betreurt
6

dit en wil op z’n minst de keeper
van het team een hart onder de
riem steken. Hij heeft immers een
zware en ondankbare taak!
Het derde Jeugdlid van de Week is
Maxim Starke van de D8 geworden. Zijn teamleider heeft het
volgende te melden: “Sinds ik
teamleider ben van Maxim’s team is
hij op de zaterdag mijn geweten en
schaduw. Hij is degene die vrijdagavond zegt ‘Pap, we gaan naar
bed, want we moeten morgen
vroeg voetballen. Zet je ook de
wekker bij ons!’ Dat is nodig
omdat wij elk weekend vanuit
Amsterdam moeten komen en
altijd veel (reis)tijd kwijt zijn, zeker
als we uit spelen. En de zaterdagochtend is Maxim altijd druk met
de catering...boterhammen smeren en drinken mee. ‘Pap, heb je
de lijst met KNVB-nummers?

Tenslotte hebben we nog een
pechvogel als Jeugdlid van de
Week. Berent van Liemt zit in de
D1-selectie, maar is dit seizoen
slechts weinig aan spelen toegekomen. Al aan het begin van dit
voetbaljaar kreeg hij last van zijn
knie. De beruchte kwaal Osgut
Slatter werd geconstateerd.
Een groeiblessure die prima kan
genezen als je maar voldoende
en op tijd rust neemt. Dat heeft
Berend geweten. Zeer gedisciplineerd heeft hij de bal laten liggen, heeft hij niet meegegymd
op school en kon er zelfs minder
worden buitengespeeld.
Halverwege het seizoen blijkt de
blessure nog steeds niet weg te
zijn. Toch blijft Berend zijn team
door weer en wind steunen. Een
voorbeeld voor de groep, of eigenlijk iedereen die op Hercules zit.
PG

PIM EN EEFJE FRANSEN
Twee kinderen uit een “Herculesrelatie” en nog steeds (tennis)lid
van Hercules. Vader en moeder
(Hans Fransen en Emmy Klaassen)
hebben Eefje en Pim echt van
jongs af aan leren tennissen. En
Eefje en Pim hebben er nog steeds
ontzettend veel plezier in en willen
niet weg!
Pim, 18 jaar, zit in 6-VWO, weet
nog niet wat het volgend jaar gaat
worden qua studie e.d. maar als
het aan hem ligt, blijft hij lekker bij
Hercules tennissen. Heeft het
prima naar z’n zin.
Eefje (bijna 16) zit in 4-HAVO en
traint op de maandag met Anne
Meynderts, Monique Pietersen +
enkele jongens aangezien er jammer genoeg wat weinig (oudere)
meiden zijn van dit nivo. Haar
deert het niet, ook zij heeft het
erg naar haar zin bij de club.
Eefje en Pim trainen ook nog
samen op de woensdagmiddag
met Daan Besamusca, Floris
Engel, Christian Kleyweg en
Elmer vd Wel. Eefje en Pim hebben tennissen al vroeg geleerd,
veelal op de zondagochtenden
met Emmy en Hans; tegenwoordig komt dat niet heel veel meer
voor, maar Pim weet zich nog
heel goed te herinneren hoe
“prettig” hij het vond om (voor
de eerste keer) van zijn ouders te
winnen! Nog steeds vindt hij het
erg “prettig” om te winnen!

Pim zit in de jeugdcommissie van
de Tennis, maar is inmiddels Senior. Hij heeft altijd getraind bij
Frank vd Storm, is daar heel blij
mee, vindt het een prima tennisleraar! Hij speelt nu – naast de reguliere zomercompetitie - eveneens
met Frank, Mark Ockeloen en Jan
Sijbel, om de 2 weken op zaterdag mee aan een wintercompetitie (op een hoger nivo) in
Zwijndrecht/Papendrecht, leert
daar heel veel van, maar dat is dan
ook de bedoeling! Pim is al 3 jaar
clubkampioen en Eefje heeft al 2
keer de (jeugd)clubkampioenschappen gewonnen met Femke
Herber. Vorig jaar hebben Pim en
Eefje samen de Mixed Dubbel gewonnen; dit jaar heeft Pim samen
met moeder Emmy (MD), en
samen met Rene Stultiens (HD) de
clubkampioenschappen gewonnen. Pim is al 2 maal gevraagd
voor Iduna, maar heeft geen
ambities in die richting.

Hij vindt het minstens zo belangrijk
om andere leuke dingen te kunnen doen! Verder is Pim gek op
drummen, heeft al jaren les, maar
drumt veel te weinig naar zijn zin,
maar ja, als je al gauw zo’n 4x per
week bezig bent met tennissen
blijft er niet veel tijd over!
Eefje besteedt naast het tennissen- incl. de wedstrijden op zondag - zo’n 4x per week aan het
hockeyen, bij de meisjes B-1 van
Kampong; ook een druk programma dus. Gezien de (eveneens) selectietraining zijn Pim en
Eefje verplicht om ieder jaar minimaal 2 Open Tournooien te spelen, daar komen ze ook andere
tegenstanders tegen, is ook leuk!
Pim speelt
wel meer Open
Tournooien op jaarbasis, maar ja,
die hockeyt weer niet! Al met al,
een hele sportieve broer en zus
(en vader en moeder)!
AvdB
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relatiegeschenken (bijvoorbeeld kerstpakketten)
fruitmanden (door het hele land verzorgd)

Adriaan van Ostadelaan 65 fax 030-2516635
Utrecht
van ACHT tot ACHT geopend
telefoon: 030-2512218
PIETERSON DELICATESSEN

Plezier in je werk

·kodaOctavia Combi
Duidelijk ·koda

De Octavia Combi. Een optelsom van veel prettige eigenschappen. Een voordelige aanschafprijs om maar mee te beginnen.
En een representatief voorkomen met een stijgende populariteit onder zakelijke berijders. Daar kunt u ook de riante binnenruimte (de grootste in zijn klasse) en de uitgebreide uitrustingsniveaus - van Classic tot luxueuze Elegance met o.a. cruise control, climatronic en parking distance control - bij optellen. En natuurlijk de uitmuntende rij-eigenschappen die u soepel door
iedere verkeerssituatie loodsen. De Octavia Combi, een gunstige bijtelling met bijzonder veel privé-voordeel. Dus als
u veel plezier van uw auto van de zaak wilt hebben, komt u binnenkort bij ons langs voor een overtuigende proefrit.
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
Brandstofgebruik: gemiddeld 5,0 - 9,2 l/100 (1 op 10,9 - 20,0) CO2-emissie 135 - 221 g/km

·KODA CENTER UTRECHT
ONDERDEEL VAN DE AUTO MUNTSTAD GROEP
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Landzigt 18
3454 PE De Meern
(030) 29 69 000

UNIEKE JUBILEUM ETSEN TE KOOP
De jubileumcommissie biedt schitterende etsen te koop aan in
beperkte oplage. De etsen zijn een creatieve uiting van Geurt
Scholten waarin hij op symbolische wijze de Hercules sporten
weergeeft door een waslijn met verschillende shirts en kousen.
Er zijn twee varianten. De grote ets meet met lijst 75 x 90 cm en
kost € 500,– (oplage 10 stuks); de kleine is met lijst 45 x 50 cm en
kost € 250,– (oplage 35 stuks). De etsen zijn te bestellen via de
jubileumcommissie en let daarbij op de beperkte oplage.

DE KUNSTENAAR
Geurt Scholten is binnen Hercules
geen onbekende, alhoewel hij na
zijn vertrek naar Frankrijk, vier jaar
geleden, zich nog zelden in
Utrecht laat zien. Zijn etsen en
tekeningen sieren echter menig
Hercules huiskamer en in vroegere
Herculanen zijn veel van zijn creatieve vruchten afgedrukt. In de
tijd dat de ‘kienavonden’ druk
bezocht werden, waren zijn etsen
‘hoofdprijzen’ waar om gevochten werd. Geurt is ondertussen 62
jaar en was 32 jaar lid van
Hercules. Hij was keeper die net
niet het eerste haalde maar later
furore maakte als veteraan zowel
binnen als buiten de lijnen.

Hij was een van de eersten die na
het 100-jarig bestaan de redactieloze Herculaan oppakte en ons
cluborgaan een nieuw leven gaf.
In 1990 stopte hij met sporten en
vertrok naar Gameren. Daar
kreeg hij ruimte om zijn grote
hobby, etsen en tekenen, meer
inhoud te geven. Vier jaar geleden, na een 39-jarig werkzame
tijd bij Structon, trok hij samen
met echtgenote Carla naar
Frankrijk. In Sanary sur Mer in de
buurt van Toulon kocht hij een
huis waarin hij al 20 jaar vakantie
had gevierd. Na een forse verbouwing leven Geurt en Carla
daar nu als God in Frankrijk midden tussen de Fransen en is hun

parool ‘genieten’. Daarbij speelt
creativiteit een grote rol. Geurt
etst en tekent en houdt zich
sinds kort ook bezig met het vervaardigen van tegel-tableaus.
Carla schildert. Beiden exposeren
regelmatig met succes.

BESTELLEN
Dat Geurt een Hercules-hart heeft
bewijst hij met deze ets. Geinspireerd door het 125-jarig bestaan ontwierp hij dit bijzondere
kunstwerk. Pas daarna benaderde
hij de jubileumcommissie of zij er
wat mee wilden doen. De commissie vond dat zij deze creatieve
uiting van het Hercules-zijn haar
leden niet kon onthouden en
kocht de volledige oplage.
Herculanen die in het bezit willen
geraken van deze unieke jubileum ets, verzoeken wij contact
op te nemen met de jubileumcommissie.
(Frans Herber 06-55102765
Hans Ceton 030-2735903 of
Frans Stalenhoef: 06-22410468).

Geurt Scholten
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PROGRAMMA FESTIVITEITEN 125-JARIG BESTAAN

Alhoewel de jubileumcommissie nog driftig
bezig is het programma voor de viering van ons
125-jarig bestaan bij te slijpen, hier alvast een
impressie.

VRIJDAG 20 APRIL
Reünie
Vanaf 09.30 uur worden de reünisten in het paviljoen ontvangen met koffie. Onder reünisten wordt
gerekend alle Herculanen die ouder zijn dan 35 jaar.
Na het maken van een groepsfoto vertrekt om 10.30
uur de bus naar Rederij Schuttevaer voor een rondvaart door de stad. Na de lunch bij Tantes Bistro
wordt het Spoorwegmuseum bezocht waarna het
uitstapje om 17.00 uur eindigt in het paviljoen. Het
buffet wordt om 19.00 uur geopend en de muzikale
omlijsting wordt verzorgd door "Heimwee Express"
van Hans Kosterman. Voor de ‘spelers’ is er een
casino, voor de ‘snoepers’ lopen er oestercowboys
rond. Rond 23.00 uur mag iedereen naar huis.
Jeugdfeest
In de sporthal vindt vanaf 20.30 uur het jeugdfeest
plaats voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar.
Onder jeugd wordt verstaan alle leden van voetbal,
cricket, tennis en badminton die lid zijn van Hercules
en wiens naam voorkomt op de ledenlijst. Ieder lid
mag een introducé meenemen.
De muziek wordt verzorgd door een bekende Dj en
begeleid door een groep danseressen. Er zijn verschillende cocktailbars. Alcohol wordt (beperkt) geschonken voor leden ouder dan 16 jaar. Onder de
feestgangers worden cameraatjes verdeeld met het
verzoek op foto een impressie te maken van het feest.
Er is volop toezicht van jeugdcommissie en begeleiders.
Einde: 01.00 uur

ZATERDAG 21 APRIL
Kermis
Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar is er een echte kermis
met draaimolen, lachspiegels, ballengooien, zweefmolen, kop van jut, limonadekoe, schminken,
clownsbord en nog veel meer. Tevens optreden van
een groep clowns.
Begin: 10.00 uur
Eind: 15.00 uur
Receptie van 17.00 uur - 19.00 uur
Het Hoofdbestuur ontvangt haar gasten uit de sportwereld, de vereniging en bestuurlijk Utrecht. >
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Rond het paviljoen wordt een aanbouw gemaakt
waar de heerlijkste lekkernijen worden aangeboden
zoals sushi, oesters, saté, hamburgers, beenham, vis,
kaas, port, cocktails en champagne. Voor de liefhebbers is er muziek en casino.
Lustrumfeest
In de sporthal start om 20.30 uur het lustrumfeest
voor een ieder die Hercules een warm hart toedraagt. Er zijn twee podia. Op het eerste spelen om
beurt twee orkesten die gezamenlijk de naam hebben mee gekregen: "we SWITCHEN de BUUREN".
Het tweede podium is gereserveerd als open podium.
Iedere Herculaan die zijn entertainment-kunsten wil
vertonen kan zich inschrijven. Er zijn ondertussen een
aantal optredens maar er kunnen er nog bij.
Om 24.00 uur wordt het feest onderbroken voor .....
Natuurlijk is er volop te eten en te drinken en
gedacht wordt dat rond 02.00 uur iedereen naar zijn
bed smacht.

ZONDAG 22 APRIL
Sportdemonstraties
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur verzorgen al onze
sporten een demonstratie. Hoewel de verschillende
commissies nog geheimzinnig doen over het programma is er mogelijk sprake van een voetbalwedstrijd tussen Hercules 1 tegen een team van oud
profs (oudinternationals, Utrecht, PSV !), komen tennis en badminton met hele bekende spelers (!) en
wordt cricket uitgelegd als een simpel spel (!).
Grieks feest
Na het sporten van 17.00 tot 19.00 uur feesten op
Griekse wijze in de sporthal met Griekse muziek,
hapjes, ouzo en raki.
Bijzondere Buitengewone Algemene Vergadering
Zoals de traditie wil is er om 19.00 uur een
Bijzondere Algemene Vergadering waarin benoemingen plaatsvinden van Leden van Verdienste en
Ereleden.
Na deze vergadering worden om 19.30 uur de lustrumactiviteiten afgesloten met pakkend Utrechts
entertainment.

VOETBAL
De zondag gaat nog een paar spannende maanden tegemoet.
Ogenschijnlijk staan ze er, op 1 februari, niet slecht voor en ook
het getoonde spel moet voldoende vertrouwen geven voor de
laatste wedstrijden. De nummers 5 t/m 11 zitten echter nog vrij
dicht op elkaar en dus komen er nog veel ‘6 punten wedstrijden’. En verlies je die dan kun je toch nog in de problemen
komen. Maar anderzijds hebben we bijvoorbeeld tegen DWS
en Nijenrodes dermate goede wedstrijden gezien dat als dat
niveau gehaald kan worden zelfs een derde periodetitel niet
onmogelijk moet worden geacht. Laten we in ieder geval
hopen dat de ‘heen en weer’ dit lustrumjaar in tegenstelling tot
de twee vorige lustrum-jaren niet in actie hoeft te komen. Het
resterende programma ziet er, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, als volgt uit:

26-02-07
04-03-07
11-03-07
25-03-07
22-04-07

Hoofddorp sv 1 - Hercules 1 (ovb)
Hercules 1 - EDO hfc 1
Purmersteijn 1 - Hercules 1
Hercules 1 - Blauw Wit A`dam 1
AFC`34 1 - Hercules 1
wordt verplaatst ivm jubileum,
datum nog niet bekend
29-04-07 Hercules 1 - DCG rksv 1

NIEUWJAARSWEDSTRIJD
Traditiegetrouw werd op 1 januari om stipt 15.00 uur de
aftrap verricht voor de wedstrijd tussen de veteranen en de
Appelbrigade, dit in het kader van de Arjen Appel memorial.
Door het mooie weer kwamen er veel toeschouwers op af die
een aantrekkelijk duel kregen voorgeschoteld.
Het scorebord stond na afloop op 2-2 en weerspiegelde hiermee het spelbeeld op een juiste manier.

IN MEMORIAM HANS SCHRIEK
Op 22 december is in Haarlem op 75jarige leeftijd Hans Schriek overleden.
Sinds 1 december 1946 lid en aan dit
60-jarig Herculesjubileum besteedde De
Herculaan in het augustus-nummer aandacht. Hans, die tot 1955 in Hercules I
voetbalde en van 1951 tot aan 1992
cricket speelde, was trouw bezoeker van
Hercules, zowel 's zomers als tijdens het
voetbalseizoen. Dankzij de liefdevolle
begeleiding van zijn echtgenote Janny
was het voor hem mogelijk vrijwel tot
het laatst de wedstrijden van Hercules I
te volgen.
In de omgang heb ik Hans ervaren als een gezellig
causeur, die graag herinneringen ophaalde aan het
Hercules-verleden. Met zijn heengaan is nu ook de
vierde en laatste man van de 'Haarlem-clan', een
begrip binnen Hercules, niet meer.

De grote belangstelling van de kant van
zijn vrienden uit onze vereniging bij de
crematie-plechtigheid bewees hoezeer
Hans zijn plaats in onze club gestalte
gaf. Ik ben dankbaar dat ik de woorden
van zijn broer Cees, uitgesproken door
zijn zusje Janneke, hier mag citeren: 'Je
bent 75 geworden. Enkele malen reeds
had er "how is that" geklonken en was
het "not out". Nu echter ging de vinger van de umpire omhoog. Out! Als je
uitgaat ben je meestal niet erg blij maar
later heb je er vrede mee.
Vijfenzeventig... driekwart century...
geen slechte score. Gezien wat je voorland was, het
verpleegtehuis, hebben wij als familie er ook vrede
mee en accepteren wij dat je er niet meer zult zijn. Rust
zacht!' Wij sluiten ons hier graag bij aan.
MvZ

IN MEMORIAM PIET MEEK
Oud-voetballer Piet Meek is ons ook ontvallen. Hij
werd 86 jaar. Voor de Tweede Wereldoorlog speelde
hij bij de junioren samen met George en Piet van
Vloten en Theo Wolthers, later in Hercules 5.
Door zijn baan bij de Stoomvaart Maatschappij
Nederland deed hij vele wereldhavens aan. En altijd,
hij was ondersteunend lid geworden, gaf hij blijk de
vereniging te blijven volgen. Las hij in de Golf van

Aden in De Herculaan over een oud-lid in Hongkong,
dan zocht hij die op zodra hij daar was aangemeerd.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan werd hij
weer volledig lid van Hercules en bleef de club trouw
tot aan zijn dood. Ook de uitnodigingen van de 35+
afdeling waren niet aan dovemansoren gericht.
Dat hij ruste in vrede.
MvZ
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VOOR DELICATESSEN UIT
AMERIKA, ENGELAND, MEXICO
EN INDIA NAAR
JAC. BOSTELAAR V.O.F.
STEENWEG 21-23, UTRECHT
OUDE BINNENSTAD.
TEL. 030-2314186
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Adelaarstraat 86 - 3514 CJ Utrecht - Tel. 030 2717159

REÜNISTEN HERCULES

steunen alle sporten van Hercules!
Meld U aan als lid voor slechts ᇾ17,- per jaar
Activiteitenprogramma 2007:
Reünie
Haringavond
Wandel/puzzeltocht
Herfstborrel

vrijdag 20 april
vrijdag 8 juni
zaterdag 13 oktober
vrijdag 16 november

Plaats en tijd van de reünie en wandel/puzzeltocht worden nog nader bekend
gemaakt. De borrels en de haringavond zoals altijd in het Hercules-paviljoen.
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GIRO 2602
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CURSUS HAAGMANNEN VOOR BEGINNERS

LIEVER EEN GOAL VAN HERCULES
DAN EEN TON IN DE LOTERIJ
De Haagmannen, Bob (70) en Max (65). Al meer dan een halve
eeuw een zeer markante verschijning op Hercules. Vooral bij het
zondagvoetbal zijn ze veelgezien. En veelgehoord. En veelgefotografeerd op kampioenschapsfoto’s. Bekend bij vriend en vijand, binnen en buiten Hercules. Maar wie zijn het eigenlijk?
Uw immer nieuwsgierige Herculaanreporter ging op zoek naar
de echte Bob en de echte Max (of was het nu toch andersom?).

Het begint al bij binnenkomst in
het paviljoen, of zoals Bob het
noemt, de Ikea toonzaal. “Hallo!
Max is daarginds!” klinkt het joviaal. Prima Bob, vast wat drinken?
“Koffie met melk”. Twee seconden later, al even joviaal: “Hallo!
Bob is daarginds!”. Prima Max,
vast wat drinken? “Koffie met
melk”.
De gebroeders Haagman wonen
thuis, en dat is - ook na het overlijden van hun moeder - nog steeds
op de Van Bemmelenlaan. De telefoonaansluiting staat alleen op
naam van Bob. Bob legt uit dat dit
al zo is sinds hij als zelfstandig vertegenwoordiger (Haagman Agenturen) werkzaam was. In 1998 is
hij opgehouden. “Ik heb daar erg
veel geld mee verdiend. En uitgegeven” lacht hij. De keerzijde van
de medaille is dat hij ook de telefoonrekening moet betalen.
Max werkte 25 jaar bij platenmaatschappij Polygram in Baarn,
op de postkamer. “Daar had ik het
erg naar mijn zin. Als ik in 1996
niet verplicht met de VUT had
gemoeten, had ik het nog veel
langer volgehouden”. Max heeft
thuis zapcontrol. Behalve baas

over de afstandsbediening is hij
ook de video-insteller. “We blijven
nergens meer voor thuis”.
Wat wordt er zoal gekeken in
huize Haagman? “Spoorloos, Onderweg naar Morgen, Keyser & De
Boer Advocaten. En van die gezellige Duitse folkloreprogramma’s
op zaterdagavond!” glunderen ze.
“Hoe heet dat ook alweer?
Schlagers ja!” En sport neem ik
aan? “Ja natuurlijk! Op Talpa
helaas. Van mij mag het voetbal
terug naar de NOS hoor”.
Bob is thuis de kok. “Door de
week dan. In het weekend eten
we makkelijk. Vroeger gingen we
elke zondag wel naar Lage
Vuursche, maar dat is nu niet leuk
meer met die Euro!”. Ook door de
week is er structuur in huize
Haagman. “Gehaktdag is bij ons
eigenlijk meer vrijdag. Donderdag
vaak kip” weet Max, “en meestal
ook wel een keer haché met rijst,
sperzieboontjes en stamppot”.
Een interview met de Haagmannen betekent vooral veel luisteren
naar Bob (die met de krulletjes cq.
het meeste haar). Max zit er naast,

rustige glimlach, heeft zich verzoend met het ritueel, neemt af
en toe een slokje koffie en onderbreekt zo nu en dan de monoloog
van broerlief om te melden wie er
bij de A1 in de basis staat vandaag. Want deze zaterdagmiddag
komen ze voor de thuiswedstrijd
van de A1. Even dreigt de Haagman tandem gesplitst te worden
als Willem Romp, trainer B1, komt
vragen of ze vanmiddag in Houten
komen kijken. “We hebben nu
beloofd naar de A1 te gaan kijken
vandaag. We kunnen onszelf
moeilijk in tweeën delen. Maar
dan komen we volgende week
naar jullie kijken”. Daar kan
Willem mee leven: “Ik zal het de
jongens vertellen”.
De Haagmannen volgen (in ieder
geval) Zondag 1, 2 en 3 en de
A1. Bij voorkeur uit en thuis. En ’s
zomers cricket. Zo kunnen ze het
hele jaar op Hercules terecht.
“We hebben dezelfde hobbys:
voetbal en cricket, dus dat is
handig”. “Het is trouwens wel
schandalig dat er niemand komt
kijken bij het voetbal, zeker uit.
Bij de A1 staan alleen wij en
Gerard Bastiaanse langs de kant,
en bij zondag 1 en 2 is het ook
beschamend. 18 tot 20 man bij
uitwedstrijden!”
Ook het Nederlands voetbalelftal
mag zich op hun steun verheugen. “We zijn zeker 10 jaar lang
overal naar toe geweest: uit,
thuis, vriendschappelijk, trainingskampen. In Moldavië zijn
we geweest, Wit Rusland,
Macedonië, trainingskampen in
Amerika, Zwitserland …”. Vloeit
er dan blauw-wit bloed door jullie
aderen of is het toch Oranje?
“Nou dat Oranjebloed staat wat
op een laag pitje” briest Bob. “Er
worden gewoon mensen voorgetrokken! Ze hebben er gewoon
brieven uitgehaald” stuitert hij
verder, doelend op de afgelopen
WK in Duitsland. De Haagmannen
werden als vaste supporters maar
ingeloot voor 2 van de 3 poulewedstrijden. Ook voor het EK in
2008 zien ze de bui al hangen.
“We hebben passepartouts aangevraagd maar je komt toch niet
aan kaarten met die Madurodamstadions daar!” >
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Zijn jullie de visitekaartjes van
Hercules of de zwarte schapen?
“Nou, de zwarte schapen niet
meer” denkt Bob, “Ik heb wel wat
geleerd. Vroeger ging ik in het
paviljoen tekeer als we verloren.
De rook kwam uit mijn oren. Nu
ga ik desnoods naar huis”.
Tamelijk legendarisch is het verhaal dat Bob in 1998 zo tekeer
ging tegen een scheidsrechter dat
hem door het hoofdbestuur voor
enkele maanden de toegang tot
het Herculescomplex ontzegd
werd. Harder kon je hem niet
raken want Hercules stond op het
punt om kampioen te worden.
Dat liet hij zich niet ontzeggen:
met een plastic zak met laarzen
klom hij op de geluidswal van de
snelweg, om daarvandaan (en
met het nodige volume) Hercules
aan te vuren. “Hugo de Kruijff zei
nog: je stond aan de verkeerde
kant van de geluidswal, want ik
kon je horen! Wat fantastisch
was, is dat het eerste had afgesproken dat als ze die thuiswedstrijd kampioen zouden worden,
ze het eerst bij de geluidswal zouden gaan vieren, en dan pas op
het veld. Maar helaas werden ze
het pas een week later!”
En de actieve sportcarrière? “Ik
heb gevoetbald, maar ik kon er
niks van” meldt Bob. Fluiten en
vlaggen ging hem beter af.
Onlangs kreeg hij van de KNVB de
gouden speld toen hij 50 (!) jaar
scheidsrechter en consul was. Na
lang twijfelen sloeg hij begin jaren
’70 een aanbod om vaste grensrechter in het betaald voetbal te
worden af. “Daar heb ik achteraf
heel veel spijt van gehad. Ik vlagde
in die tijd Ajax (met Cruijff en
Keizer) en Feyenoord (met Van
Hanegem). Reken maar dat ik ook
ben uitgescholden hoor. Ik moest
vlaggen bij Veendam – Willem II,
waar een oud-speler van DOS
speelde. Toen ik de doelnetten
ging controleren voor de aftrap
gaf ik hem in het voorbijgaan een
hand, en het publiek op de Lange
Leegte zag dat. Of ik met Willem II
was meegekomen. Man, man, als
ik alles had moeten krijgen wat ze
toen riepen …” Max komt ook
even los. “In die tijd ging ik naar
Feyenoord. In de trein, met de
vader van Herman Wallenburg”.
Er is niet vaak onmin in huize
Haagman, maar toen Max na een
nederlaag een keer bij thuiskomst
zijn Feyenoord vlag halfstok in de
voortuin zag staan, moest Bob
14

(“ik was in die tijd voor Ajax”)
even sprinten. Max heeft zelfs nog
een blauwe maandag gecricket,
“in het elftal van de legendarische
Sasse van Ysselt. Ik heb nog een
paar overs gebowled, veel wides.
En het batten was ook niet veel”.
Hij was commissaris materiaal, en
scorer bij het cricket, “En ik floot
op Maarschalkerweerd pupillenwedstrijden, in de tijd dat Robert
Jan van der Horst daarin speelde.
Dan had je Hercules – DOS, dat
waren pittige partijtjes om te fluiten hoor!”. Later vlagde hij nog bij
de selectieteams, “in de tijd van
Willem Middelkoop en Peter
Reynaard”.
Hebben jullie eigenlijk wel eens
een vriendin gehad?
Max is dit keer de eerste: “Ik was
zelfs in ondertrouw, en toen
maakte ze het uit. Alles was geregeld: huis in Baarn, fotograaf,
trouwauto besteld … toen twijfelde ze of ze wel met mij gelukkig
zou worden. “Daar ben je dan
knap laat mee!” heb ik haar gezegd”. Bob’s hart is nooit gebroken: “Ik heb alleen een relatie met
Hercules”.
Wie is het eerste dronken? Een
glimlach van oor tot oor bij Max.
“Ik denk hij!” wijst hij naar Bob.
“Maar mijn whisky smaakt me wel
beter als we winnen hoor!” lacht
die. Bij de dubbele kampioenschappen van zondag 1 waren we
niet voor niets lopend! Ik juich
harder als Hercules een goal
maakt dan als ik een ton zou winnen in de Staatsloterij”.
Toch is het niet allemaal clubliefde
wat de klok slaat. Allereerst moeten de Clubs van 50, 60 en 100
het ontgelden. “In een vereniging
horen geen 3 clubs. Alleen de club
van 100 zou er moeten zijn. Maar
ja, dit en het vorige hoofdbestuur
blonken niet bepaald uit in creativiteit”. Overigens wordt wel
beaamd dat de vereniging mede

zeggenschap moet kunnen uitoefenen over de besteding van de
gelden. Het hoofdbestuur heeft
het ook gedaan als het paviljoen
ter sprake komt. “Paviljoen?” foetert Bob. “Ze zijn zo gek van geld
dat ze de bestuurskamer, de commissiekamer en een deel van het
paviljoen maar inrichten als een
toonzaal van Ikea. Er is helemaal
geen voetbalcultuur meer hier. We
zijn begonnen als cricket, voetbal
erbij, dat je zaalvoetbal en tennis
er ook bij haalt kan ik begrijpen.
Maar fitness, goalbal, badminton,
kinderopvang … wat is de volgende? Afdeling figuurzagen? Bij
Elinkwijk, Telstar, AFC’34 in
Alkmaar, dan kom je bij een voetbalclub. Het komt ook nooit meer
terug hier, daar zijn we veel te
groot voor geworden”. En Max,
ben jij ook boos? Max glimlacht.
“Neuh” klinkt het rustig. Hij kent
zijn broer inmiddels. “Bij zondag 1
loop ik wel eens weg, ga ik ergens
anders staan”.
Jullie staan ook te boek als softsponsors van de selectie. “We
halen nog wel eens wat uit onze
zak. Als je alles door de jaren heen
bij elkaar zou tellen kon je maandag bij BMW dealer Ekris best iets
leuks uit de showroom halen”
lacht Bob. “En geen occasionnetje
hoor! Maar beter met een warme
hand gegeven dan met een
kouwe. Want dan ben je dood en
kun je niets meer geven”. Over het
hiernamaals gesproken: “Hercules
staat niet in ons testament. Daar
staan 4 goede doelen in”. De aangeschoven Ben Romp oppert dat 5
wel een mooier getal is: “Ah joh!
Zet Hercules er nou ook gewoon
bij. Dan hou ik een toespraak als
het zo ver is! En ik maak een
DVD!”. Worden jullie eigenlijk pissig als jullie door elkaar gehaald
worden? “Nou, pissig niet. Het is
wel dom. En als mensen het expres
doen, zoals Hugo, hebben we dat
natuurlijk wel in de gaten”.
HV

VERSLAG GOALBALLTOERNOOI VENETIË
Van 9 november tot en met 12 november 2006 vond alweer voor de vijfde keer een goalballtoernooi in Venetië plaats. Dit jaar stond voor het
eerst het toernooi open voor damesteams. De dames bij Hercules hoefden er niet lang over na te denken om zich in te schrijven voor dit toernooi. Er waren immers al vaker teams uit Nederland naar dit toernooi
geweest en nu wij ook welkom waren wilden wij ook wel eens dat toernooi beleven. De afvaardiging waarmee we naar Venetië zijn afgereisd
bestond uit: Carla van der Weide, Christa Schrooten, Denise Duurvoort
en Martine Boere met Lydia Huyssen en Maria Jongerling als coaches. Pieter Westerhout
heeft het scheidsrechtercorps versterkt.

Op woensdagavond (7 november)
hebben wij ons al bij Lydia thuis
verzameld voor een uitstekende
maaltijd, de nodige teamspirit en
een goede nachtrust. De volgende
ochtend moesten we al vroeg vertrekken naar Brussel voor onze
vlucht naar Venetië.

De uitslagen van de wedstrijden die wij gespeeld hebben zijn als volgt:
Hercules - Once Valenciana Fesa
Hercules - Sweden
Great Britain – Hercules
Hercules – Aragon
Fifh Malmo – Hercules

8-2
1-4
1-4
2-1
3-0

De eindstand werd uiteindelijk:
Het toernooi was zeer goed verzorgd. We logeerden in het Hilton
hotel in Venetië. De wedstrijden
vonden plaats in twee zalen op
een schoolcampus. Er deden 8 herenteams mee, terwijl het damestoernooi werd gespeeld door zes
teams. Alle teams speelden één
keer tegen elkaar, waarna de eindstand opgemaakt kon worden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Team
Points
Fifh Malmo
15
Sweden
12
Hercules
9
Great Britain
4
Aragon
3
Once Valenciana Fesa
1

Het hele team was erg tevreden
met de door ons behaalde bronzen
medaille. We hebben een heel
goed toernooi gespeeld alleen hebben we de Zweedse dames(selectie) voor moeten laten gaan.
Alhoewel we, volgens onze
coaches, zelfs van Fifh Malmo met
het kleinste verschil van iedereen
verloren hebben. Al met al kunnen
we terugkijken op een zeer
geslaagd toernooi. Het was een
fantastisch weekend met een heel
gezellig team. Naast de sportieve
prestaties hebben we ook nog tijd
gevonden om een aantal uren
samen met Pieter het oude Venetië
te bewonderen. Dat maakte het
toernooi in Venetië helemaal compleet.
Nu staat er ook nog een E.K voor de deur, en die
wordt gehouden de laatste twee weken van april. Er
gaan twee teams naar toe, de heren, er spelen een
aantal heren van Hercules in de Nederlandse selectie:
Paul Noordergraaf, Hamit Ibrahimi en Marcel de Bie.
En in de dames selectie: Christa Schrooten, Martine
Boere, Carla van der Weide, alle drie spelend bij

Goals
29 - 4
27 - 9
15 - 11
10 - 16
10 - 25
5 - 31

Goalball vereniging Hercules. Ik vermeld er ook even
bij dat onze Zuiderburen er ook heen gaan. In het
team van Belgie spelen ook twee Herculanen mee:
Peter van Houten en Danny. Deze heren spelen in
Hercules 2 in de Nederlandse competitie. Verder gaat
van Hercules Pieter Westerhout mee als Official.
Groetjes Carla van der Weide
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AUTOWEERD

GARAGE
HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW AUTO

DAIHATSU
DEALER
CITROËN
SPECIALIST

AL 25 JAAR DAIHATSU-DEALER & CITROËNSPECIALIST

APK-ONDERHOUD-REPARATIES ALLE MERKEN
AUTOWEERD UTRECHT WEERDSINGEL OZ 42-44 TELEFOON 030-2717334

VERGADERCENTRUM VREDENBURG 19
Vredenburg 19 3511 BB Utrecht
Telefoon 030-231 00 68 Fax 030-231 32 34
E-mail: info@vredenburg19.nl
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G

In het centrum van Utrecht op 3 minuten loopafstand van Utrecht C.S., diverse
parkeergarages in de naaste omgeving, 25 praktische en eigentijdse zalen.

G

Toegankelijk voor invaliden

G

PERSOONLIJKE BENADERING STAAT VOOROP

DE CHAMPIONSLEAGUE: DE ONTKNOPING
Paraplu-weer. De velden worden omgeven door toekijkende
gezinnen, want vandaag staan de finale wedstrijden op het programma. Alles druipt. Een team coachen met plu is niet te doen,
want je moet vanwege de wissels steeds op je horloge kijken
(iedere vier minuten eentje eruit) en dan een natte trainingsjackkledder om dampende schoudertjes hangen. Ze waren er vol van
geweest, van de te winnen beker, maar vanwege afgelastingen
rest ons team slechts de wedstrijd om de derde en vierde plaats.

De eerste signalen van de doorgroei kondigden zich ook al aan:
andere Koen in ons team weet na
zijn wereld-dribbels al vaker een
medespeler te vinden. Meer goals
komen minder toevallig tot stand.
Er ligt een toekomst in het verschiet.
Jan Reiff

Als even later Barcelona in poule
A en PSV in poule B kampioen
zijn geworden en de prijzen in de
kantine zijn uitgereikt, zegt
Jimmy: 'ach, verliezen is niet zo
erg, want we hebben allemaal
hetzelfde diploma gekregen.'
PapaJan is dan inmiddels door en
door nat en doet dapper mee
met de andere aanwezigen om
van de kantine een sauna te
maken. Foto's maken van de
bekeruitreiking is een ramp : de
lens beslaat binnen een seconde .
Slechts softfocusachtige foto's
zijn het resultaat.
Het traject naar de finale toe verliep met vallen en opstaan.
Letterlijk. Die van ons kwam met
zijn voet tussen de spaken.
Gruwelijke pijn, stevige kneuzingen en twee pittige wonden
waren het gevolg. Maar dan, na
de afmelding, komt er een mailtje
van Koen: teamgenoot, sterkte
en dergelijke. Hoe dat aankomt:
een stralend gevoel van trots,
gedeelde smart.. Het is het begin
van nieuw mailverkeer. Voortaan
stuurt Peter, de andere teamleider, telkens vóór de wedstrijd aan
alle spelers een oppepper per
mail: 'Issa kan bijvoorbeeld de
akka. Heb ik gezien op de training.' Of: 'morgen is Jimmy, onze
rots in de branding, er weer!'
Het Hercules Sinterklaasfeest is
dan natuurlijk al achter de rug.
Wordt hier slechts vermeld vanwege de opmerking : 'wat had
die Sint jonge tanden zeg!'
In de kerstvakantie worden we
gewaar dat voor ons de championsleague ten einde is. Hij gaat
doorstromen naar de F-jes. Of we
het officiële Hercules-tenue willen aanschaffen. De teamgenoten verhuizen mee!
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VAN METEN NAAR STUREN!
Hot ITem is in 1998 opgericht met als doel op projectmatige basis met een
eigen aanpak projecten uit te voeren op het grensvlak van organisatie en
IT. Inmiddels is Hot ITem uitgegroeid tot een bedrijf met 100 professionals
en zijn wij specialist op het gebied van Corporate Performance
Management (CPM). Vanuit een business case verbeteren wij bedrijfsprestaties door de inzet van businessconsultancy en IT.
Onze unieke combinatie van skills maakt dat wij het advies en daadwerkelijke uitvoering hiervan in een hand hebben. Naast implementeren van de
uiteindelijke processen en systemen helpen wij ook daadwerkelijk bij het
besturen van de organisatie en zorgen er voor dat de baten ook echt worden geïncasseerd.
Met een gemiddelde ervaring van 9 jaar worden wij gezien als een partij
die weet waar ze over praat, daadwerkelijk woord bij daad voegt en snel
geld verdient voor de klant.
Comm. directeur - Rob Honing

WAAROM SPONSOR VAN HERCULES?
De omvang van Hot ITem maakt dat
het tijd wordt om ook te gaan werken
aan naamsbekendheid. We hebben
hierbij twee doelgroepen voor ogen
namelijk de zakelijke markt en de
potentiële Hot ITem collega’s. Naast
uitleggen wie wij zijn en wat we doen
is het ook belangrijk dat de naam en
het logo bekend gaan worden. Dit kan
bij uitstek via sportsponsoring en
bovendien is dit ook goed voor
Hercules. Omdat Hercules een grote
vereniging is en een goed sponsor pakket aanbiedt dat ons voldoende mogelijkheden geeft onszelf te profileren
was de keus snel gemaakt.

Improving your performance

Wij hopen dan ook op een vruchtbare samenwerking!

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Bij dit nummer van de Herculaan is een brief gesloten, waarbij de leden
gevraagd wordt om tips door te geven over potentiële sponsors en/of
leden van de Hercules Zaken Sociëteit. Gaarne Uw aandacht en actie.
Nieuw is een meerjarig sponsorcontract, dat wij hebben afgesloten met
BTTS RACKETSHOP.
BTTS Racketshop gevestigd op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de
Adriaan van Ostadelaan in Utrecht is gespecialiseerd in de TENNISen BADMINTON sporten. Ongetwijfeld zullen vele tennis of badminton
spelende Herculanen de weg naar deze Specialist weten te vinden.
Voor de voetballers(sters) is PAUL PESSEL SPORT het aangewezen adres,
die bovendien aan Hercules leden een reductie van 10 % verleent.
Tenslotte wijzen wij nog op de acties van de RABOBANK UTRECHT bij
hypotheek offertes en voor jeugdleden, die een jeugdrekening openen.
Voor alle sponsors geldt toch dat het goed is om te vermelden, dat U lid
bent van Hercules.
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NAJAARSCOMPETITIE BADMINTON WERD EEN SUCCES
Zondag 28 januari was de laatste thuiswedstrijd van
de teams in de najaarscompetitie. En er was aanleiding voor een feestje. Team 1 en team 2 werden
kampioen. De champagneflessen konden in het
paviljoen voor de eerste keer knallen voor badminton. Beide teams zullen volgend jaar promoveren
naar de 2e en 3e klasse. Helaas lukte het jeugdteam
het nog niet zo goed om bij de eerste keer dat zij toetraden tot de competitie veel te winnen.
Ik kan mij persoonlijk niet heugen wanneer er zo goed
gepresteerd is. Want behalve deze teams promoveert
ook het 3e team dat tweede werd in hun poule. Je
gaat bij dit soort resultaten al gauw denken dat
externe factoren van invloed zijn. Zou het bijvoorbeeld
iets te maken kunnen hebben met de naam Hercules.
Dat is voor onze spelers nieuw. Hercules was niet voor
niets een onoverwinnelijke Griekse heros. Hij werd
beroemd om de twaalf moeilijke werken die hij uitvoerde in opdracht van koning Eurystheus. Hij was een
echte held, die door de combinatie van enorme kracht
en een flinke dosis slimheid machtige daden kon verrichten. Nou, dat lijkt wel van toepassing getuige de
cijfers: team1 21 punten uit 24 (twaalf wedstrijden) en
team 2, nog beter, 23 punten uit twaalf ‘moeilijke werken’. Het kan natuurlijk ook aan de trainer liggen,
want door ongelukkige uitval van onze vaste trainster
nam Andy Basran het over en sindsdien werden de
resultaten alleen maar nog beter. Maar eerlijk gezegd
dicht ik het ook toe aan de gedrevenheid van onze
spelers.

Kortom redenen genoeg om trots te zijn en op naar de
voorjaarscompetitie.
Ron de Bakker
Voorzitter afdeling badminton
De indeling van de teams:
Team 1:
Mark Hellinghuizer
Tako Sondorp
Michel Bijlsma
Chris Jongeling
Pauline Veeningen
Jenny Duisters
Team 2:

Jonathan Kamp
Jeroen Van Hensbergen
Robert Groenewold
Birgit Leerling
Jantien Van Riel
Melanie Dowling
Marieke Ebbens

Team 3:

Douglas Loppe
Wim Schmidt
Henry Van Der Linden
Ron De Bakker
Paul Gerats
Mieke Groenewegen
Marja Ludwig-De Jong
Ans Van Noord
Tine Faber
Maryanne Breijer
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Sportfysiotherapeutisch spreekuur
bij Hercules
Iedere maandagavond vanaf 19.00 uur
Bel voor een afspraak: 030-2660662

Fysiotherapie bij Hercules
Olympische sporters helpen wij op weg!

Waarom zou U met minder
genoegen nemen?
TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie
Erkend faciliteit Utrecht Topsport en
Official supplier van het Olympisch Steunpunt Midden-Nederland
Praktijkadres bij Hercules:
Voorveldselaan 2, 3573 PV Utrecht
Tel: 030-2660662
info@triasfysiotherapie.nl
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CRICKET
Helaas is het nog niet mogelijk de
naam van de nieuwe cricketcoach
te geven. Het cricketbestuur is druk
bezig om een zorgvuldige keuze te
maken. Men is op zoek naar een
goede cricketer, die zowel met bat
als met de bal een toegevoegde
waarde voor het eerste team heeft
en daarnaast ook in staat is de cricketafdeling op een goede manier te
coachen. Men heeft het volste vertrouwen dat dit gaat lukken en dat
Hercules dit jaar op jacht kan naar
het kampioenschap in de eerste
klasse! Goed nieuws om te melden
is dat Steven Lubbers en de gebroeders Durrani, ondanks aanbiedingen van andere clubs, besloten
hebben Hercules trouw te blijven en
de terugkeer van Dilante Ranawaka
die ook nog de talentvolle Kashif
Rana mee neemt.

De gebroeders Durrani blijven.

In maart begint de World Cup die dit keer in West
Indies wordt gehouden. Emiel heeft beloofd dat
alle wedstrijden op Sky te zien zullen zijn, bijgaand alvast het programma met aanvangstijden
(let wel, Engelse tijd!) tot eind maart:
Tue 6
Fri 9
Fri 9
Tue 13
Wed 14
Wed 14
Thu 15
Thu 15
Fri 16
Fri 16
Sat 17
Sat 17

India v Holland
England v Australia
India v West Indies
Pakistan v West Indies
Australia v Scotland
Canada v Kenya
Ireland v Zimbabwe
Bermuda v Sri Lanka
Englandv New Zealand
SouthAfrica vHolland
India v Bangladesh
Pakistan v Ireland

SS1, 1.30pm warm-up
SS1, 1.30pm warm-up
SS1, 1.30pm warm-up
SS1, 2pm
World Cup
SS1, 1pm
World Cup
SS1, 1pm* World Cup
SS1, 1pm
World Cup
SS1, 1pm* World Cup
SS1, 1pm
World Cup
SS1, 1pm* World Cup
SS2, 1pm
World Cup
SS2, 1pm* World Cup

Sun 18
Sun 18
Mon 19
Mon 19
Tue 20
Tue 20
Wed 21
Wed 21
Thu 22
Thu 22
Fri 23
Fri 23
Sat 24
Sat 24
Sun 25
Tue 27
Wed 28
Thu 29

England v Canada
Australia v Holland
India v Bermuda
WestIndies Zimbabwe
Scotland v South Africa
Kenya v New Zealand
Pakistan v Zimbabwe
Sri Lanka vBangladesh
Scotland v Holland
Canada v New Zealand
India v Sri Lanka
West Indies v Ireland
England v Kenya
Australia v South Africa
Bangladesh v Bermuda
Super Eights - TBC
Super Eights - TBC
Super Eights - TBC

SS2, 1pm
SS2, 1pm*
SS1, 1pm
SS1, 1pm*
SS1, 1pm
SS1, 1pm*
SS1, 1pm
SS1, 1pm*
SS1, 1pm
SS1, 1pm*
SS1, 1pm
SS1, 1pm*
SS1, 1pm
SS2, 1pm*
SS3, 2pm
SS1, 2pm
SS1, 2pm
SS1, 2pm

World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup
World Cup

HERCULES 4 KAMPIOEN
Uiteindelijk is ook het 4e kampioen geworden (voor de derde
keer in hun inmiddels 24 jarig bestaan!!) en de heren waren op de
Nieuwjaarsreceptie graag bereid
om even op de foto te gaan.
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SPONSORS EN ADVERTEERDERS VAN DE USV HERCULES

LEDEN VAN DE HERCULES ZAKEN SOCIËTEIT

DOE ZAKEN MET ONZE SPONSORS!
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In de algemene ledenvergadering
van 27 november 2006 resp. 9
januari 2007 is besloten tot het
opheffen van de afdeling softbal.
Het voorstel tot opheffing werd
gedaan door het hoofdbestuur,
dat in het voortbestaan van de
afdeling geen toekomst meer zag.
Vanaf de start in 1986 heeft de
afdeling zeker 10 jaar deelgenomen aan de competitie met 4 – 5
teams (zowel mannen als vrouwen). Helaas is het ledental de
laatste jaren, om allerlei redenen,
drastisch teruggelopen. Ook voor
de nabije toekomst zag het er niet
naar uit dat hier verbetering in zou
komen. Tot teleurstelling van de
enkele, nog enthousiaste, spelers
moest dit besluit worden genomen.

AFDELING SOFTBAL

André van Helden
Namens het Hoofdbestuur van
de USV Hercules

HERCULES
JUBILEUMBOEK

Ter gelegenheid van het 125-jarig
jubileum van Hercules wordt er
een jubileumboek uitgegeven.
Dit boek kunt u bestellen door het
bestelformulier in te vullen en op te
sturen naar het op het formulier vermelde adres. Kijk op de Hercules
website www.usvhercules.nl om
het bestelformulier te downloaden.
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DE 7E DAMES-DUBBEL-DAG
Als variant op De Laatste Donderdag van het Jaar, die Herculesmannen al tennissend op De
Vechtse Banen plegen door te
brengen als lid van De Stichting
tot behoud van de laatste donderdag van het jaar, kennen de
dames ook zo'n traditie.
In december werd de 7e editie
gehouden in de Rijnsweerd-hal.

Foto Ben Romp

VERJAARDAGSKALENDER 60-PLUS
JA Zwitser 22-2-46 ’s Hertogenbosch 0736901449, L van den Brink 25-2-33 Zeist 0306939300, PTH
Jansen 28-2-36 Zeist 0306917191, JJW Hoefnagels 1-3-24 Driebergen-Rijsenburg 0343512492, AHPJ van
Helden 1-3-44 Nieuwegein 0306035256, F Weeting 5-3-36 Nieuwegein 0306032141, G Slob 5-3-39
Rotterdam 0104187187, J Hogendoorn 8-3-45 Egmond aan Zee 0725064462, CJ Pannekoek-van Munster
9-3-33 0302720129, J de Vries 12-3-30 0302712508, JJ van Basten 16-3-34 0302710272, EJM van de
Linden 16-3-45 Loosdrecht 0355828054, A Bartelds-Gomersbach 18-3-.. 0302714886, DGF Noorhoff 203-46 De Bilt 0308895661, AJ van Dort 22-3-44 Huis ter Heide 0306933308, JHM Post 23-3-36 Hattem
0384441152, L Stoové 26-3-24 0302881647, AJ Bierma 26-3-40 Nieuwegein 0306034714, GJG Scholten
26-3-44 Sanary sur Mer France 0033-494744092, JM de Kruif 27-3-46 Tricht 0345575805, DJ van Rossum
28-3-43 0302715509, HF Wijdeveld 29-3-30 0302734998, JJM Bergman 29-3-35 0302730443, CJ CorteWillemse 30-3-28 0302715795, HJH Horsch 30-3-43 0302328635, MC Middelkoop-van Hemert 30-3-44
De Bilt 0302201441, CJ Tukker 31-3-39 Odijk 0302520381, P Hubeek 31-3-46 0302721987, N Vergeer 1-446 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, E van der Zalm
10-4-44 0302541069

KROONJAREN
80 JAAR: J Wilschut 18-3-27 Amstelveen 0206453989
80 JAAR: JW de Bruin 31-3-27 Bussum 0356916997
75 JAAR: EW van Veen-Smith 23-2-32 De Bilt 0302202268
75 JAAR: BL Eikenaar 10-4-32 Nieuwegein 0306032901
70 JAAR: JM van Schie-vd Brink 9-3-37 0302714378
65 JAAR: JJ Romp-van Dort 1-3-42 0302717452
65 JAAR: PAH Fransen 23-3-42 0302715233
50 JAAR: F Geerdes 16-3-57 0302734804
50 JAAR: JJB Meulenbroek 27-3-57 0302520738
50 JAAR: WJM van Buuren 2-4-57 Vleuten 0302717993
50 JAAR: JMM Kager 3-4-57 0302715506

MIJLPAAL in deze Kalenderperiode
25 JAAR LID: BW Appel 0302895787 sinds 23 maart 1982
ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD
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DRUKKEN
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VORMGEVING
MAILEN
Wilgenkade 23 • 3992 LL Houten
Telefoon (030) 634 40 70
www.vansettenkwadraat.nl

De Caes & Zn. V.O.F.
SCHILDERWERKEN-WANDAFWERKINGEN
VOOR BEDRIJVEN EN PARTIKULIEREN
VAKKUNDIG-VEELZIJDIG-KREATIEF
Utrecht
Harmelen
Wijk bij Duurstede
030-2940739 0348-444960
0345-577081

beweging

De verwachtingen
van de klant
overtreffen!
De klantenkring van BrinkOmega bestaat
uit bedrijven in de drukwerk-, vormgeef-,
ontwerp- en reclamewereld die kwalitatief
hoogstaand werk willen ontwikkelen en
inspiratie zoeken voor de afwerking van
grafische producties. En dat is precies
waar we onszelf dagelijks met 30 collega’s
met veel plezier voor inzetten!

IdeeënLeverancier
BrinkOmega bellen levert altijd iets op! Vanuit de ervaring, de mogelijkheden, maar
bovenal de creativiteit doen onze ideeën er
altijd toe. Ze leveren minder kosten op, of
een hogere respons, of minder milieubelasting, of vragen maximale aandacht
voor de boodschap, of een lagere oplaag.
Of alles tegelijk!
ritme

Samen werken voor de klant aan beter,
meer, aantrekkelijker? Neem dan contact
op met Marcel van den Brink,
(030) 6345680.

gevoel

BrinkOmega, Postbus 164,
3990 DD Houten
Email: m.vanden.brink@brinkomega.nl
Website: www.Brinkomega.nl

foto - film - digitaal
Willem van Noortplein 4-4A - Utrecht - tel. 030-2722222

* controle en samenstellen
van jaarrekeningen

Van Boom Mastenbroek
Registeraccountants

* fiscale advisering
* administratieve diensten

Emmalaan 35 3581 HP Utrecht
Tel. 030 2522389 Fax 030 2521803

Vastgoedontwikkeling
Emmalaan 37 I 3581 HP Utrecht
Postbus 14063 I 3508 SC Utrecht I Telefoon (030) 230 50 60
Fax (030) 230 50 69 I Mobiel 06 54 38 74 56
E-mail: info@niroc.nl I Internet: www.niroc.nl

