Welkom bij het Lustrumtoernooi van
USV Hercules 1882!

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Welkom bij het Lustrumtoernooi van USV Hercules 1882!
21 april 2022 was het 140 jaar geleden dat drie scholieren van het Utrechts Stedelijk
Gymnasium (USG) de sportvereniging Hercules oprichtten. In 1889, na zeven jaar
alleen gecricket te hebben, besloten ze ook te gaan voetballen. In ons Paviljoen (het
woord kantine is bij USV Hercules onbekend) vind je diverse herinneringen aan de
inmiddels rijke geschiedenis van de oudste sportclub van Utrecht, en een van de
oudste voetbalverenigingen van ons land.
Al met al ook een prachtige weerspiegeling van de ontwikkeling die de amateursport,
en misschien wel de maatschappij, heeft doorgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de
Spaande Griep die rond 1920 rondwaarde en Hercules ook sportief hard raakte;
Hercules degradeerde uit de hoogste klasse, en keerde nimmer terug. En hoe mooi is
het dan dat we kunnen concluderen dat USV Hercules het laatste virus goed heeft
doorstaan en anno 2022 springlevend is. Nog altijd zijn vele scholieren van het USG lid
van USV Hercules. En nieuwe activiteiten als Voetjebal (voor kids vanaf 2 jaar),
KicksFit (voetbalfitness), de introductie van Gelijke Kansen en het Positief Sportklimaat
getuigen van de vitaliteit van Hercules. En uitgerekend zo’n 100 jaar na de Spaanse
Griep strijdt ons eerste om terugkeer naar die hoogste (amateur)klasse (en speelt op
Hemelvaartsdag een belangrijke thuiswedstrijd!).
Voldoende aanleiding dus om dit 28e lustrum echt te vieren, en uiteraard hoort daar
een voetbaltoernooi bij: wat we met zijn allen toch het liefste doen. We zijn verheugd
dat we zoveel teams mogen verwelkomen van verenigingen uit heel Nederland; van de
verenigingen waar we al in de 19e eeuw tegen speelden, maar juist ook clubs uit onze
stad en regio die veel jonger zijn.
Fantastisch dat we ons weer met elkaar gaan meten in het veld, en daar hoort inzet en
strijd bij. En wat USV Hercules betreft (en wij zijn de gastheer) doen we dit in een
Positief Sport Klimaat: coaches coachen positief, ouders moedigen aan, en de
scheidsrechter heeft altijd gelijk. Datzelfde geldt overigens voor de stewards op de
velden, en de andere vrijwilligers, die belangeloos hun medewerking verlenen. Plezier
voor iedereen staat voorop!
We maken er met zijn allen mooie toernooidagen van, en ik wens iedereen, en vooral
de spelers natuurlijk, heel veel plezier toe.

Namens het Voetbalbestuur van USV Hercules,
Frank Beemer, voorzitter
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Belangrijke gegevens
Voor het laatste nieuws en de laatste versie van het
toernooischema:
https://www.usvhercules.nl/voetbal/lustrumtoernooi/
De uitslagen van het toernooi zijn terug te lezen via:
https://www.tournify.nl/live/hercules140
EHBO:
Bij de CVO is ook een EHBO post voorhanden voor het geval
dit nodig is. Fysiotherapeut Derek Bast van TRIAS verzorgt
vrijdag 2 inloopspreekuren voor behandeling van blessures.
Dat is van 12.30 tot 13.30 en 16.00 tot 16.45 uur.

Stewards:
Op de velden hebben we ook locaties geplaatst voor onze
stewards. Bij deze stewards kunt u als eerste terecht met uw
vragen tijdens het toernooi.

Toernooiorganisatie
Wanneer u aankomt bij Hercules graag melden bij de
CVO/toernooiorganisatie. Van de CVO krijgt u het
wedstrijdschema en plattegrond van uw toernooi. Tevens krijgt
u een overzicht van de overige activiteiten die georganiseerd
worden.
Bij de CVO is dus ook de toernooiorganisatie ondergebracht. Zij
zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van het toernooi,
verwerken van de standen en dergelijke.
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Toernooischema donderdag 09.30- 12.30 uur
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Toernooischema donderdag 09.30- 12.30 uur vervolg
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Toernooischema donderdag 09.30- 12.30 uur vervolg
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Toernooischema donderdag 09.30- 12.30 uur vervolg
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Toernooischema donderdag 13.30- 16.30 uur
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Toernooischema donderdag 13.30- 16.30 uur vervolg
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Toernooischema donderdag 17.30- 20.30 uur
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Toernooischema vrijdag
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Veldindeling
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Toernooireglement
Toernooireglement
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De deelnemende verenigingen worden verzocht uiterlijk 45 minuten voor aanvang
van hun eerste wedstrijd van het toernooi aanwezig te zijn en zich te melden bij de
Commissie van Ontvangst
Het toernooi wordt gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de K.N.V.B.
De wedstrijden duren 16 Minuten zonder een wissel van speelhelft.
Het als eerste genoemde team neemt de aftrap.
Teams leveren eigen assistent scheidsrechter.
Bij de jongste jeugd wordt de spelbegeleider door de spelende teams geleverd.
De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, hiertegen is geen beroep
mogelijk.
De wedstrijden worden volgens een strak schema afgewerkt, Het begin en
eindsignaal worden door de scheidsrechter gegeven. De scheidsrechter bepaalt
binnen het schema van het toernooi of er sprake is van blessuretijd.
Ieder team dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld
aanwezig te zijn. In gebreke blijven kan bestraft worden met een verlies van 3-0.
Ieder team mag zo vaak wisselen als het wil, hiervan hoeft de scheidsrechter niet in
kennis gesteld te worden. Het maximum aantal wisselspelers is 5 per team.
Een speler, die uit het veld wordt gestuurd, mag na 5 minuten op een teken van de
scheidrechter weer het veld betreden, tenzij de scheidsrechter tot een zwaardere
straf besluit.
Uit het veld gezonden spelers kunnen tijdelijk of voor verdere deelname aan het
toernooi worden uitgesloten; dit na overleg tussen de scheidsrechter en de toernooicommissie
Alle verenigingen dienen in het bezit te zijn van reserve shirts of hesjes. Indien 2
teams in vrijwel dezelfde kleuren uitkomen, dient het eerst genoemde team in
reservekleding te spelen.
Eindigen twee of meer teams in een poule met een gelijk aantal punten, dan wordt er
beslist in de volgende volgorde:
o het doelsaldo
o het aantal doelpunten voor
o eventueel beslissing door het nemen van 3 strafschoppen. Deze worden direct
na afloop van de laatste wedstrijd van de poule- of plaatsingswedstrijd
genomen.
In gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.
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Parkeren

Gezien de verwachte drukte verzoeken we alle
teams van Hercules en verenigingen in de buurt van
Hercules om op de fiets te komen. We willen graag
de parkeerplaatsen beschikbaar houden voor de
verenigingen die van ver komen.
Er is parkeergelegenheid rondom het terrein van de
voetbalverenigingen Hercules en Sporting’70. Deze
ruimte zal niet voldoende zijn voor alle deelnemende
verenigingen. In de omgeving is het mogelijk om ook in
de wijk te parkeren. Een deel daarvan is betaald
parkeren een deel niet. Wij verzoeken u wel om
rekening te houden met de omwonenden.
Op bepaalde parkeerlocaties zijn ook vrijwilligers van
Hercules aanwezig. We verzoeken u de aanwijzingen
van hun zo goed mogelijk op te volgen.
Handige parkeerlocaties zijn verder:
- Winkelcentrum de Gaard (donderdag gratis en
vrijdag vanaf 11.00 gratis).
- Kruispunt Eykmanlaan/Kapteynlaan
- Langs de Kapteynlaan
- Langs de Aartsbisschop Romerestrraat
- Bij MBO Vakschool Nimeto
Zie ook kaart hieronder
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Partners en Dankzegging

Het toernooi wordt georganiseerd door een grote groep vrijwilligers van
Hercules. Zij hebben hun best gedaan om jullie een leuke dag te
bezorgen. Op de dag van jullie toernooi zijn de vrijwilligers goed
herkenbaar op het complex aanwezig.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben dan kunnen jullie een van
vrijwilligers aanspreken en dan proberen wij je zo snel mogelijk te
helpen. Het team dat aanwezig is in het paviljoen zal jullie ook graag van
dienst zijn als je honger of dorst hebt. Het kan zijn dat het vanwege de
drukte eventjes duurt voordat we je kunnen helpen en we vragen je dit te
respecteren.
Een groot evenement als dit toernooi kan niet georganiseerd worden
zonder sponsoren en we willen de navolgende bedrijven daarom van
harte bedanken voor hun bijdrage:
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Noest: kappen met houtverspilling!

•

TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie

Namens de organisatie van het toernooi willen wij naast de vele en
vooral onmisbare vrijwilligers de navolgde personen bedanken voor hun
tijd en inzet: Emiel Smit (van het Paviljoen maar ook al zijn collega’s),
Fons Visser, Ronald Giphart, Tim Pieters, Dirk Homoet en Ton van
Rietbergen
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Veel succes

Maar vooral
Veel plezier
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