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Hercules scoort met puur voetbal
UTRECHT - De eerste zondagselectie van Hercules
kijkt niet op een kilometertje meer of minder. De
voetballers, dit seizoen uitkomend in de Hoofdklasse
C, maken voor hun uitwedstrijden onder meer tripjes
naar Sneek, Hoogeveen,
Leeuwarden en Meppel.
Voor trainer Jan Veldhuizen is
dat geen probleem. 'Als je de
ambitie hebt om zo hoog mogelijk te spelen, hoort dit er bij'.
Veldhuizen, voor het tweede seizoen actief in Voordorp, is het
gewend om kilometers te
maken. 'Voor Hercules was ik
trainer in de Topklasse bij FC
Lienden. Dan weet je eigenlijk
niet beter dan dat je moet reizen'.
Hercules was één van de weinige clubs waarvoor het seizoen
2013-2014 niet vorige week zondag al begon. 'Een domper',
bekent Veldhuizen. 'We waren
er dan ook niet blij mee dat die
wedstrijd - die wordt ingehaald
op 20 oktober- werd afgelast.
Iedereen was er klaar voor om
naar MSC (Meppel) te reizen en
we hadden goede hoop'.

Hercules komt dit seizoen uit in Hoofdklasse C
Bijkomend voordeel was echter
dat Hercules zondag in de
Hoofdklasse C kon debuteren
met een thuiswedstrijd tegen
FVC uit Leeuwarden. Denk echter niet dat Utrechts oudste
voetbalclub nooit op dit niveau
heeft gespeeld. In de jaren 20
van de vorige eeuw speelde het
in de Eerste Klasse, destijds, lang
voor invoering van het betaalde
voetbal, het hoogste niveau. Een
bijzonder wapenfeit in de
geschiedenis van de club uit die
periode is nog altijd de beslissingswedstrijd die het ooit van
Ajax won.
Hercules promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie naar
de Hoofdklasse C. Een bijzondere prestatie gezien de

vergoedingen die elders worden
gegeven. Veldhuizen: 'Bij ons
krijgen de spelers alleen een
wedstrijdpremie'. En door de
degradatie van stadgenoot
Elinkwijk uit de Hoofdklasse A
mogen de marineblauw-witten
zich nu ineens de hoogst spelende club van de stad noemen.
'Misschien dat dat wat meer
toeschouwers trekt', aldus Veldhuizen.
De oefenmeester noemt het
werken in 'de grote stad' een
verademing, vergeleken met
zijn werkzaamheden bij FC
Lienden. 'Bij zo'n club spelen
andere belangen, mede door de
vergoedingen die er worden
gegeven. Geld doet blijkbaar iets
met mensen. Het brengt emo-

ties met zich mee. Bij Hercules
kun je gewoon je werk doen en
word je verder eigenlijk met rust
gelaten'.
Hercules is het seizoen niet
ingegaan als titelkandidaat,
denkt Veldhuizen. Maar zeker
ook niet als degradant, schat de
in Lienden woonachtige trainer
in. 'Ik heb inmiddels een paar
tegenstanders aan het werk
gezien en als wij ons kunnen
onderscheiden met onze eigen
manier van spelen, moeten we
in de middenmoot kunnen eindigen, misschien wel kort achter
de top-3'.
En die eigen manier van spelen,
kenmerkt zich, volgens Veldhuizen, door 'puur voetbal'. 'Maar
dat zal misschien iedere trainer
wel zeggen van zijn selectie. Ik
denk dat het bij ons ook écht zo
is. Het spel van Hercules - opgericht op 22 april 1882 - kenmerkt
zich door combinatievoetbal;
we spelen graag op de helft van
de tegenstander. Daardoor
geven we wel veel ruimte weg in
onze rug, maar daar zullen op
dit niveau mee om moeten
leren omgaan'.
Hercules won de debuutwedstrijd in de hoofdklasse zondag
thuis tegen FVC met 6-4.

Glenn Roovers pakt
goud in Berlijn
VLEUTEN - Het nieuwe karateseizoen is begonnen en
afgelopen weekend werd het
bekende internationale karatetoernooi Banzai Cup Open
in Berlijn gehouden. Dit toernooi is op hoogstaand niveau
en vele karateka's uit de selectieteams van 22 landen
namen deel. Glenn Roovers
uit Vleuten deed zaterdag
mee aan dit toernooi in de
categorie 14-15 jaar, -63 kg en
ging uiteindelijk met de gouden plak naar huis.
Na de zomervakantie heeft
Glenn hard getraind en dit
wierp nu zijn vruchten af. Hij
won vier partijen achtereen

met goede uitslagen (5-0, 2-0,
9-0 en 5-1). In de finale kwam
hij tegenover een karateka
van het Deense selectieteam
te staan. Glenn won de finale
met 2-0 en het goud was binnen! Twee jaar geleden
veroverde hij ook al de 1e
plaats op dit toernooi, vorig
jaar was hij verhinderd en kon
niet deelnemen. Een goede
comeback in Berlijn en een
mooie aanloop naar de WK
Wado die volgende week in
Londen zal plaatsvinden.
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Hunger Project met
Kampong Europa in

Bas Hoedemakers

Golftoernooi voor goed doel
UTRECHT - Drie Utrechtse ondernemers en een
golfprofessional houden op
donderdag 26 september
een benefiet golftoernooi
waarbij de opbrengsten
naar het Helen Dowling
Instituut gaan.
Dit instituut helpt mensen met
kanker, en hun naasten, de
ziekte emotioneel te verwerken. Vanuit de zorgverzekering

wordt alleen de basiszorg vergoed. Om optimale zorg aan te
kunnen bieden is meer nodig
en daarom gaat de opbrengst
van het toernooi naar het instituut.
Marco ten Berge, Kevin de
Kroon, Sjef ten Berge en
Ronald van Meeteren, organiseren dit HDI Charity
Golftoernooi voor de derde
keer. 'Ik kan hulp bieden door
mijn netwerk in te zetten en
tijd te investeren. Dat vind ik
veel belangrijker dan alleen

maar geld geven', aldus Kevin
de Kroon.
Het programma vanhet HDI
Charity Golftoernooi bestaat
uit een golfwedstrijd met aansluitend een diner inclusief
veiling en loterij. De deelnemers kunne ook een prijs
winnen door een 'Hole in one'
of 'Nearest to the pin' te spelen. Daarnaast worden zij
uitgedaagd om het op te
nemen tegen golfprofessional
Ronald van Meeteren.
Het golftoernooi vindt plaats

op golfbaan Anderstein in
Maarsbergen. De baan heeft 27
holes, een driving range, putting greens en zes korte
oefenholes. Hoofdsponsors
van het HDI Charity Golftoernooi zijn De Kroon Facilitaire
Diensten, Skoda Center
Utrecht, Ten Events, Van Meeteren golf en Kick Vormgeving
& Media. Daarnaast zijn er
diverse andere sponsors en
hebben tientallen bedrijven
veilingstukken en loterijprijzen
beschikbaar gesteld.

BobSport-campagne van start
UTRECHT - Zeventien
sportverenigingen doen
mee aan de BobSportcampagne, die dit jaar
voor het eerst in Utrecht
van start gaat. De feestelijke aftrap vond zondag 15
september plaats bij MHC
Fletiomare.
Daar kwam een speciaal campagneteam langs om sporters
te stimuleren een afspraak te
maken over wie er rijdt en dus
niet drinkt. Wethouder Victor
Everhardt (Volksgezondheid)
gaf het startschot door met een
hockeystick de bal in een
opblaas Bobgoal te slaan. Ook
legde hij een blaastest af en
droeg hij samen met een
jeugdteam van MHC Fletiomare een Bob-spandoek het veld
op.
Het campagneteam ging
ondertussen met verenigingsbezoekers in gesprek over de
effecten en gevaren van het
gebruik van alcohol voorafgaand aan verkeersdeelname.
Eveneens namen zij blaastesten af en spoorden ze mensen
aan om de Bob-afspraak te
maken.
Als beloning werden Bob-gadgets uitgedeeld en konden
bezoekers, in navolging van
wethouder Everhardt, deelnemen aan het Bob-doelspel. De
uiteindelijke winnaar van dit

Erik Bouwens en Dianne Bos met het nieuwe shirt van sponsor
The Hunger Project (Foto Roland de Zeeuw)
UTRECHT - Erik Bouwens
van Heren-1 en Dianne Bos
van Dames-1 van SV Kampong Hockey hebben onlangs
het nieuwe shirt gepresenteerd. Ook in het nieuwe
seizoen spelen Heren-1 en
Dames-1 van Kampong met
het logo van The Hunger Project (THP) op de shirts. Dit
seizoen draagt Kampong het
THP logo niet alleen op de
shirts in de Nederlandse competitie, maar ook in de Euro
Hockey League. Sinds maart
dit jaar is Kampong de eerste
Nederlandse hockeyvereniging die - net als Feyenoord
en FC Barcelona - speelt in
een shirt van een non-profitorganisatie.
Kampong Hockey besloot
eind 2012 om THP een plek
op het wedstrijdtenue te
geven. De vereniging wil het

maatschappelijk verantwoord
sporten omarmen en laten
zien dat er meer bestaat dan
hockey alleen. Ook de spelers
zijn enthousiast. Erik Bouwens, speler van Heren-1:
"Als speler bij Kampong voel
ik mij bevoorrecht. Ik heb
altijd alle kansen en mogelijkheden gehad om me te
ontplooien. Maar wat hier
bijna vanzelfsprekend is, is
dat niet overal. Via THP krijgen ook mensen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië
handvatten om zich te ontwikkelen. En krijgen ook zij de
kans om zich te ontplooien.
Dat wij, als spelers, via Kampong daar aandacht voor
mogen vragen vind ik mooi."
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Nieuwe Kolfclub
houdt speelavond
Wethouder Everhardt verrichtte de aftrap van de campagne door met een hockeystick de bal in
het speciale Bob-doel te slaan. (Foto VSU)
schietspel - een nuchtere en
zeer doelgerichte bezoeker mocht een Bob-luchtbed in
ontvangst nemen.
Sportverenigingen kunnen
kiezen van welk Bob-aanbod
zij gebruik willen maken. Dit
varieert van campagnematerialen tot een speciale actie
op de vereniging, zoals een
bezoek van het Responsible
Young Drivers team. Dit
team spoort in de kantine
nuchtere Bob's op en deelt
gadgets uit. De campagneslogan is: '100% Bob is 0%

op!'. De teamleden spreken
iedereen aan die openstaat
voor een gesprek en nodigen
hen uit voor een spel met
een opblaasgoal. De club
met de meest enthousiaste
deelnemers wint een Bobreclamebord. Daarnaast
kunnen tijdens en na de BobSport-campagne ook extra
politiecontroles plaatsvinden
in de buurt van de deelnemende sportverenigingen.
Het voorkomen van rijden met
alcohol op door bezoekers van
de sportvereniging is een

onderdeel van het convenant
Sport en alcohol. Dit convenant werd in maart 2013
ondertekend door 22 Utrechtse
sportverenigingen, gemeente
Utrecht, VSU (Vereniging Sport
Utrecht) en Victas.
Vorig jaar vond in vijf andere
regio's een proef plaats met de
BobSport-campagne op sportverenigingen. Dat bleek goed
aan te slaan: het aandeel nuchtere autobestuurders nam door
de campagne toe van 74 naar
80,9 procent. Dit jaar doen in
totaal acht regio's mee.

UTRECHT - De nieuw
opgerichte Kolfvereniging
Het Vechthuis houdt op
maandagavond 23 september een
wedstrijdavond. Belangstellenden zijn welkom.
Er wordt van 18 tot 23 uur
gespeeld op een authentieke
kolfbaan die zich nu in partyen congrescentrum Het
Vechthuis aan de Jagerskade
13 bevindtt. Het betreft de
geheel gerestaureerde baan
‘De Drie Dorstige Herten’ die
vroeger aan de Dorstige Hartsteeg in Utrecht stond.
Tijdens deze avond zijn de
deuren ook geopend voor
mensen die hebben laten
weten dat ze interesse hebben

in de Kolfsport en lid willen
worden van deze nieuwe vereniging.
Andere belangstellenden zijn
ook welkom om tijdens de
speelavond kennis te maken
met de Kolfsport en de leden
van Kolfvereniging Het Vechthuis.
Kolven is een historische
sport, waarbij de bal met een
kliek (slaghout) tegen een
paal wordt geslagen en zo
punten kunnen worden
gescoord. Tegenwoordig
wordt nog door circa 600
mensen gekolfd in 32 clubs,
waarvan 31 in de kop van
Noord-Holland en in 1 club in
Utrecht.
Voor meer informatie:
www.kolfvereniginghetvechthuis.nl

