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Nieuwsbrief juni 2016 
 
In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan: mededelingen bestuur, sluiting 
zomervakantie, verzin een nieuwe naam fusie, Hercules Dance Marathon, worstelsuccessen, 
clubkampioenschappen worstelen en atletiek, DrechtStadLoop, pupillencompetitie, onderlinge 
werpwedstrijden, Dag van de atletiek 2017, WK Atletiek Londen, Enquête atletiek voor iedereen, 
vacatures. 
 
Mededelingen bestuur 
M.b.t. de fusie zijn er diverse werkgroepen actief. Sommige zijn voortvarende gestart, andere 
zullen binnenkort beginnen. 
 
Sluiting Hercules tijdens zomervakantie 
In de periode van 16 juli t/m 14 augustus is de Reeweghal overdag en in het weekend gesloten 
en zijn er dus geen activiteiten. In deze periode is er wel ‘s avonds van maandag t/m donderdag 
atletiektraining en is de fitness geopend. Er zijn geen groepslessen; in de week voor en na deze 
zomerstop is er een aangepast rooster, zie http://herculesdordrecht.nl/zomersluiting-2016/ 
 
Pinbetaling mogelijk in de kantine 
Sinds een aantal weken is het mogelijk om in de kantine pinbetaling de doen. 
Het is gebleken dat veel leden deze wijze van betaling gevonden hebben en 
het aantal pinbetalingen is toegenomen. 
 
Verzin een nieuwe naam voor de fusievereniging Hercules Parthenon 
In maart hebben zowel Hercules als Parthenon de intentieverklaring van de voorgenomen fusie 
ondertekend. Voor het zover is, moet er nog veel werk verzet worden. Een belangrijk onderdeel 
is het bedenken van een nieuwe naam en nieuwe clubkleuren. De leden worden gevraagd om 
hierover mee te denken, zie http://herculesdordrecht.nl/verzin-een-nieuwe-naam/ 
Op de webpage is als datum 15 juni genoemd, maar dit is verlengd tot 30 juni 2016. 
 
Hercules Dance Marathon op 2 juli 2016 
Ook dit jaar organiseren we weer een Dance Marathon, zij het in een iets andere vorm dan 
voorgaande jaren. Was er in het verleden altijd alleen een uitvoering van onze Streetdance en 
Zumba leden, nu willen we mensen ook motiveren om mee te doen door er een clinic van te 
maken. Iedereen kan meedoen met de Streetdance en Zumba clinics om zich de eerste 
beginselen van de sport eigen te maken. Voor de entree vragen we een bijdrage van € 2,00, die 
aan een goed doel wordt geschonken: de Stichting ALS (spierziekte). De Dance Marathon vindt 
plaats op zaterdag 2 juli en begint om 13.30 uur, de zaal gaat open om 13.00 uur. 
Geïnteresseerd zie: http://herculesdordrecht.nl/hercules-dance-marathon/ 
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Worstel successen in het “Internationaal Grenslandtoernooi” te Landgraaf 
Hercules heeft met 3 worstelaars aan het “Grenslandtoernooi” te Landgraaf deelgenomen. Sinds 
kort zijn Mariusz Sajdak en Jacek Bielski lid geworden bij de worstelafdeling en hebben 
onmiddellijk aan dit toernooi meegedaan. Vashisht Bihariesingh maakte het drietal van Hercules 
compleet. Zie uitgebreid verslag: http://herculesdordrecht.nl/verslag-grenslandtoernooi/ 
 
Clubkampioenschappen worstelen 
De clubkampioenschappen worstelen, gepland op 19 juni, zijn ten gevolge van een te geringe 
deelname uitgesteld naar een latere datum. 
 
Clubkampioenschappen atletiek outdoor op 1 oktober 2016 
Noteer alvast in de agenda dat de clubkampioenschappen atletiek baan outdoor gepland staan 
op 1 oktober 2016. Anders dan voorgaande jaren vinden de kampioenschappen niet op 2 dagen, 
maar op 1 dag plaats. Een nieuw onderdeel is de 3000 meter, naast de baanatleten worden ook 
de wegatleten van Hercules van harte uitgenodigd om deel te nemen. Binnenkort verschijnt er 
op de website informatie over de wijze van inschrijven. Daarnaast kan het organisatiecomité 
hulp gebruiken bij het inrichten/opruimen van de baan en bij het jureren. Aanmelden kan bij: 
n.wolters@upcmail.nl 
 
DrechtStadLoop inschrijving geopend 
In de nieuwsbrief van mei uitte de organisatie van de DrechtStadLoop een noodkreet m.b.t. 

vrijwilligers. Echter dit probleem is gedeeltelijk 
opgelost en zodanig dat besloten om de 
inschrijfprocedure te starten. Dit wil niet zeggen dat 
er geen behoefte is aan meer vrijwilligers, zie: 

www.drechtstedenloop.nl/index.php/vrijwilligers 
Heeft u tijd meld u dan aan bij de organisatie. De 
DrechtStadLoop is gepland op zondag 30 oktober 
2016 en start in het centrum van Dordrecht. 
Inschrijving en informatie: www.drechtstadloop.nl/ 
 

Pupillencompetitie 
Op zaterdag 18 juni 2016 is de vierde wedstrijd, in de serie van 5, gehouden bij Hercules en 
Parthenon. De resultaten van de pupillen, alsmede de laatste wedstrijddag op 10 september 
2016, zijn te vinden op: http://herculesdordrecht.nl/pupillencompetitie-2016-2/ 
 
Onderlinge werpcompetitie Hercules/Parthenon 
Op 2 juni 2016 vond de 3e wedstrijd plaats in de onderlinge werpcompetitie voor Hercules- en 
Parthenon leden. De 4e wordt op 28 juni 2016 afgewerkt. Zie voor de uitslagen: 
http://herculesdordrecht.nl/onderlinge-werpcompetitie/ 
 
Dag van de Atletiek 2017 
Op 18 maart 2017 vindt de 13e editie van de Dag van de Atletiek plaats. Een evenement op 
Papendal waar onder andere trainers, juryleden en bestuursleden samen komen en een mooie 
dag boordevol atletiek beleven. Iedere editie heeft zijn eigen visual die het thema in beeld 
weergeeft. De afbeelding wordt gebruikt voor allerlei promotie-uitingen van de Dag van de 
Atletiek, zoals de website van de Atletiekunie en van atletiekverenigingen, Facebook, Twitter en 
bij mailverkeer. Voor de visual van 2017 willen we graag jouw hulp inschakelen! Hoe zie: 
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/brengt-jouw-club-het-ultieme-atletiekgevoel-beeld 

http://herculesdordrecht.nl/onderlinge-werpcompetitie/
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Samen naar de WK Atletiek 2017 in Londen 
Van 4 tot en met 13 augustus 2017 vormt Londen het strijdtoneel voor de WK Atletiek. Wil jij 
daarbij zijn? Dat kan, via de Vrienden van de Atletiek. Oranje supporters bij elkaar in het Queen 
Elizabeth Olympic Park. 
Eind augustus 2016 start de ticketverkoop voor de WK Atletiek. Via de Vrienden van de Atletiek 
kun je nu al voorkeur tickets bestellen. Zij regelen dat alle Nederlandse supporters bij elkaar 
zitten op goede plaatsen. Je hebt de keuze uit zeven plekken in het Queen Elizabeth Olympic 
Park in vier verschillende prijscategorieën. Dit te gekke aanbod is mogelijk dankzij de goede 
contacten die de Vrienden van de Atletiek met de Britse supportersclub hebben opgebouwd. De 
tickets moeten in principe voor half juni worden besteld, maar de organisatie van de Vrienden 
van de Atletiek werkt aan een verruiming van deze inlever- en betalingstermijn. 
Wil jij erbij zijn? 
Stuur dan een mailtje naar Ed Turk (ed@edturk.com) van de Vrienden van de Atletiek. Hij stuurt 
je verdere informatie zoals het tijdschema, de ticketprijzen en het bestelformulier. En je wordt 
natuurlijk ook Vriend van de Vrienden (lid of begunstiger). De Vrienden van de Atletiek werken 
momenteel ook aan een gelijksoortig systeem voor de EK Atletiek 2018 in Berlijn en wellicht ook 
nog voor de EK Indoor 2017 in Belgrado. 
 
Enquête “Atletiek voor iedereen” 
Laat je mening horen en win kaarten voor de EK Atletiek. 
De Atletiekunie spreekt de doelstelling uit om een laagdrempelige sportbond te zijn. Dit probeert 
zij onder andere te bereiken met een communicatieve strategie, waarvan "Atletiek voor iedereen" 
een van de hoofdpunten is. Dit betekent dat de atletieksport voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk moet zijn en dat potentiële leden een zo klein mogelijke drempel mogen ervaren om 
toe te treden tot een atletiekvereniging of om direct lid te worden van de Atletiekunie zonder 
hierbij verbonden te zijn aan een club. Het doel van deze enquête is het onderzoeken van de 
mate waarin de Atletiekunie erin slaagt om deze boodschap over te brengen. Onder de 
deelnemers worden kaarten voor de EK in Amsterdam verloot. Ga naar de vragenlijst: 
https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=4bed21ab-2b95-4c0b-82a0-7f7cc7427e24 Bij 
onduidelijkheden of vragen over de enquête kun je mailen naar jelle.kemper@atletiekunie.nl 
 
Vacatures 
Hercules is een grote vereniging met een groot aantal vrijwilligers. Maar er zijn nog diverse 
functies niet vervuld, zie hiervoor: www.herculesdordrecht.nl/vrijwilligers/vrijwilligers-gevraagd/  
Op dit moment is er dringend behoefte aan vrijwilligers voor de jeugdcommissie atletiek, aan 
kantinemedewerkers en wedstrijdorganisatiecomité baan. 
Aanmelden bij de verenigingsmanager Frank de Visser, e-mail: vm@herculesdordrecht.nl 
 
Ledenadministratie 
Bij wijziging van naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mail adres de 
ledenadministratie informeren via het e-mail adres: hercules@pi-ad.nl  
Bij verandering van een sportonderdeel bij Hercules dit ook melden, b.v. naast fitness, atletiek 
gaan beoefenen of andersom. Dit i.v.m. het aan/af melden bij de landelijke koepelorganisaties 
Atletiek Unie en Krachtsportfederatie. 
 
Kopij nieuwsbrief 
Kopij, artikelen, nieuwtjes, foto’s kunnen gestuurd worden naar het e-mail adres: 
redactie@herculesdordrecht.nl Mocht je de nieuwsbrief maandelijks via de e-mail willen 
ontvangen geef je e-mail adres door aan: info@herculesdordrecht.nl  
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