
6 september 2013 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief? Stuur je bijdrage aan Liesbet Stravers: redactie@aristos-best.nl  

Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  

Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 

 

Kijk ook eens op de website voor meer actueel nieuws,  
foto s en achtergrondinformatie. 

Agenda:  

Zo. 8 september: 
Outdoor-activiteit 

 

13-15 september: 
Jeugdkamp: 

 

15 september: 
Sociale Markt 

 

Wil je ook meespelen?  

Kies dan Aristos als goed doel . 
Alvast bedankt voor uw steun aan Aristos 

Jarig in september 
 
 2 september  Alette Moorman 
  2 september  Adam Vodak 
  4 september  Ursus Bekkers 
  6 september  Peter Millenaar 
  8 september  Jac Thielemans 
  8 september  Ad de Bruin 
 11 september  Eline Ambaum 
 12 september  Nadine  Schuurman 
 17 september  Anne Stravers 
 20 september  Veerle Stravers 
 24 september  Dionne de Goederen 
 28 september  Casper Hermans 
 29 september  Rick v. Gerwen 
 30 september  Koen Stobbe 
 

Nog een paar nachtjes slapen en dan ... 

 

LANCERING NIEUWE WEBSITE 

 
Er is de afgelopen weken heel hard gewerkt om de nieuwe Aristos-website te bou-

wen en te vullen met informatie. Er moeten nog een paar puntjes op de i gezet 
worden.  

Wij van de redactie kunnen haast niet wachten om jullie het mooie resultaat te 

kunnen laten zien. Zijn jullie al een beetje nieuwsgierig? Hou je mailbox of face-

book maar in de gaten... 

 

Outdoor-activiteit en jeugdkamp 
 

A.s. zondagmiddag is het zover. Dan gaan heel veel A– en seniorenleden een 

avontuurlijk uitje beleven in Hoogeloon.  

 
Het weekend daarna gaan 33 kinderen mee op jeugdkamp. Dat wordt zeker 

ook een gezellige boel. 

 

Alle deelnemers hebben verdere informatie ontvangen. Iedereen heel veel 
plezier toegewenst! En we zullen er in de volgende nieuwsbrief vast meer 

over te lezen krijgen. 

Oefenprogramma Dames Senioren 
  

Onze DS1 hebben hun eerste oefenwedstrijd met 12-21 gewonnen van VHC2.  

“Het verjongde team heeft het erg goed gedaan, zowel verdedigend als aanvallend. 

Ben zeer tevreden”, aldus coach Jac Thielemans. 
 

Za. 7 sept. 19.00u Aristos 1 - Vespo 1 Best 

 20.15u Aristos 2 - Artemis1  Best 

Za. 21 sept. 19.30u Elshout 2 - Aristos 1  Drunen 
Za. 28 sept. 19.00u Aristos 1 - Elshout 1 Best 

  20.15u Aristos 2 - Elshout 2 Best 

 

Oefenprogramma Heren Senioren 

 
Zo 22 sept. 15.30u Achilles - Aristos Veldhoven, Sportomplex Heiberg 

Zo 29 sept.  10.00u Toernooi Helios Uden, Sporthal De Stigt 

Zo. 6 okt.  13.00u Toernooi HWC Vlaardingen, Sporthal Westwijk 

ISE Magnetics steekt jongens C team van Aristos in het nieuw 

  
ISE Magnetics is al jaren sponsor van handbalvereniging Aristos. Deze zomer von-

den zij het tijd om hun bedrijfslogo te vernieuwen en daarmee met een modern en 

fris imago de toekomst tegemoet te gaan op zoek naar nog betere resultaten. De 
doelstellingen van de jongens C waren precies hetzelfde en daarom bedacht direc-

teur Stefan Batenburg zich geen moment. Er werd een set nieuwe tenue’s geregeld 

zodat 'zijn' team met dezelfde professionele uitstraling voor de hoofdprijs kan gaan.  

 
De jongens C hebben de eerste stap al 

gemaakt. Hun eerste wedstrijd van het 

seizoen hebben ze gewonnen van te-

genstander Blauw-Wit. De wedstrijd 

ging gelijk op en was dus lekker span-
nend. Via een ruststand van 7-5 werd 

de eindstand 12-10. Een mooi begin 

voor een team dat pas net in deze sa-

menstelling bij elkaar is. Coach Arthur 
van Bergen was uiteraard tevreden. 

Martijn Ambaum was de topscoorder. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA VELDCOMPETITIE 
 

Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.  

Het volledige programma is te vinden op de website van de afdeling (www.nhv.nl)  of op de borden in de sporthal. 

UITSLAGEN 

    wedstrijdduur balmaat 

Senioren heren 2 x 30 min 3 

  dames 2 x 30 min 2 

A-jeugd heren 2 x 30 min 3 

  dames 2 x 30 min 2 

B-jeugd jongens 2 x 25 min 2 

  meisjes 2 x 25 min 2 

C-jeugd jongens 2 x 25 min 2 

  dames 2 x 25 min 2 

D-jeugd meisjes 2 x 20 min 1 

  jongens 2 x 20 min 1 

E-jeugd meisjes 2 x 20 min 1 

  jongens 2 x 20 min 1 

Aankondiging Grote Club Actie 
 

Binnenkort gaat de Grote ClubActie van start en ook Aristos doet daar weer aan mee. De 

officiële start is op 14 september. Kinderen die op 1 juli nog geen 13 waren krijgen binnen-

kort de intekenformulieren. We verzoeken de coaches / trainers om op tijd de formulieren 
uit te delen en weer te verzamelen.  

We hopen dat de kinderen door hun ouders en hun trainers-coaches gemotiveerd en geholpen worden om 

de loten te verkopen. Van de opbrengst kunnen we weer leuke dingen organiseren voor m.n. de jeugd. 

Was je op 1 juli 13 jaar of ouder, dan ontvang je over enkele weken 3 loten die met de contributie betaald 
worden.  

Overzicht speeltijd en balmaat  

http://www.aristos-best.nl/
mailto:redactie@aristos-best.nl
http://www.vriendenloterij.nl/home.htm
http://twitter.com/#!/AristosBest
http://www.vandenanker.com/
http://www.ise.nl/?pagina=home&lan=nl
http://www.staalmarkt.nl/tableaux/index.php?pageId=28&gclid=CL2mhvnGmacCFcOIDgod-TrFcA
http://www.bijverhoeven.nl/
http://www.sporthalbest.nl/
http://www.berlaere.nl/
http://www.emecbenelux.nl/index.html
http://www.bestarchitecten.nl/site/
http://www.hanmarverpakkingen.nl/
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
http://www.brabant.handbal.nl/zoekmachine/club#programma

