26 september 2013

Agenda
30 september:
Plenaire vergadering
voor kaderleden.
1 oktober:
Start zaaltrainingen
3 oktober:
Start trainingscursus
5-6 oktober: eerste
zaalcompetitieweekend

Nieuwe website
Dank jullie wel voor alle complimentjes die we gehad hebben over de nieuwe website. Hopelijk maakt iedereen er
goed gebruik van.
De nieuwsbrief blijft zo regelmatig mogelijk verschijnen. Hierin zal aanvullende informatie staan zoals halleiding en
scheidsrechtersindeling, verjaardagen. Vooral dingen die dus voor ´het grotere publiek´minder interessant zijn.
Als je nog hints of tips hebt, stuur dan je reactie naar redactie@aristos-best.nl.

Jeugdkamp 2013
Elk jaar gaat de Jeugd van Aristos in september een weekend op kamp. Dit
jaar in het weekend van 13 t/m 15 september. De kinderen gingen in groepjes
op de fiets naar de locatie in Diessen. ’s Avonds had de leiding als activiteit
verschillende spellen bedacht. Hierna was het tijd voor het kampvuur dat door
regen pas later aangestoken kon worden. De kinderen waren nog lang niet
moe en … lees verder
Gevonden voorwerpen: toilettas
De rechtmatige eigenaar van deze toilettas
mag zich melden bij Bart Ambaum.
De foto's van het jeugdkamp staan op onze website. Momenteel ruim 300 stuks, maar over ongeveer
een maand zal een groot deel ervan weer worden verwijderd. Dus mocht je alle foto's willen zien, ga
dan snel naar de nieuwe site !

Aristos outdoor 2013
Op zondag 8 september was de outdoormiddag van Aristos. Aangekomen bij Landgoed de Biestheuvel werden we
in twee groepen verdeeld om Expeditie Jones te gaan spelen. Na een korte uitleg was het dan zover.
Beide teams waren superfanatiek en gingen … lees verder
Als je wilt zien hoe dit er allemaal in het echt uit zag, zijn de foto’s terug te vinden op de website.

Sponsoring
Brunschot Reklame uit Oirschot helpt handbalvereniging Aristos een handje
Het veldhandbalseizoen is al weer in volle gang en zo ook de voorbereiding
voor het aanstaande zaalhandbalseizoen. Er is een gedegen ontwikkelplan
voor de jeugd opgesteld en de selectietrainers hebben ambitieuze plannen.
De sport staat natuurlijk centraal maar er zijn ook steeds leuke activiteiten
die voor een goede binding en familiegevoel binnen de vereniging zorgen.
Adrie van Brunschot voelde zich dan ook direct betrokken bij de Aristos familie. Ook hij staat voor kwaliteit en ambitie met zijn bedrijf Brunschot Reclame bv. Zij zijn in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een bekende speler in de sign- en expobranche. ‘Ontzorgen’ is hun sleutelwoord. Een zorg
uit handen nemen doen zij ook door een 3-jarig sponsorcontract met Aristos aan te gaan. Wij zijn erg blij met onze nieuwe partner en zijn ervan
overtuigd dat wij samen met hen onze ambities waar kunnen maken.

Nieuwe voorzitter HC
Zoals wellicht al bekend heeft Henri van Vroenhoven onlangs zijn taak als voorzitter van de HC neergelegd. Dit
omdat hij het trainerschap van onze HS op zich heeft genomen. Deze functie kan niet gecombineerd worden met
die van voorzitter HC.
Inmiddels is Ad de Bruin bereid gevonden om deze taak van Henri over te nemen. Dat maakt het tevens wenselijk
dat Ad deel uit zal gaan maken van het bestuur van Aristos. Ad (vader van Jesse en Thies) is al enkele jaren lid
van de HC, dus weet waar hij aan begint.
Graag willen wij de toestemming van de leden c.q. ouders van jeugdleden om Ad tussentijds te benoemen tot bestuurslid HC.
Indien u bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan voorzitter@aristos-best.nl.
Op deze manier hoeven we geen buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
Indien er voor 1 oktober geen bezwaar wordt aangetekend, zullen wij Ad in het bestuur verwelkomen.
Deze tussentijdse benoeming zal dan op de volgende algemene ledenvergadering officieel bekrachtigd worden.
Henri zal deel uit blijven maken van het bestuur, maar dan als bestuurslid Ledenwerving.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Handbaltrainer 1 cursus bij Aristos
Vanaf 3 oktober start binnen Aristos de handbaltrainer 1 cursus. Er zullen 7 jeugdtrainers deel gaan nemen aan
deze cursus. In overleg met de cursusleider, Roland Kop, zijn ook alle coaches van harte uitgenodigd om op de
cursusavonden aanwezig te zijn. Stuur dan een mail naar addebruin5@gmail.com
Hierdoor spreken trainer en coach straks 'dezelfde taal'. Een win - win situatie!
De cursisten zullen door Henri, Jac en Ben worden begeleid in hun praktische opdrachten.
Data: 3-10 / 10-10 en 24 - 10
Tijdstip: 20.30 - ca 22.30 uur (start is om 20.30!!)
Locatie: Buurthuis D’n Tip

Trainingstijden zaalseizoen m.i.v. 1 oktober

Oefenprogramma DS en HS
Op 21 september speelden de DS1 een oefenwedstrijd in Drunen tegen Elshout 2.
Coach Jac Thielemans: “fel gespeeld, goede inzet, er stond een geweldige verdediging en in de aanval werd er
goed gekeken. Goede aanvallen werden uitgespeeld en afgerond. Ben zeer tevreden over de gespeelde wedstrijd.
Ook de jeugdspelers Anouk de Bresser en Lieke Stobbe hebben geweldig gespeeld. Volgende week tegen Elshout 1 die uitkomen op de 1ste klasse.”
Dames senioren
Za. 28 sept. 19.00u
20.15u

Aristos 1 - Elshout 1
Aristos 2 - Elshout 2

Best
Best

Heren senioren
Zo 29 sept.
10.00u
Zo. 6 okt.
13.00u

Toernooi Helios
Toernooi HWC

Uden, Sporthal De Stigt
Vlaardingen, Sporthal Westwijk

Wedstrijdprogramma (laatste weekend veld / eerste weekend zaal)
Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal.

Uitslagen

Verjaardagen
3 oktober
7 oktober
13 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
20 oktober
22 oktober
31 oktober

Mark v. Leeuwen
Ursula Kroesen
Henry Schepens
Erik v. Happen
Yuani Blindenburg
Anjo v. Vroenhoven
Henri v. Vroenhoven
Stijn Leemans
Rick v.d. Ven

Grote Club actie
Uiterlijk 11 oktober: je intekenlijst inleveren
bij je coach
Hierna worden z.s.m. de loten verstrekt.
Uiterlijk 8 november: het opgehaalde geld
inleveren bij je coach

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?
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.
Meer actueel nieuws, foto s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.

