25 oktober 2013

Agenda
Za. 2 november:
Spooktocht Oirschot
Za. 2 november:
Seizoensopening Aristos
Zo. 5 januari ‘s middags:
Nieuwjaarsactiviteit

Handbaltrainer 1 cursus
Tijdens de algemene ledenvergadering in juni is
de visie van HV Aristos tot en met 2016 gepresenteerd. Aristos heeft ambitieuze doelstellingen voor de komende jaren, promotie van de
dames en heren vaandelteams naar eerste
klasse. Voor het leggen van een goede basis
investeert de club in opleiding van jeugdtrainers
en coaches. Hiermee wordt een solide basis
gelegd wat ten grondslag ligt aan de doelstellingen. Deze maand is gestart met de Handbaltrainer 1 cursus. lees verder

Sponsoring
Aristos verwelkomt Van Laere Schilders als nieuwe sponsor
Paul van Laere is geboren en getogen Bestenaar en kent HV Aristos al heel
lang. Via familie en vrienden was er al betrokkenheid bij onze vereniging en dus
vond hij het tijd worden om zichzelf ook aan te sluiten bij onze handbalfamilie
door zich als sponsor op te werpen. Wij zijn heel blij met zijn ondersteuning.
De komende drie jaar zal het reclamebord van zijn
bedrijf ‘Van Laere Schilders’ bij onze thuiswedstrijden
in sporthal Naestenbest te zien zijn als blijk van zijn
betrokkenheid bij onze vereniging.

Opening zaalhandbalseizoen 2013-2014
Zaterdag 2 november - aanvang 19.40
Op zaterdag 2 november nodigen wij alle leden, ouders, sponsoren, vrienden en bekenden uit om getuige te zijn
van de opening van het zaalhandbalseizoen 2013-2014.
De feestavond zal beginnen om 19.40 met de dames senioren 1 wedstrijd die strijden tegen Bergeijk, aansluitend zullen de heren senioren 1 om 21.00 de thuiswedstrijd spelen tegen Groene Ster uit Zevenbergen.
Om deze opening een nog groter succes te laten worden hebben de dames en heren jullie steun als publiek nodig. Wat is er mooier dan een feestavond starten met overwinningen van de beide teams. Daarom zou het super
zijn als jullie aanwezig zijn met toeters en/of andere instrumenten om de beide teams aan te moedigen tot mooie
prestaties.
De dames en heren zullen deze steun zeer waarderen.
De heren zullen op deze avond voor iedereen herkenbaar zijn aangezien we op deze avond onze nieuwe polo's
presenteren.
Na de wedstrijd stort iedereen zich bij Sjef in 'DE SPORTHAL' waarbij we onder het genot van een hapje er een
feestelijke avond van zullen maken.
Wij hopen op een geweldige opkomst waardoor er een supersfeer zal ontstaan tijdens en na de wedstrijden.

Spooktocht
De kinderen die zich hebben aangemeld voor de spooktocht op zaterdag 2 november, 19.00 uur in
Oirschot, krijgen binnen enkele dagen meer informatie.

Schoolsport
Ook dit jaar biedt Aristos weer handbal aan tijdens de schoolsportactiviteit van de gemeente Best. Zes weken
lang kan de schooljeugd kennis maken met handbal. Er zijn twee flinke groepen (gr. 3-5/gr. 6-8) aan het trainen
onder leiding van Martien van de Mortel en Anjo van Vroenhoven. Die worden daarbij enthousiast ondersteund
door Anouk, Nathalie, Daphne en Rosanne. De deelnemende kinderen zijn bijzonder fanatiek. We hopen natuurlijk dat we er wat nieuwe jeugdleden aan overhouden. Maar het belangrijkste is toch goede reclame en de bekendheid vergroten van onze sport handbal.

Pupil van de maand - ROEL v.d. LOO
Hoi,
Mijn naam is Roel van de Loo, ik ben 11 jaar en zit nu voor het 2e seizoen bij handbal. 19 oktober mocht ik pupil
van de maand zijn bij het 1ste team van de heren bij Aristos. Ze moesten spelen tegen Apollo uit Son, Ik was hartstikke zenuwachtig, ik wist niet goed wat me te wachten stond en wat er van me verwacht werd.
Eenmaal binnen bij de sporthal kwam al snel Arthur (mijn oude coach) naar me toe,hij speelde ook mee die avond
en dat vond ik erg leuk. Ik mocht met hem mee naar de kleedkamer om me om te kleden. Terwijl ik me omkleedde, bespraken de heren de tactiek voor de wedstrijd, wat ik heel slim vond. Toen gingen we met een harde muziek de warming up doen, waar ik ook aan mee mocht doen. Ook mocht ik mee de keeper ingooien.
Toen gingen we even op de bank zitten,om daarna met zijn allen met mij naar het midden te lopen, spannend joh.
Sebastiaan die nu mijn trainer is en ook in dat team speelt, stelde mij voor aan de mensen die in het publiek zaten
en die hard voor mij klapten. Ook kreeg ik een zak met snoep en een diploma. Toen ging het beginnen, Sebastiaan en ik gingen samen over spelen naar het doel van de tegenpartij, waarna ik de laatste paar meter alleen deed
en gooide op goal...hij zat!! Iedereen juichen en klappen.
De wedstrijd begon en ik ging op de bank bij de wissels zitten, ik
kon het prima zien, en vond dat het wel een stuk hardhandiger ging
dan bij ons. Het was erg spannend, ze gingen gelijk op, telkens als
er gescoord werd, gingen de mensen op de tribune erg juichen, ook
de wissels op de bank en ik. Ik vond het echt super cool om eens
een wedstrijd van de grote jongens van zo dicht bij mee te maken,
echt iedereen zou dat eens moeten doen, ik heb er veel van geleerd.. en omdat ze gewonnen hadden mocht ik ook nog mee naar
de kantine...kortom, ik vond het een hele leuke avond waar ik veel
van geleerd heb
Heel veel groeten en dank je wel,
Roel van de Loo

Verslag HS1 - Apollo

Grote Club actie

Heb je het wedstrijdverslag van de bijzonder mooie overwinning
van onze HS1 op Apollo al gelezen op de website? lees hier
En ook het uitgebreide artikel in het Eindhovens Dagblad van
maandag 21 oktober gezien?
lees hier onder ‘Heren 1’

Uiterlijk 8 november:
het opgehaalde geld
voor de Grote Clubloten
inleveren bij je coach

Wedstrijdprogramma zaalcompetitie
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

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.

