
 

 

Di 25 maart: mini-
toernooi jeugd—ouders 
 
20 mei 2014: 
ARISTOS 40 JAAR 
 
13-14 juni: 
Jubileumactiviteiten 

24 januari 2014 

Agenda 

Wedstrijdprogramma  zaalcompetitie 

Uitslagen 

 

Hier alleen het programma van de eerstvolgende weekenden.  
Het volledige programma is te vinden op de website of op de borden in de sporthal. 

Aristos bestaat 40 jaar! 

 

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.  

  5 februari  Angelique v.d. Werff 
  6 februari  Claudia Schepens 
  6 februari  Anne v. Laere 
  9 februari  Erwin Stobbe 
12 februari  Daan van Assouw 
15 februari  Ad Siemerink 
16 februari  Jan v. Wijgerden 
17 februari  Kevin Vissenberg 
17 februari  Mariska Leemans 
18 februari  Robin Koning 
24 februari  Manon Bekkers 
25 februari  Sabine v. Laere 
25 februari  Angela Eijkemans 
28 februari  Liesbet Stravers 

Verjaardagen  

Op 25 januari was ik pupil van de week bij de heren. 
Bij aankomst werd ik opgewacht door coach Henri van Vroenhoven en aanvoerder Arthur. 
Daarna kregen de heren in de kleedkamer een goede en krachtige peptalk van Henri. 
Deze wedstrijd moesten ze winnen, omdat ze de wedstrijd daarvoor hadden verloren. 
Samen met de heren mocht ik daarna gaan warmlopen. 
Toen ze op goal gingen schieten, mocht ik ook meedoen. 
Daarna begon de spannende wedstrijd. 
In de eerste minuten werden al veel doelpunten gemaakt. 
De eerste helft verliep goed en Aristos stond voor. 
Na de tweede helft konden ze trots het veld verlaten: het was een goede en gewonnen wedstrijd (25-19). 
Ik vond het echt heel leuk en interessant! 
Het ging er best vaak hard aan toe, de tegenstanders waren heel lomp.  
Ondanks dat de Aristos heren veel klappen en stoten kregen,bleven ze gewoon doorspelen. 
Ze hebben het uitstekend gedaan. 
 
Ik zou graag nog eens pupil van de maand willen zijn. 
Bedankt voor de super avond! 
 
Groetjes van Luka Corten 

Op 20 mei 2014 is het precies 40 jaar geleden dat Aristos werd opgericht. In die 40 jaar is er heel veel gebeurd, er 
waren prachtige maar ook roerige tijden bij. Veel handbalverenigingen halen de 40 jaar niet en ook in Brabant 
hebben we vele verenigingen zien komen en gaan. Maar Aristos heeft zich weten te handhaven en maakt, zoals 
wel vaker in die 40 jaar, weer een bloeiperiode mee. 
 
Er is dus alle reden voor een groot feest en dat gaan we ook doen! De Jubileum Commissie is er al een tijdje mee 
bezig en heeft inmiddels het programma klaar. 
Het jubileum programma heeft als motto: “Crisis? Niet bij Aristos!”. Wat dat inhoudt wordt nog verder bekendge-
maakt, maar verkleedpartijen en voedselbanken spelen een rol. 
 
De Jubileum Commissie hoopt vele leden en vooral ook oud-leden te mogen begroeten op de diverse activiteiten 
en vooral op de spetterende feestavond. 
En natuurlijk is er de officiële receptie, daaraan voorafgaand. Hier ontvangt het bestuur, naast de leden, de geno-
digden die voor Aristos belangrijk zijn: het gemeentebestuur, raadsleden, sponsors, bevriende verenigingen en 
een ieder die met Aristos begaan is. 
 
De activiteiten starten met het traditionele Schoolhandbal toernooi, dat dit jaar in het teken van het 40-jarig jubile-
um staat. Want de jeugd heeft nog altijd de toekomst! Niet lang daarna vindt het feestweekend plaats: op 13 en 
14 juni. In en rond de sporthal Naestenbest. Zaterdag is er van alles te doen voor de jeugd; er wordt (ook en voor-
al voor de junioren en senioren) een poging gedaan om in het Guinness Book of Records te komen met het zgn 
“latje gooien”. 
Dan de receptie met aansluitend het Jubileum toernooi, waaraan, naar wij hopen, vele genodigden zullen mee-
doen. Het wordt een snel en flitsend toernooi met korte wedstrijdjes, want om 20:30 uur begint de feestavond. En 
die wordt afgesloten met een werkelijk sensationeel spetterend vuurwerk! 
 
Voor de verre reizigers (en voor wie dat wil)  wordt voor slaapgelegenheid gezorgd, waarna op zondagmorgen 
een ontbijt klaarstaat. Natuurlijk mag iedereen, ook de niet-overnachters, daaraan deelnemen tegen betaling van 
een kleine bijdrage. Het is dan wel geen crisis bij Aristos, maar voor niets gaat alleen de zon op. 
Na het ontbijt staat een familietoernooi op het programma; alle leden mogen met familieleden (en vrienden) een 
team vormen en strijden om de Jubileum-trofee. Dit toernooi wordt gevolgd door een oud succes-nummer: de gro-
te Playback Show, waarmee de feestelijkheden worden afgesloten. 
 
De Jubileum Commissie is blij te kunnen melden, dat de hele vereniging zal worden ingeschakeld bij de organisa-
tie van de diverse activiteiten. Zo krijgt elke team iets te organiseren, natuurlijk met hulp van ervaren mensen. 
Het programma ziet er dus als volgt uit: 
 

Programma: 
Datum nog te bepalen:  Schoolhandbal toernooi 
 
Vrijdag avond  13 juni:  
22:00 misschien met z’n allen WK voetbal Spanje-Nederland bekijken. 
 
Zaterdag 14  juni: 
12:00 Circus zelfdoen en voorstelling, Springkussen, Handbal Clinic 
16:00 Latje gooien (Guinness book record) 
18:00 Receptie 
19:00 Jubileum toernooi 
20:30 Feestavond met “vuurwerk” einde 
 
Zondag 15 juni: 
10:00 Ontbijt (€ 2,50 pp) 
12:00 Familie toernooi 

14:00 Playbackshow en afsluiting feestweekend 

Pupil van de maand: LUKA CORTEN   25 januari 

De HA zijn nog niet in actie gekomen in de 
bekercompetitie. Zij zijn de eerste ronde 
vrijgeloot. Daardoor staan ze direct in de 
kwartfinale . 
Deze wedstrijd is gepland op donderdag 
13 maart 2014 om 20:30  Dongen—Aristos 

Bekercompetitie 

http://www.aristos-best.nl/
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
mailto:public.relations@aristos-best.nl
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
http://www.staalmarkt.nl/tableaux/index.php?pageId=28&gclid=CL2mhvnGmacCFcOIDgod-TrFcA
http://www.sporthalbest.nl/
http://www.berlaere.nl/
http://www.emecbenelux.nl/index.html
http://www.bestarchitecten.nl/site/
http://www.hanmarverpakkingen.nl/
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