10 april 2014

Agenda
18-20 april: Paastoernooi DS1/HS-A/HS-1
20 mei 2014:
ARISTOS 40 JAAR
14-15 juni:
Jubileumactiviteiten
26 juni:
Jaarvergadering
4 juli: BBQ/slotavond
voor kaderleden

Aristos bestaat 40 jaar! - Vlug inschrijven!
In de vorige nieuwsbrief stond al een uitgebreide aankondiging van het jubileumprogramma. Ook op de website
en op de speciale facebook pagina kun je van alles terugvinden.
De commissie is druk bezig met de voorbereidingen. Omdat het een feest moet worden voor en door de hele vereniging heeft elk team een taak toegewezen gekregen.
Binnenkort vanzelfsprekend veel meer informatie.
In de bijlage het digitale inschrijfformulier voor het programma. Voor de organisatie is het erg handig om op tijd te
weten op hoeveel deelnemers ze kunnen rekenen. Meld je daarom snel aan. Vul het formulier in en mail het terug
naar aristos40jaar@gmail.com. Ken je nog oud-leden, stuur dit dan ook naar hun door. Zodat ze zich kunnen inschrijven want we willen ze er heel graag bij hebben.

Fotoshoot
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Aristos wordt er op dinsdag 22 april a.s. een fotoshoot gehouden
voor alle leden van Aristos.
Niet alleen de spelende leden, maar ook alle vrijwilligers worden dan om 19:00 uur precies in de sporthal verwacht.
Er wordt een foto gemaakt van de voltallige Aristos-familie, dus na het opstellen is het binnen 5 minuten gepiept.
De spelende leden worden geacht in ARISTOS-TENUE op de foto te komen. Vrijwilligers in hun polo/trui als ze
die hebben. Thuis alvast omkleden wordt sterk aanbevolen.

In de laatste ALV is er een vraag gesteld waarom er geen bedrag gereserveerd was voor het jubileumfeest. Na de vergadering en het aantreden van Erwin Stobbe als penningmeester, is een bedrag gereserveerd van maximaal € 1.500 voor
de festiviteiten rondom het jubileum. Deze extra uitgaven zullen gedekt worden door extra sponsorinkomsten.

MB kampioen zaal 2013-2014
Onze MB zijn op een gedeelde eerste
plek geëindigd in de zaalcompetitie. Ze
werden op doelsaldo weliswaar tweede, maar wij tellen het kampioenschap!
De meiden en coaches Diny en Petra
zijn natuurlijk in de bloemetjes gezet.
Proficiat allemaal!!

In de bijlage de eindstanden van de
zaalcompetitie.

Pupil van de maand: DEX GEVEN

22 februari

Op 22 februari was Dex Geven pupil van de maand bij de wedstrijd van de heren 1.
Hij was niet zomaar gevraagd, maar daar wist hij nog niks van toen hij zenuwachtig in vol ornaat in de sporthal aankwam.
Dex werd deze avond speciaal in het zonnetje gezet omdat hij dit jaar de meeste Grote Clubloten van iedereen had verkocht. Wel 84! Dat is in z’n eentje 1/3 van alle door de B/C/D/Ejeugd verkochte loten!!!! Een groot compliment en een cadeautje wel waard. Dat nam hij glunderend samen met z’n oorkonde in ontvangst.
Dex had voor de zekerheid z’n vader maar mee genomen. In het begin vond hij het maar eng
tussen al die grote mannen, maar tegen het eind van de wedstrijd vermaakte hij zich prima en
hij leefde helemaal mee met de wedstrijd en wilde hij niet meer naar huis….

Mini-toernooi jongste jeugd – ouders
Op dinsdagmiddag 25 maart was het weer zover. De jaarlijkse wedstrijd met de jongste jeugd en hun ouders. De
opkomst was dit jaar buitengewoon goed. Maar liefts 45 deelnemers! Dat leverde 6 teams op die allemaal streden
om de ereplaatsen. En strijd was er volop! Iedereen was kei fanatiek en er werd volop gevochten om de bal.
Gelukkig was er ook nog genoeg ruimte voor lol en dat leverde alles bij elkaar een schitterend toernooi op met
veel enthousiaste spelers, fraaie aanvalsacties, goed verdedigingswerk, slimme kinderen, boven verwachting
presterende volwassenen en 1 licht gewonde Dex die de bal als keeper prachtig tegen hield maar daar wel een
scheurtje in de lip aan over hield, maar die dat waarschijnlijk al lang vergeten is. Kortom, genoeg reden om dit
toernooi het volgend jaar ook weer te houden. Iedereen die mee gedaan heeft in ieder geval van harte bedankt !
Namens de organisatie,
Rick van Gerwen

Oh ja, de foto's van het toernooi staan op onze website !

Wedstrijdprogramma veldcompetitie
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
6 april
9 april
11 april
15 april
18 april
20 april
21 april

Thijs van Baardwijk
Emmy Deurhof
Juliette Legius
Thanh-Nhi Nguyen
Lars Welvaarts
Martien v.d. Mortel
Diny de Bresser

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.

