
 

14-15 juni: 
Jubileumactiviteiten 
 

26 juni: 
Jaarvergadering 
 

4 juli: BBQ/slotavond 
voor kaderleden 
 

12-14 september: 
Jeugdkamp 

1 juni 2014 

Agenda 

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. 

Uitnodiging Algemene LedenVergadering 

 

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.  

Met Pasen heeft een grote groep HS1, HA en DS1 heel veel plezier gehad tijdens een internationaal toernooi in 
St. Truiden, België. 

Paastoernooi St. Truiden 

Op 18 mei organiseerde Aristos een toernooi voor leerlingen van groep 4 van de Bestse basisscholen. Deze leer-
lingen hadden tijdens hun gymlessen kennis gemaakt met de handbalsport. Om dit in praktijk te brengen konden 
ze zich voor dit toernooi aanmelden. Er waren 45 kinderen die verdeeld werden over 6 teams. Een coach van Aris-
tos begeleidde elk team. Het was niet alleen een heerlijke warme dag door de zon. Ook door te kijken en genieten 
van zoveel enthousiaste en fanatieke kinderen kreeg de organisatie een warm en goed gevoel. Tussen de wedstrij-
den door konden de kinderen een spelletje spelen en zo verveelden ze zich geen seconde. Heel veel ouders wa-
ren aanwezig om de kinderen aan te moedigen. Ook zij waren erg enthousiast gezien de vele verzoeken om meer 
informatie. Na de finalewedstrijden werd afgesloten met een shoot-out vanaf de middellijn, zodat elk kind een doel-
poging heeft kunnen wagen. Er was een beker voor het beste team. Maar alle kinderen werden beloond voor hun 
inzet met een mooie medaille. Er zijn deze dag veel foto’s gemaakt. Deze zijn terug te vinden op de website. 
Dit is een belangrijke activiteit voor ons in het kader van ledenwerving. Vandaar dat de organisatie en alle vrijwilli-
gers ontzettend bedankt worden voor hun inzet. Er waren verschillende kinderen zó enthousiast dat ze er over 
dachten om mee te komen trainen. Hopelijk levert het dus als beloning een aantal nieuwe leden op. 

Twee kampioenen veld 2013-2014 

Aristos Scholierentoernooi voor groepen 4 

 
MB  
De MB hebben vorig weekend hun tweede feestje van dit 
jaar gevierd. Na het behaalde zaalkampioenschap werden 
ze toen ook kampioen van de zaalcompetitie.  
 
 
 
 
 
 

 
 

HA  

De HA werden afgelopen zondag kampioen door met 14-30 
van Oranje Wit Helmond te winnen. Aristos was de gehele 
wedstrijd veel sterker en wist een aantal aanvallen zeer fraai 
af te werken. Bijna iedereen kwam tot scoren. Zelfs keeper 
Kevin Vissenberg, die het gehele seizoen al uitstekend de bal-
len tegen houdt, wist zelf een strafworp te scoren. Naaste 
concurrent Bergeijk moet nog een wedstrijd te spelen. Die 
kunnen dan evenveel wedstrijdpunten halen, maar het doel-
saldo van Aristos is veel beter. Vandaar dat we voor onze HA 
het kampioenschap al tellen! 

Mocht je erover denken om je lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan z.s.m. schriftelijk door een berichtje aan het 
wedstrijdsecretariaat. wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl 
Dit moet officieel voor 1 juni, anders ben je voor volgend jaar contributieplichtig. 

Zoals iedereen binnen Aristos wel weet vormen Koen Stobbe en Jaap 
Klompers al een tijdje een scheidsrechterskoppel. In april en mei zijn zij 
bij verschillende gelegenheden (o.a. NK jeugd C en B) door de NHV 
scheidsrechterscommissie beoordeeld op hun kunnen. Die waren blijk-
baar dik tevreden want het resulteerde in een directe promotie naar de 
landelijke tweede divisie voor het komende seizoen. Deze promotie 
bleef ook binnen Brabant niet onopgemerkt en zo volgde een uitnodi-
ging om de bekerfinale bij de heren senioren tussen PSV-2 en Olympia 
'89 2 te komen fluiten in Oss. Wie weet waar dit gaat eindigen.. 
 
Koen en Jaap: proficiat met deze promotie! We hopen dat jullie nog veel 
jaren met evenveel passie en plezier scheidsrechter zullen zijn. En dat 
jullie veel andere jeugdspelers zullen inspireren om de scheidsrechters-
opleiding te gaan volgen. 

 Lees een verslag van Koen. 

Op vrijdag 6 juni is weer de jaarlijkse schoololympiade, waar een tiental 
sporten door groep 6-7 worden beoefend. Ook handbal staat op het 
programma. Op een 5-tal velden worden van 10-14 uur wedstrijden ge-
speeld. Hiervoor zoek ik 11 scheidsen (vanaf ca 15 jaar) om een en 
ander in goede banen te leiden. 
Tot op heden beschik ik nog maar over 8 personen (B-jeugd), een uit-
breiding is dus zeer gewenst !!  
Wie kan/wil mij helpen met dit probleem op te lossen? 
Voor een natje en droogje op die dag wordt gezorgd. 
  
Gaarne een telefoontje naar 373667 of mail naar  
mjavandemortel@onsbrabantnet.nl 
  
m.vr.gr.  
Martien van de Mortel 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Van jeugdleden mogen de 
ouders komen. 

26 juni, 20.00 uur, kantine van sporthal Naestenbest 
 
De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 1 week voor de vergadering digitaal verspreid. 
Noteer de datum alvast in je agenda! 

Opzegging lidmaatschap 

DRINGENDE OPROEP! Gezocht:  
Scheidsrechters voor schoololympiade 

Aristos weer landelijk scheidsrechterskoppel rijker 

Uitslagen 

  1 juni   Martijn Ambaum 
  1 juni  Jesse de Bruin 
  3 juni   Daniel Da Deppo 
  7 juni   Carly Vosters 
10 juni   Marlène Lemmens 
12 juni   Tobias v.d.  Dongen 
13 juni   Thijn van  Kippersluis 
14 juni   Tim v. Es 
15 juni   Kim Hendrikx 
15 juni   Tanja Baltussen 
16 juni   Babette v. Brederode 
19 juni   Anouk de Bresser 
20 juni   Ab v. Dooremolen 
23 juni   Carien Scheepens 
27 juni   Toine Singendonk 
29 juni   Claudia v. Kuijk 
30 juni   Daphne de Rooij 

Verjaardagen  
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