
24 oktober 2014 

Agenda 

Bijdragen van elk team 

 

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.  

Vorig jaar zijn we begonnen met een schema om alle teams een stukje te laten schrijven dat geplaatst kan worden 
voor de nieuwsbrief, in de krant of op de site. Het mag een wedstrijdverslag zijn, maar ook een verslag van een 
teamactiviteit, kampioensfeestje, of wat je maar kunt bedenken als team. De meeste teams deden 
heel enthousiast mee en er zijn dan ook veel positieve reacties ontvangen van alle kanten. Vandaar dat we dat dit 
jaar ook weer gaan doen. Er is een schema gemaakt wanneer we van welk team een bijdrage verwachten.  

 
De redactie bepaalt of het stukje geschikt is voor de nieuwsbrief, website 
en/of Groeiend Best.  
Mail het stukje, en foto’s zijn hierbij zeker ook welkom!, naar pu-
blic.relations@aristos-best.nl.  
Stukjes voor plaatsing in Groeiend Best moeten op zondag voor 18.00 uur 
binnen zijn. 

 
 

TEAMFOTO’s 
Alle teams worden verzoht z.s.m. een nieuwe teamfoto aan te leveren voor de website. Hierover heeft Rick van 
Gerwen onlangs een mail gestuurd. Neem met hem contact op als je wilt dat hij die teamfoto en/of spelerfoto’s 
komt maken. Alvast bedankt voor jullie mederwerking! 

In het weekend van 12-14 september hebben we weer een Aristos Jeugdkamp gehad. Dit jaar waren er 26 jeugd-
leden, van D-C-B-A teams, die meededen. Locatie was de ‘blokhut’ van Jong Nederland in Liessel, die we al ken-
den van 2 jaar geleden. De weersvoorspellingen waren perfect (en die kwamen gelukkig ook uit!). 
 
De jeugdleden waren door ouders vrijdagavond rond 19.00uur naar de locatie gebracht. Uiteraard is het dan even 
met zijn allen een plekje zoeken op de slaapzalen; één voor de jongens en één voor de meiden. Daarna meteen 
even allemaal hout sprokkelen in het bos, aan de overkant van de weg, voor het kampvuur later op de avond. 
Maar voordat het kampvuur werd aangestoken stond in de avond een ‘a minute to win it’ spellencircuit op het pro-
gramma met hilarische momenten; bekertjes wegblazen met een ballon, flessen omslingeren en baloefeningen. 
Inmiddels was het donker genoeg voor een dropping, waarbij bleek dat navigeren best lastig is, maar iedereen 
kwam op terug :) . En daarna natuurlijk het kampvuur met eigen verzameld hout en soms echt hoge vlammen. 
Maar uiteindelijk gingen we toch allemaal naar de slaapzalen om na verloop van tijd te gaan slapen. 
 
’s Ochtends rond 9 uur begonnen we aan het lopend ontbijtbuffet waarbij we ook een lunchpakket voor de middag 
hebben gesmeerd. Nadat we met zijn allen het spel buskruit hadden gedaan, zijn we naar het zwembad van va-
kantiepark Prinsenmeer  gegaan. Daar hebben we samen lang veel lol gehad en ook veel samen in het zwem-
bad  ‘gelummeld’; gezellig als vereniging samen. Terug bij de blokhut werd het traditionele buikschuiven gehouden 
na enige aarzeling toch door velen geprobeerd. Daar krijg je honger van en dus werd de barbecue klaar gemaakt. 
Tussendoor konden we de energie die er toch nog wel was, goed kwijt op het naastgelegen voetbalveld, en ook 
‘hangen’ was favoriet. In de avond gingen we weer allemaal naar het veld/bos aan de overkant, waar we een 
smokkelspel speelden; in kleine groepjes proberen met slim in- en verkopen van verschillende drugs (ouders wees 
gerust; koffie, meel, hagelslag doet wonderen) veel geld te verdienen. Maar let op als de politie je pakt ben je alles 
kwijt…tenminste wat de politie vindt. Terug op ons honk staken we het kampvuur weer aan….tot het hout op was. 
Sterke verhalen over slaaptijden, die soms ook echt waar zijn, maar daar is een kamp ook een beetje voor, toch?  
 
Na deze (korte) nacht werd de locatie na het ontbijt weer helemaal opgeruimd en ondertussen werden handbal-
wedstrijdjes gespeeld. Totdat rond 13 uur iedereen werd opgehaald; moe en mak na een zeer geslaagd weekend. 
En dit alles was alleen maar mogelijk door een mooie opkomst van onze jeugdleden en dankzij een schitterende 
organisatie door: Anjo, Anne, Henri, Jesse, Lotte, Marlin, Sandy en bereidwillige ouders die bleven slapen en met 
de auto’s op en neer reden. 

Allemaal HEEL ERG BEDANKT!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze en veel meer foto’s staan op onze website! 

 

Grote club: 
Uiterlijk 8 november 
Inleveren geld van de 
loten 
 

Wedstrijdprogramma  zaalcompetitie 

Robert Nijdam bondscoach nationale dames Youth 

 

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

Robert Nijdam is ooit z’n handbalcarrière begonnen bij Aristos. Hij is nu bondscoach van de nationale Dames 
Youth geworden. Misschien vind het het leuk om daar meer over te lezen. Klik hier 

Handbal spreekbeurtpakket 

Van de redactie - Versterking gezocht 

De PR-commissie kan goed versterking gebruiken van iemand die enthousiast en actief aan de slag wil om met 
enige regelmaat stukjes te schrijven voor nieuwsbrief, website en/of Groeiend Best. Er zijn ideeën genoeg maar 
het ontbreekt de huidige commissie aan tijd om méér te doen. Wie komt ons versterken?? Meld je bij Liesbet op 
tel. 0499-397031 of via mail naar public.relations@aristos-best.nl en ik geef je graag meer informatie. 

Uitslagen 

za 25-okt MJF 

zo 2-nov MJD1 
za 8-nov MJD2 
za 15-nov JC 
zo 23-nov DA 
za 29-nov DS2 
za 6-dec HS2 
zo 14-dec HA 

Aristos jeugdkamp 2014 was kei-gaaf!! 

Moet jij dit jaar ook een spreekbeurt houden? Misschien vind je het leuk om dat over handbal te doen.  
Dan hebben we goed nieuws! Met het uitgebreide handbal-spreekbeurtpakket kun je een leuke spreekbeurt hou-
den voor je klasgenootjes. Het pakket helpt je niet alleen aan een mooi punt, maar zo maak je ook mooie reclame 
voor jouw favoriete sport. Je bent dan een echte handbal-ambassadeur! 
In het pakket zit een mooie poster met een handbalveld en een actiefoto van een speler of speelster uit het natio-
naal team! Ook krijg je stickers voor alle klasgenootjes, een spelregelflyer, een sleutelhanger en een aantal uitnodi-
gingskaartjes om de kinderen uit je klas een keertje te laten meetrainen bij onze club.  
Lijkt je dit leuk?? Vraag dan nu je spreekbeurtpakket aan op www.handbal.nl/jeugd/spreekbeurtpakket/ en zorg er-
voor dat je alles over handbal kunt vertellen! Op de website vind je ook een leuke PowerPoint presentatie die je 
misschien nog extra kan inzetten en nog meer informatie zoals de geschiedenis van handbal, filmpjes en nog heel 
veel meer om het nóg leuker te maken… Succes!  
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