
21 november 2014 

Agenda 

Wedstrijdverslag Aristos MJD—VHC  8 november 

 

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.  

Vrienden van Aristos, 
 
Dit is jullie kans om lid te worden van de club van 50. Het betreft een club van mensen die Aristos een warm hart 
toedragen en één keer per jaar 50 euro betalen om de vereniging te ondersteunen. Je kunt zelf meedoen maar je 
kunt ook als team meedoen, of je opa en oma vragen mee te doen, of met je vriendengroep meedoen, of je buur-
vrouw en buurman vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt lid worden van deze exclusieve club. Er is 
echter één uitzondering; je mag niet je bedrijfsnaam opgeven.  
  
We zijn gestart met 15 personen maar doen nu nog een éénmalige oproep aan iedereen die het maar horen wil 
om lid te worden. Inschrijving staat in eerste instantie nog open tot en met 1 december as. Natuurlijk kan het later 
ook nog maar dan ben je wél te laat voor onze eerste actie. Onze sponsor 'Brunschot' uit Oirschot heeft namelijk 
kosteloos een banner ter beschikking gesteld. Het betreft een roldoek in een cassette met de namen van de leden 
van de Club van 50 erop gedrukt. Deze banner zal elk weekend tijdens de wedstrijden worden uitgezet. Het doek 
zal jaarlijks worden 'ververst'. We hopen natuurlijk dat er zich voor de 1e nog veel nieuwe leden aandienen.  
  
Wil je meedoen stuur dan een mailtje naar Erik van Happen (ehvanhappen@onsmail.nl). Laat tevens weten hoe je 
op de banner vernoemd wilt worden (met/zonder hoofdletters voor/achternaam etc). En denk erom. De banner 
wordt besteld op 2 december dus aanmeldingen na die datum moeten een jaartje geduld hebben.  
  
Met vriendelijke groet, 
De sponsorcommissie 
Erik van Happen  

 

 

Wo. 3 december: 
vriendjes/vriendinnetjes
-toernooi, na afloop 
pannekoeken! 
 
 

Za. 10 januari:  
nieuwjaarsborrel 

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 

In het memoriam van Jan van Wijgerden in de vorige nieuwsbrief is helaas een storende fout geconstateerd.  
De crisis binnen Aristos waarover gesproken wordt heeft namelijk plaatsgevonden rond 1990, niet halverwege de 
jaren negentig. 

De meisjes D van Aristos speelden dit weekend een sportieve handbalwedstrijd tegen VHC uit Valkenswaard.  
VHC ging voortvarend van start en scoorde het eerste doelpunt. Die bal ging perfect laag en vlak langs de paal. 
Daar bleef het in de eerste helft gelijk ook bij want Babette stond deze helft op doel en liet zich daarna niet meer 
verrassen.  
Bregje trad op als stoorzender van de grootste speelster van VHC, die vanaf dat moment geen mogelijkheden 
meer kreeg om gevaarlijk te worden. Dionne was snel en verhinderde enkele keren het overspelen van de tegen-
partij. Er werd goed overgespeeld door de meisjes wat vervolgens werd beloond met een gelijkmakende goal. Kim 
wist bijvoorbeeld geweldig door de verdediging van VHC te dringen. Ook verdedigend stond Aristos haar mannetje 
omdat Mireille met haar lengte enkele ballen afblokte. Al snel volgden er meerdere doelpunten van Aristos en met 
een 5-1 werd de eerste helft afgesloten. 

In de tweede helft stond Kim op doel en ook zij heeft maar één bal zien passeren. Het tempo bij Aristos viel wel iets 

terug want het team beschikte vandaag niet over een wissel. Toch stonden de meisjes er ruim voor en besloot de 

coach om de twee nieuwe speelsters Eva en Rowena de kans te geven om in de opbouw aan te vallen. Dat deden 

zij leuk en het is duidelijk te zien dat het team goed op weg is om een eenheid te worden. Ook verdedigend werd  

er meer risico genomen door Bregje terug op de cirkel te zetten en te oefenen met het uit stappen op de schutters 

van VHC. 

Het team won de wedstrijd met een verdiende 8-2 overwinning. 

 3 november  Jets v.d. Looij 
 4 november  Rens v. Aarle 
 4 november  Sander van Eck 
 7 november  Hans v. Bergen 
12 november  Ellen Breukel 
13 november  Elise Schuurman 
16 november  Pascal Le Hasif 
19 november  Jolanda Vermeulen 
21 november  Bregje v.d. Dungen 
22 november  Nicole v.d. Berk 
24 november  Leny v. Schijndel 
25 november  Bram Achterberg 
 
 1 december  Lieke Stobbe 
 7 december  Graziano Stangoni 
 8 december  Olaf v. Loon 
11 december  Petra Mocking 
12 december  Sem Heuvelink 
18 december  Mascha Gerrits 
20 december  Maik Bijsterbosch 
23 december  Roel v.d. Loo 
24 december  Martijn Schenkelaars 
26 december  Pierre de Swart 
28 december  Evelyn Fontijn 

Verjaardagen  

Rectificatie 

Aristos Club van 50 

http://www.aristos-best.nl/
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
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http://aristos-best.nl/wedstrijden/
http://www.staalmarkt.nl/
http://www.sporthalbest.nl/
http://www.berlaere.nl/
http://www.emecbenelux.nl/
http://www.bestarchitecten.nl/site/
http://www.gpkunststofkozijnen.nl/
http://www.bijverhoeven.nl/
http://www.isemagnetics.com/
http://www.brunschot.nl/
http://www.schildersbedrijfvanlaere.nl/
http://www.vbcc.nl/
http://www.fysiotherapie-singendonk.nl/
http://www.purschel.nl/

