21 december 2014

Agenda
Za. 10 januari:
nieuwjaarsborrel

Het bestuur wenst alle leden,
vrijwilligers, sponsoren, supporters
en andere betrokkenen
hele fijne feestdagen en een
sportief maar vooral
gezond en gelukkig 2015

Trainingen in de kerstvakantie
Van maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari zijn er GEEN trainingen.
Vanaf maandag 5 januari worden de trainingen weer hervat.
Op dinsdag 23 en 30 december zijn er WEL trainingen van 19.00 t/m 20.30 voor de HS en DS
Op vrijdag 2 januari zijn er WEL trainingen van 19.30 t/m 21.00 voor de HA en HS

Aangepaste trainingstijden MJD
In de maanden januari en februari traint de D-jeugd in het Heerbeeck van 19.00 t/m 20.00 uur.
4, 11, 18 en 25 maart trainen ze weer van 18.30 t/m 20.00 in het Heerbeeck.

Nieuwe tenues voor Heren 1 en Dames 1
Dankzij nieuwe sponsoren Best Architecten, Purschel Cleaning en handbalshop.nl, en Emec en GP Kozijnenen
die hun sponsoring voortzetten, speelden de Dames 1 en Heren 1 hun laatste wedstrijd in het nieuwe tenue.
Pascal heeft van deze wedstrijden mooie foto’s gemaakt. Deze, en van andere wedstrijden/teams, staan
(binnenkort) op de website.

Spelregelbewijs
Belangrijk voor alle coaches vanaf de C-jeugd en voor alle leden die per 1 juli 2015 overgaan naar de A-jeugd.
Vanaf 1 juli 2015 moet iedere speler die naar de A-jeugdcategorie gaat in het bezit zijn van het spelregelbewijs.
Deze verplichting is ook vanaf 1 juli 2015 van toepassing voor iedereen die een trainerscursus of scheidsrechterscursus wil volgen en/of coach is bij een C-jeugdteam of hoger.
Spelers en coaches die al in het bezit zijn van een scheidsrechtersdiploma hoeven geen spelregelbewijs meer te
halen en spelers die nu al de A leeftijd hebben hoeven ook geen spelregelbewijs te halen.
Vanaf januari 2015 zal Aristos een of meerdere oefenavonden organiseren waarbij ook uitleg over de spelregels
zal worden gegeven.
Als je op 1 juli geen spelregelbewijs hebt gehaald kun je niet meer in een team handballen totdat je bent geslaagd
voor het spelregelbewijs.
Op onderstaande link vind je meer uitleg en kun je alvast oefenvragen oefenen:
https://www.handbalmasterz.nl/#wat-is-masterz/

Pupil van de week - Nick van der Heijden JD1
Ik was zaterdagavond 6 december pupil van de maand bij de wedstrijd van de heren 1 Aristos-VHC.
In het begin mocht ik bij de wedstrijdbespreking zitten. Het was wel wat anders dan bij ons, maar wel leuk. Daarna
mocht ik meelopen met de warming-up. Ik liep met iemand mee die ik niet kende. Hij vroeg heel veel over mijn
team, maar dat vond ik wel leuk. Daarna gingen we de keeper inschieten eerst gewoon op de handen en toen
links, rechts, hoog enz. Daarna vanaf positie. Ik schoot lat en paal. Toen met het begroeten kreeg ik een applaus,
een zak snoep en een oorkonde. Toen deden we nog een soort yell waar ik ook mee mocht doen. Toen begon de
wedstrijd. Het ging heel gelijk op. Bij de tegenpartij was een lange schutter die de hele tijd een nul pas maakte en
toen er voorbij ging. Toen was het rust en mocht ik mee met de bespreking. Toen in de tweede helft werd de lange
gewisseld en toen liepen we uit en hadden we 5 doelpunten verschil. Toen was de wedstrijd afgelopen en was het
30-25. Daarna werd er afgegroet en deden we de yell. Ik werd bedankt door het hele team voor mijn support, want
anders hadden ze niet gewonnen. Ik ging naar huis met mijn snoepzak en snoepte er toen al wat uit. Ik vond het
heel erg leuk ik hoop dat ik nog vaker mag.

Sportlinked App
Sinds kort is er een nieuwe app Sportlinked die je als volgt op je smartphone kunt installeren. Hiervoor heb je wel
je spelersnummer nodig.
App Sportlinked downloaden vanuit app Store of play Store
Sportlinked openen
Registeren met e-mailadres → wachtwoord
mail die je van Sportlinked krijgt even bevestigen
Inloggen met Achternaam →geboortedatum → icoon handbal aanklikken → spelerscode
Mocht je niet kunnen inloggen dan kan het zijn dat je email adres nog niet is ingevoerd in SportLink.
Dit even aan mij doorgeven dan voeg ik je email adres in SportLink toe.
Hierna kun je inloggen en zie je al je wedstrijden → uitslagen → standen van je eigen team.
Omdat je direct in SportLink inlogt zie je ook direct al de wijzigingen.
Ook de wedstrijd gegevens en adressen van de sporthal kun je oproepen.
Henri van Vroenhoven

Vriendjes en vriendinnetjestoernooi met pannenkoeken na
Op woensdagavond 3 december waren er weer 34 kinderen die enthousiast
deelnamen aan het jaarlijks terugkerend vriendjes/vriendinnetjes toernooi. De
kinderen werden door de ouders fanatiek aangemoedigd waardoor er mooie
handbalwedstrijdjes werden gespeeld. In de kleine zaal van het Heerbeeck was
er voor de teams die niet speelden een pietenparkoers uitgezet waaraan alle kinderen ook zeer fanatiek deelnamen.
Na een kwartiertje werden de kinderen verrast door de komst van 4 zwarte pieten die gelijk deelnamen aan de handbalwedstrijdjes. De pieten maakten de kinderen nog enthousiaster waardoor er regelmatig een drinkpauze moest worden
ingelast.
Na afloop werden er mooie foto's gemaakt met alle kinderen en zwarte pieten
waarna de pieten als verrassing voor alle kinderen een snoepzak bij zich hadden .
Hierna mochten we pannenkoeken eten bij de Fam. de Bresser.
De kinderen werden getracteerd op pannenkoeken en ranja, die de pieten uitdeelden.
Na een uurtje pannenkoeken eten kwamen de ouders de kinderen weer ophalen.
Het was weer een super gezellige avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Deze en veel meer foto’s,
je vindt ze op de website!

Halleidingsprocedure
Ben je binnenkort aan de beurt voor de
halleiding, en weet je eigenlijk niet wat je
moet doen?
Instructies liggen in het kistje in de hal,
maar kan geen kwaad om ze hier ook
eens te vermelden.
Kom op tijd want er moet vaak e.e.a.
klaar gezet worden. Ook na afloop weer
opgeruimd.
Is er geen zaalwacht aanwezig? Regel
dan ter plekke vervanging en meldt dit
achteraf bij Henri van Vroenhoven.

Schoolsport
In het najaar heeft Aristos weer meegedaan met schoolsport in Best. Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 konden zich inschrijven om gedurende 6 weken handballes te komen volgen.
9 kinderen hadden zich aangemeld, waarvan 8 kinderen de hele periode enthousiast hebben meegetraind.
Dit jaar hebben we in tegenstelling tot voorgaande jaren de kinderen mee laten trainen met hun eigen leeftijdsgenootjes, de F-, E- en D-jeugd
De kinderen hadden het allemaal heel goed naar hun zin en zijn door onze leden en trainers zeer goed opgevangen.
Inmiddels zijn er al drie kinderen lid geworden van Aristos en hopelijk volgen nog meer kinderen zijn voorbeeld.
Hierbij willen we iedereen hartelijk danken voor zijn/haar inzet omdat de schoolsport ook dit jaar weer zo goed is
verlopen.
De ledenwerf commissie

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

Verjaardagen
23 december
24 december
26 december
28 december

Roel v.d. Loo
Martijn Schenkelaars
Pierre de Swart
Evelyn Fontijn

1 januari
4 januari
4 januari
9 januari
10 januari
13 januari
13 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
30 januari
31 januari

Sandy Kuipers
Ad v.d. Loo
Luka Corten
Mireille Vosters
Dennis Ooms
Mellany vd Luijtgaarden
Peter Verleijsdonk
Tim v.d. Bersselaar
Wil v.d. Heuvel
Gert Moonen
Eva de Vrind
Erik v. Brederode
Luuk Eradus
Theo Janssen

Bekerwedstrijden
De bekerwedstrijden voor de HA en DA
teams zullen als volgt worden gespeeld:
DA: Aristos - DOS'80
donderdag 15 januari 19:15,
sporthal Naestenbest in Best
HA: Aristos—Olympia'89
dinsdag 27 januari 19:00,
sporthal Naestenbest in Best

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.

