6 januari 2015

Agenda
Za. 10 januari:
Nieuwjaarsborrel
Iedereen is welkom
Zo. 1 februari:
Zwemmen (D-/E-jeugd)
Lever het inschrijfformulier op tijd in bij je coach

Nieuwjaarswens
2014 al weer achter ons. Een jaar waarin we ons 40-jarig jubileum vierden, daar kunnen we trots op zijn. Een
knappe organisatie, die resulteerde in een mooi weekend met vele sportieve activiteiten en een gezellig feest
waarin we vele oud-leden weer zagen.
2014 had ook een andere kant, door het overlijden van (oud) Aristos leden Jan van Wijgerden en Mary Keijer.
2014 op sportief vlak een mooi jaar met onder andere kampioenen, klassebehoud en de start van een competitie
voor onze jongste F-jeugd (7-8 jaar). Daarbij mochten we nieuwe jeugdleden verwelkomen en was het jeugdkamp
weer een succes.
Ik wens iedereen dat 2015 ook een mooi jaar wordt waarin we met plezier en
prestatie vooral ook een vereniging zijn waar je bij wilt horen.
Groeten,
Namens het bestuur
Bart Ambaum

Wijziging trainingen
Op donderdag 15 januari zijn er geen trainingen voor de JC en DS
i.v.m. de bekerwedstrijd DA Aristos - DOS 80, aanvang 19.00
Op dinsdag 27 januari zijn er geen trainingen voor de HS en DS
i.v.m. de bekerwedstrijd HA Aristos - Olympia, aanvang 19.00
Op donderdag 29 januari zijn er geen trainingen (MC, DA en DS) aangezien er 2 wedstrijden worden gespeeld.
JC
18.30
Aristos - Tachos (inhaal wedstrijd van 10 jan.)
Recr. 19.30
Aristos - Bergeijk

Ons eerste Europese avontuur ( Lundaspelen 2014, Lund, Zweden)
Op 27 november 2014, een doordeweekse avond zoals zo veel andere, kregen we ineens het bericht dat we werden uitgenodigd door de EHF (European Handball Federation) om te komen fluiten op de Lundaspelen in Zweden.
Koen Stobbe, die thuis was en de mail als eerste las, heeft nog nooit zoveel moeite gedaan om Jaap Klompers te
bereiken. Ondanks dat ze goede vrienden zijn buiten het fluiten was dit
nog niet eenvoudig. Toen op een gegeven moment de telefoon toch
werd opgenomen kon Jaap het amper geloven. Nog geen 10 maanden
geleden floten we in onze eigen vertrouwde sporthal in de derde klasse, met alle respect en plezier dat wel! Na het NK voor jeugdteams in
april en onze promotie naar de landelijke divisie stonden we ineens
voor een nog veel grotere uitdaging. Na amper 10 competitiewedstrijden en wat bekerduels was dit onze eerste uitnodiging voor de Europese bond. Misschien lees verder

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
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.

