
15 mei 2015 

Agenda 

 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage aan Liesbet Keim: 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.  

Vr. 5 juni: 
Schoolsportolympiade 
 
Za. 6 juni:  
slotfeest 
 
Ma. 15 juni:  
Jaarvergadering 
 
Vr.-zo. 4-6 september: 
Jeugdkamp voor  
D/C/B/A-jeugd 

Schrijf je snel in!! 

Jongens C overtuigend kampioen! 

Toernooien 

17 mei  Rowena Held 
19 mei  Rein Reurekas 
20 mei  Mitch v.d. Bergh 
24 mei  Bart Timmers 
25 mei  Bart Stravers 
26 mei  Arthur v. Bergen 
28 mei  Jelle de Bresser 
30 mei  Geert-Jan Stravers 
  1 juni  Jesse de Bruin 
  1 juni Martijn Ambaum 
  3 juni Daniel Da Deppo 
  7 juni Carly Vosters 
10 juni Marlène Lemmens 
12 juni Tobias v.d. Dungen 
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 

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. 

Afgelopen hemelvaartsdagen werd het PSV-toernooi georganiseerd. Het was er prachtig weer voor. En de sfeer 
was opperbest. 
Donderdags zijn de MC er 4e geworden, de DA 2e en de JC werden ongeslagen kampioen! 
 

Vrijdags werd ook bij PSV een beachhandbal toernooi gespeeld. Deze variant op handbal wordt steeds populair-
der. Het maakt zelfs kans om een olympische sport te worden. Op jacht naar punten voor het NK werden de HA  
3e. En ook de DA werden 3e. 
 
Ga je ook met je team op toernooi? Laat het ons weten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze en meer foto’s zullen op de site geplaatst worden. 

De voorbereiding voor het slotfeest is in volle 
gang. De uitnodiging zit ook als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Vergeet niet om je aan te melden. 
 
De oorspronkelijk in de agenda opgenomen 
kaderavond op 12 juni gaat niet door. In plaats 
daarvan zal in september een andere activiteit 
georganiseerd worden speciaal voor alle Aris-
tos-vrijwilligers. 
Meer informatie volgt z.s.m. 
 
De Algemene Ledenvergadering is op maan-
dag 15 mei. 

Opzeggen lidmaatschap 

Bekerfinale voor Heren 1 - zondag 31 mei 

Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen moet je dit doen 
schriftelijk voor 1 juni  
bij Paula Millenaar, Kopheuvel 5 te Best 
(wedstrijdsecretariaat@aristos-best.nl)  

Onze heren 1 hebben een mooie stunt uitgehaald door in de halve finale om de beker met 20-30 van Bedo te win-

nen. Daardoor is na 12 jaar weer een finaleplaats behaald! Op 31 mei spelen ze de finale tegen Apollo in Moerge-

stel, sporthal Stokeind om 16.15 uur. 

 

Om dit tot een groot succes te maken willen we jullie de mogelijkheid geven om met de bus naar de finale af te rei-

zen. Dit zal voor veel (jeugd) leden een ideale uitkomst zijn. Daarnaast is het natuurlijk gewoon hartstikke gezellig 

om met zijn allen op pad te gaan! De bus zal vertrekken om 15.00 uur vanaf Sporthal Naestenbest.  

 

Lijkt je dit leuk schrijf je dan nu, uiterlijk 22 mei in via penningmeester@aristos-best.nl. De kosten zullen € 6,50 

bedragen en dit bedrag dient contant betaald te worden bij de bus op 31 mei. We zullen met maximaal één (grote) 

bus gaan door de beperkte capaciteit van de sporthal dus ben er snel bij. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.  

LET OP!  Bij inschrijving via bovenstaand mailadres ben je verplicht te betalen. De kosten zullen dan ook verhaald 

worden op de personen die niet komen opdagen. LET OP! 

 

Alle supporters wordt gevraagd in Aristos-kleuren te komen zodat de tribune geel-blauw zal kleuren!  

Na de wedstrijd zullen we met zijn allen terug naar Best gaan, hopelijk met de beker in ons bezit! We sluiten de 

avond af bij Sjef in de kantine. 

 

Het totale finaleprogramma is: 

11.00 u  DA Avanti    - Dongen  

12.45 u  HA  Red-Rag Tachos/Witte Ster - Olympia ‘89 

14.30 u DS Swift Helmond   - MBDE De Sprint 

16.15 u HS Aristos    - Apollo 

Agenda en slotfeest 

Verenigingsoutfit 

Na een verdienstelijke tweede plaats in de zaalcompetitie konden de jongens C van Aristos afgelopen zaterdag 
kampioen worden van de veldcompetitie 2014-2015. Daar voor moest PSV Eindhoven thuis in Best verslagen wor-
den: het enige team waartegen de jongens van coach Ar-
thur van Bergen een punt verspeeld hadden in de uitwed-
strijd. Trainers Bart Ambaum en Joep Siemerink hadden de 
spelers goed voorbereid afgelopen week. De wedstrijd be-
gon nerveus, en na enkele minuten stond er slechts een 2-2 
stand op het scorebord. Aangemoedigd door het in grote 
getale opgekomen publiek werd er een tandje bijgescha-
keld. Enkele mooie doelpunten van Sander en diverse har-
de afstandsschoten van Damien brachten vervolgens snel 
een 6-3 voorsprong voor Aristos. Ook de licht geblesseerde 
Graziano pikte wederom zijn doelpuntje mee. Omdat vervol-
gens keeper Harm bijna niet te passeren viel door PSV, en 
combinaties tussen schutter Martijn en cirkelloper Hans tot 
mooie doelpunten leidden, was er bij rust een comfortabele 
11-4 voorsprong voor Aristos. In de 2e helft werden de ster-
ke opbouwers van Aristos uitgedekt door PSV. Dat gaf 
hoekspelers Bram en Maik de gelegenheid hun bijdrage te 
leveren aan de voorsprong. Ondanks zijn blessure kon ook 
Lars enkele strafworpen benutten, en Stijn liet wederom 
zien van waarde te zijn met zijn snelheid en beweeglijkheid. 
Via 14-7 werd uiteindelijk de eindstand van 17-10 bereikt.  
Onder luid applaus en muziek vierden de jongens vervolgen 
hun verdiende feestje op het veld en in de kleedkamer: de 
zeer terechte kampioen 2014-2015. Na het kampioenschap van de heren-A werd opnieuw een jeugdteam van 
Aristos kampioen.    
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