
14 juli 2015 

Agenda 

13 juli - 9 augustus: 
Flessenactie  
(AH Boterhoek) 
 
Vr.-zo. 4-6 september: 
Jeugdkamp voor  
D/C/B/A-jeugd 
 
Zo. 13 september:  
oriënteringsloop 
 
18-20 september:  
trainingsweekend HS/DS 

 2 juli  Remco Brugmans 
 3 juli  Hans v.d. Linden 
 4 juli  Anouk Lavrijsen 
 6 juli  Nancy Yang 
 7 juli  Jill Vincent 
 8 juli  Lena Gerstmans 
 8 juli  Marlin de Bresser 
 9 juli  Nico van Mil 
11 juli  Robert v. Hardeveld 
12 juli  Amy Hendrikx 
13 juli  Maartje v.d. Mortel 
15 juli  Dayenne Vincent 
16 juli  Mart Heddes 
17 juli  Angelique Leenen 
17 juli  Fenna v.d. Straeten 
17 juli  Helma v.d. Meulengraaf 
18 juli  Sabiha Hamid 
19 juli  Dex Geven 
24 juli  Tijs Appeldoorn 
27 juli  Sandra Bodrilla 
28 juli  Mieke van Bergen 
31 juli  Thies de Bruin 

Verenigingsoutfit 

Algemene ledenvergadering 2015 

Er was een goede opkomst bij de algemene ledenvergadering. Hier volgt een beknopt verslag. 
 
Uiteraard werd er teruggeblikt op verschillende momenten uit het vorige seizoen, zoals ook in de jaarverslagen te-
rug te vinden is. Alle kampioensteams (MJE, MJD1, JC en HA) werden nog eens in het zonnetje gezet.  
 
Pluim 
Elk jaar reikt het bestuur een Pluim uit. Hiervoor zijn er geen vaste criteria. Het bestuur kent deze toe aan iemand 
die het afgelopen jaar extra opgevallen is, zonder daarbij voorbij te willen gaan aan de inzet van vele anderen.  
Dit jaar wordt de Pluim gegeven aan Bart Stravers, omdat hij is ingesprongen om de grote groep D-tjes te trainen, 
hij doet dat enthousiast en met veel plezier en is daarmee een voorbeeld voor zijn leeftijdsgenoten.  
Daarnaast krijgt ook Frank Purschell een Pluim. Hij komt gevraagd en ongevraagd bij allerlei teams om de keepers 
trainen, dat wordt zeer gewaardeerd en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.  
Daarnaast is een compliment op z’n plaats voor een groepje van de DA, te weten Carly, Rosanne, Eline, Claudia 
van Kuijk en Anouk. Deze meiden hebben zich het afgelopen jaar ook goed ingezet bij verschillende activiteiten. 
 
Vacatures 
Er zijn verschillende vacatures binnen het kader, waarvan een aantal grote zorgen baart (verschillende coaches/
trainers en vooral ook het scheidsrechterscorps).  
 Technisch kader: coach MJF, trainer MJE, trainer en coach MJD, trainer JC (1 avond), trainer en coach HS2 

(voorheen HA) 
 Scheidsrechters: 4 jeugdscheidsrechters, en scheidsrechters die senioren kunnen fluiten. 
 Coördinator jeugd 
 Coördinator senioren 
 Coördinator scheidsrechters/zaalwacht 
 Redactielid PR-commissie 
 Leden voor activiteitencommissie 
Gelukkig kwamen ter vergadering al een aantal spontane aanmeldingen. Maar nog niet alle functies zijn ingevuld. 
Verschillende vacatures blijven urgent, deze moeten bij aanvang van het nieuwe seizoen ingevuld zijn!!  
Iedereen wordt gevraagd hier creatief over na te denken, je hoeft het vaak niet alleen te doen. Fluiten van 
jeugdwedstrijden kun je b.v. binnen een team verdelen.  Meer informatie over de verschillende functies te 
verkrijgen bij het bestuur. 
 
Het financieel verslag, contributievoorstel en de begroting werden goed-
gekeurd. Hiernaast de nieuwe contributiebedragen voor seizoen 
2015/2016. 
De herkiesbare bestuursleden werden herkozen, waardoor het bestuur 
onveranderd blijft. 
Kaderleden die stoppen met hun functie werden bedankt voor hun inzet. 
 
Het gepresenteerde beleidsplan werd eveneens goedgekeurd. De hoofd-
lijnen daarvan zijn: 
 Uitbouwen verenigingsgevoel 
 Ledenbestand gelijk houden 
 Alle leeftijdscategorieën bezet houden, focus op werven van jeugd-

leden 
 Aandacht voor Veilig Sportklimaat 
 Commissies goed bezet 
 Geen contributieverhoging 
 Begroting in evenwicht houden  
 

Verjaardagen 

De teamindeling voor het volgende seizoen 
wordt separaat met deze nieuwsbrief mee-
gestuurd. 
 
Meer info over trainingstijden, invulling ka-
der volgt op het einde van de vakantie. 

 1 augustus  Harm Soetens 
 2 augustus  Stijn Aangenendt 
 4 augustus  Marcell Farago 
 5 augustus  Inge Joeloemsing 
 9 augustus  Karin Jansen 
 9 augustus  Nick v.d.  Heijden 
12 augustus  Lieke Engels 
12 augustus  Paula Millenaar 
18 augustus  Rosanne Vosters 
21 augustus  Gijs Rutten 
21 augustus  Kevin v. Huizen 
22 augustus  Jochem van Essen 
23 augustus  Niels Aartse 
26 augustus  Bernadetta Majchrzak 
27 augustus  Ingrid Stobbe 
28 augustus  Fred v. Essen 
30 augustus  Nathalie Beekmans 

Statiegeldactie AH Boterhoek 

Aristos is steeds op zoek naar mogelijke inkomsten door sponsoring. We zijn dan ook blij 
dat we via AH Boterhoek met een statiegeld-actie onze sponsorinkomsten kunnen verho-
gen. 
AH Boterhoek heeft naast de inzameling van emballage (statiegeld producten) een zuil 
staan waar klanten van AH Boterhoek hun statiegeld bonnetje in kunnen doen. Daarmee 
steunen ze dan de vereniging, stichting e.d. die zich op de zuil presenteert (met een A4-
tje). Uiteindelijk steunen de klanten dan Aristos! 
 
Aristos zal dat doen van 13 juli t/m 9 augustus, door een bijdrage te vragen voor het organiseren van activiteiten 
zoals jeugdkamp voor de leden en het lidmaatschap toch betaalbaar te houden. 
  
Dus vertel het aan vrienden, bekenden, familie en vraag hen om vrijwillig hun statiegeld bonnetje in de zuil te doen. 
Dan komt die opbrengst ten goede aan Aristos. 
  
De sponsorcommissie 

Heren A pakken de dubbel! 

Oriënteringsloop zondag 13 september om 11.00 uur 

Twee jaar geleden heb ik voor het eerst sinds lange tijd een oriënteringsloop georganiseerd voor de dames en   
heren van Aristos. Voor de meesten een onbekende activiteit en men wist dan ook niet wat er te wachten stond. 
Het bleek een leuke activiteit te zijn en een mooie conditietraining. 
 
Hier dan ook een korte uitleg: 
Bij de oriënteringsloop krijg je een gedetailleerde landkaart van de bossen bij Joe Mann. Vrijwel elk pad, weggetje 
en greppeltje staat op deze kaart aangegeven. Op de kaart staan ook kleine cirkeltjes. Binnen zo'n cirkeltje is een 
“post” geplaatst. De post bestaat uit een driehoek van karton met daaraan vast een kleurpotlood. Als je de post ge-
vonden hebt neem je het teken over op jouw formulier. Het is de bedoeling om alle posten zo snel mogelijk te vin-
den. De snelste tijd wint. 
Voor de heren en dames van de selectie betreft het een trainingsactiviteit. 
Heren lopen individueel, dames en jeugd in tweetallen. Families kunnen ook meedoen en het (kortere) parcours 
wandelen. Nadere informatie over vertrekplaats en tijd volgt nog. 
 
Hopelijk zijn er veel deelnemers en treffen we mooi weer. 
  
Toine Singendonk 

In de zaal waren de Heren A al kampioen geworden in de 1e klasse. Het veldseizoen was iets minder goed gestart 
maar door in eigen kunnen te blijven geloven werd de koploper in de return wedstrijd verslagen en kon tegen VHC 
uit Valkenswaard in de laatste wedstrijd om het kampioenschap gestreden worden. Het was wederom een echte 
sportieve kraker. De eerste helft waren de beide teams aan elkaar gewaagd en kon Best zich niet losmaken van de 
tegenstander zodat met een 12-12 de rust ingegaan 
werd. De eerste 15 minuten van de tweede helft liet 
een zelfde beeld zien. Aristos werkte keihard en 
kwam steeds voor maar VHC wist het gaatje ook 
steeds weer te sluiten. Maar daar wat tactische aan-
passingen in het verdedigen werden de aanvallen 
sneller onderschept waardoor VHC niet meer kon 
aanhaken. Het tempo werd nog verder opgeschroefd 
en eindelijk werd er afstand genomen van de tegen-
stander. Eindstand liet uiteindelijk toch een terechte 
overwinning zien voor dit kampioensteam van veld en 
zaal 2015. Eindstand 22-28.  

Op 27-28 juni hebben de JC en HA deelgenomen aan het NK Beach in Biddinghuizen. Deze 

tak van handbal wordt steeds populairder, staat zelfs op de nominatie om een olympische sport 

te worden! 

Geen prijzen gewonnen, maar wel een erg leuk en gezellig toernooi gehad. 

NK BeacHandbal 

Op 5 juni werd de jaarlijkse Schoolsport olympiade voor de Bestse basisscholen gehouden. Op deze dag kunnen 
de groepen 6-7 aan veel sporten meedoen, waaronder ook handbal. Uiteraard was Aristos ook weer van de partij. 
Onze organisatie was in handen van Martien van de Mortel, geholpen door Bart Am-
baum. Aristos levert op deze dag de scheidsrechters en verzorgt de wedstrijdleiding. 
Ook halen we de goaltjes op in Schijndel (waarvoor dank aan Hans van der Linden). 
Op vier velden werd door de scholen gespeeld en we hadden 9 (!) scheidsrechters: 
veel jeugdleden van DA en JC namelijk Bram, Martijn, Mieke, Eline, Carly, Claudia, 
Anouk, Rosanne en ook Wil van de Heuvel was er weer bij. Bram (foto) en Mieke heb-
ben hier voor het eerst hun wedstrijden gefloten en dat ging prima. Het was super warm 
deze dag, maar alles verliep vlekkeloos en iedereen was tevreden. Nogmaals iedereen 
die heeft meegeholpen bedankt voor deze geslaagde dag! Aristos heeft zich wederom 
van z’n goede kant laten zien. 

Slotfeest 

Schoolsportolympiade 

Op 6 juni was het slotfeest van Aristos. In de middag was er een zeskamp georganiseerd voor de jongste jeugdle-
den van de vereniging. In de avond kwamen de oudere leden om mee te eten en aan de spelletjesavond deel te 
nemen. De spelletjes waren erg gevarieerd en ondanks dat de opkomst niet erg hoog/groot was is het toch een ge-
slaagde dag geworden!  
De dag was georganiseerd door Inge, Alette, Anouk, Eline, Carly, Claudia, Rosanne en Mieke. Super dames, goed 
georganiseerd. 

Teamindeling seizoen 2015-2016 

Van de derde klasse in onze eigen sporthal, fluiten we nu onze wedstrijden in het tophandbal. 
Na dit afgelopen handbalseizoen leek het ons leuk om weer is wat van ons te laten horen. In overleg met de PR-
commissie hebben we een stukje geschreven over onze ervaringen het afgelopen seizoen.  
 
Dat het snel is gegaan mag een understatement genoemd worden. Sinds april 2014 is alles in een stroomversnel-
ling gekomen. Na het NK C-jeugd en de daaropvolgende NK’s zijn we, zoals eerder gezegd, gepromoveerd naar 
de landelijke 2e divisie. Dit betekende voor ons een hele omschakeling omdat we meteen door het hele land wer-
den ingezet. Na onze eerste wedstrijd in Amsterdam kregen we twee begeleiders toegewezen: Ferry van de Beek 
en Niels Egberts twee ex-internationals met een hele hoop ervaring die onlangs ook de finale om het Nederlands 
Landskampioenschap floten. Mede dankzij hun is ons eerste seizoen een groot succes geworden.  
 
Als we terugkijken op dit seizoen is het qua prestatie een top seizoen geweest, maar voor wie denkt dat dat het 
enige is hebben we ook een geweldige tijd gehad. We denken dat we nu al een klein boek kunnen schrijven over 
leuke dingen die we hebben meegemaakt in de loop van het seizoen. We zullen hierover wat meer vertellen in dit 
stuk. Naast het fluiten van onze eigen wedstrijden hebben we ook aardig wat wedstrijden bezocht van Ferry en 
Niels wat ook erg leuk was.  
 
Onze competitie begon dus op 4 oktober in Amsterdam. Ons debuut, en dat ook nog eens na een eredivisie wed-
strijd die ervoor gespeeld werd. Gelukkig liep het redelijk lekker voor de eerste wedstrijd en konden we met opge-
heven hoofd de sporthal verlaten. Via Born (Zuid-Limburg), Weert, Groningen, Wouw en Berg en Terblijt liep onze 
weg in de eerste weken. Een hoop leuke wedstrijden maar ook een aantal leuke gebeurtenissen. Zo konden we in 
Groningen maar met moeite een technische bespreking (die voor de wedstrijd altijd gehouden wordt) houden door-
dat de accenten van de twee teams uit Groningen en Drenthe nauwelijks te verstaan waren voor ons. Omgekeerd 
waarschijnlijk precies hetzelfde, ons kennende. In Wouw maakten we een wedstrijd mee die met 49-18 net zo goed 
zonder scheidsrechters gespeeld had kunnen worden. En in Berg en Terblijt kwam de barvrouw ons doodleuk uit-
leggen dat er geen internet was.  
 
Ook leuk om te vertellen is dat Jaap altijd voor de navigatie en de muziek zorgde aangezien hij geen rijbewijs had. 
Toen we de later in December een wedstrijd bij Hellas in Den Haag floten voerde Jaap zijn taak eens niet goed uit. 
Dat bleek toen hij ineens opmerkte dat hij een bord zag met douane. Koen die het bord niet had gezien dacht dat 
Jaap onzin aan het verkondigen was tot hij in zijn ooghoeken een bord welkom in België zag staan. Gelukkig kon-
den we er snel af en terugkeren naar het geliefde Best!  
 
Inmiddels hadden we te horen gekregen dat we voor de EHF naar Zweden mochten. We konden niet wachten en 
de weken er naar toe stonden volledig in het teken van de voorbereiding voor dat evenement. Ferry en Niels kwa-
men vaak kijken en gaven ons een hoop nuttige tips en tricks zodat we zo goed mogelijk zouden presteren. In die 
periode floten we ook onze eerste echte interland Nederland -19 – België -19. Ondanks dat het een oefenwedstrijd 
was, was het een goede generale voor ons toernooi in Zweden.  
 
Ons eerste toernooi met de EHF zou uitdraaien op een groot succes. Veel lovende woorden en een schat aan er-
varing rijker keerden we terug naar Nederland om onze leermomenten in de praktijk te gaan brengen. Via Beek
(Limburg) , Rotterdam, Deurningen (Overijssel) en Panningen kwamen we uit bij de volgende grote verrassing. We 
kregen bericht vanuit de bond dat we op 28 februari ons eredivisie debuut gingen maken. We waren enkele dagen 
erg verbaasd aangezien het een zeer belangrijke wedstrijd was. DSS-Hellas in de degradatiepoule van de nacom-
petitie. Het was de 1e wedstrijd in die poule dus alles lag nog open. Een wedstrijd die we nooit meer zullen verge-
ten. Een goed gevulde sporthal in Heemskerk, met zelfs een dweilorkest op de tribune. Complimenten van beide 
teams ondanks dat de nederlaag voor Hellas als een mokerslag aan kwam tegen het tot dusverre heel de competi-
tie puntloze DSS.  
 
Vervolgens vervolgde we onze weg en floten tal van leuke wedstrijden door heel het land. Via Cothen, Rotterdam, 
Emmen en Dongen. In het paasweekend zouden we twee dagen op Aalsmeer toernooi (een groot jeugdtoernooi 
met de top van Nederland) gaan fluiten totdat de competitieleider belde dat we op zaterdag onze tweede eredivisie-
wedstrijd moesten gaan leiden. We besloten om ons daarop te focussen en alleen op zondag naar Aalsmeer te 
gaan. V&L – Dalfsen was dus onze tweede eredivisie wedstrijd. Een speciale wedstrijd voor ons omdat we ineens 
met een hoop internationals op het veld stonden. Ook de coach van Dalfsen is assistent bondscoach. Al met al 
weer een hele goede ervaring voor ons.  
 
Aan het einde van het seizoen floten we nog een belangrijke nacompetitie wedstrijd in de dames eerste divisie 
waarin Bevo net verloor van Fortissimo. Als toetje kregen we nog een eredivisie wedstrijd toebedeeld in Venlo.  
 
Al met al een geweldig seizoen gehad, ons eredivisie debuut gemaakt, onze eerste (oefen) interland gefloten en 
met de EHF naar Zweden geweest. Mocht het jou nou ook leuk lijken om scheidsrechter te worden maar twijfel je 
om wat voor reden dan ook. Je kan er altijd bij ons naar vragen als je met twijfels zit! 
 
Groetjes Jaap en Koen 

Scheidsrechterbelevenissen van Jaap en Koen 

 

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.  

http://www.aristos-best.nl/
https://www.facebook.com/HvAristos
https://twitter.com/#!/AristosBest
mailto:public.relations@aristos-best.nl
http://www.handbalshop.nl/verenigingsshops/hv-aristos
http://www.staalmarkt.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/
http://www.sporthalbest.nl/index.html
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