
13 januari 1016 

Agenda 

Vr. 29 januari:  
Dart-toernooi 
 
 

 

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.  

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. 

Bekercompetitie 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie Aristos 

Afgelopen jaar zijn onze koppelscheidsrechters Henri van Vroenhoven en 
Erwin Stobbe na meer dan 10 jaar gestopt met het fluiten op eerste divisie-
niveau. Ze reisden hiervoor in de weekenden het hele land door om op top-
niveau wedstrijden te leiden. Helaas moesten ze hiermee stoppen door een 
blessure van Henri. Al die jaren hebben ze Aristos positief vertegenwoor-
digd in het land, een applaus waard. En dat kregen ze ook tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie. 
Bij navraag hierover bij het NHV kwamen we tot de conclusie dat Aristos 
inmiddels twee scheidsrechters heeft die al meer dan 25 jaar in bezit zijn 
van hun scheidsrechter diploma en ook nog steeds actief fluiten voor Aris-
tos. Peter Millenaar startte in 1976 en Henri van Vroenhoven in 1977. Om-
dat hier geen registratie wordt bijgehouden is deze mijlpaal in het verleden 
zonder aandacht gepasseerd. We hebben afgelopen vrijdagavond hier wel 
bij stilgestaan. Een zilveren fluit werd namens het NHV aan hen uitgereikt 
(Peter krijgt deze komende week, want het pakketje was nog niet binnen). 
Erwin, Henri en Peter worden erg gewaardeerd en zijn een mooi voorbeeld voor komende scheidsrechters, dat ze 
nog vele jaren voor ons mogen fluiten. Dank hiervoor! 
 
Bart Ambaum, voorzitter 

HA bekerwedstrijd Aristos - Bergeijk wordt gespeeld op vrijdag 22 januari 19.30 uur in sporthal Naestenbest. 

Was jij ook zo in de ban van de oranje 
dames op het WK? Kijk eens op de 
site van het NHV, www.handbal.nl, 
voor meer over deze fantastische 
prestatie, of klik hier. 
 
De Nederlandse heren spelen een wk-
kwalificatiewedstrijd op zondag 17 ja-
nuari in Sittard tegen Zwitserland. Wil 
je daar misschien kaarten voor kopen, 
klik hier  
 

Scheidsrechters in het zonnetje 

Op vrijdag 8 januari werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Aristos gehouden. Voor de jongste jeugd begon het 
om 19:00 uur met een bingo. Toen alle kinderen een bingokaart, een pen en ranja hadden konden we beginnen. 
Wanneer er weer eens 'bingo!' werd geroepen, hoopten alle andere kinderen op een 'valse bingo', want dan moest 
je een liedje zingen. Helaas had niemand een valse bingo en werd er dus ook geen liedje gezongen. Maar toch 
was het eerste deel van de avond al geslaagd.  
Nu konden de voorbereidingen beginnen voor het bakken van de oliebollen. Om 21:00 uur kwamen de eerste gas-
ten de kantine van Sjef binnenlopen. Toen het aardig vol was gestroomd, werd de champagne uitgedeeld en begon 
onze voorzitter Bart Ambaum met een 'kort' praatje. 
Ook kregen Henri van Vroenhoven en Peter Millenaar 
het 'zilveren fluitje', omdat ze al meer dan 25 jaar fluiten 
en samen met scheidsrechter Erwin Stobbe een fles 
wijn voor hun goede inzet voor de vereniging. Nu kon-
den we proosten op een goed, gezond en sportief 
nieuw jaar! Samen met een heerlijke zelf gebakken 
oliebol en nog veel meer drankjes, maar vooral door de 
goede opkomst was ook het tweede deel van de avond
(/nacht) geslaagd! 
Alle aanwezigen bedankt voor de gezellige avond. 
  
De activiteitencommissie  

Nieuwjaarswens 

Een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar; een selectie hieruit: 
Jaap en Koen eredivisiedebuut als scheidsrechter, handbal op scholen voor groepen 4 met afsluitend toernooi (50 
kinderen!). Bekerfinale van ons Heren 1 team inclusief een bus vol supporters, een prestatie om trots op te zijn. 
Kampioenen MJE, MJD, JC en HA, slotfeest en schoolsportolympiade (8 jeugdscheidsrechters). Afgelopen zomer 
hebben we veel leden erbij gekregen en met de inzet van ouders en leden hebben we de randvoorwaarden om ie-
dereen te kunnen laten handballen, weer kunnen invullen. Jeugdkamp, vriendjes/vriendinnen toernooi (37 kin-
deren!), Club van 50 is voortgezet, Grote Club Actie en handdoekenactie en als afsluiting de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Hoe kunnen we dit allemaal geregeld krijgen? Aan het einde van het jaar is het een goed gebruik om alle vrijwil-
ligers met een kleine attentie te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Deze keer hebben we met 55 atten-
ties evenzoveel vrijwilligers bedankt. Dat is ongeveer 1/3 van de Aristos leden. Dat is veel, en ook hard nodig. On-
ze vereniging draait op vrijwilligers.  
Heel erg dank voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen, super!  
 
Ik wens dan ook voor iedereen dat 2016 ook een mooi jaar wordt waarin we samen de vereniging dragen en zo 
met plezier en prestatie kunnen handballen. 
 
Namens het bestuur  
Bart Ambaum 

Schrijf snel in voor het DART TOERNOOI !!! 

(ook voor alle trainers, coaches, scheidsrechters, kaderleden etc) 
  
Een gelukkig, gezond en sportief 2016 !! We hebben velen van jullie 
op de nieuwjaarsreceptie gezien maar niet iedereen dus daarom 
even deze welgemeende wensen voor het nieuwe jaar.  
Zijn jullie ook gegrepen door het dartvirus? De Nederlanders heb-
ben de finale van het WK nét niet gehaald maar wellicht sta jij er 
volgend jaar als je bij ons komt oefenen op vrijdag 29 januari.  
Je kunt inschrijven per koppel of alleen. In het laatste geval koppe-
len wij je aan iemand anders. We hebben al inschrijvingen van zo-
wel koppels als singels. Je hoeft echt niet goed te kunnen darten. 
We gaan voor de gezelligheid dus meld je aan via email  
ehvanhappen@onsmail.nl en vermeld erbij of je zelf dartpijlen 
hebt. Niet alleen de A-jeugd en Senioren maar ook alle vrijwilligers 
dagen wij uit om met ons een pijltje te komen gooien in de kantine 
van de sporthal. Er hebben zich ook al enkele introducees aange-
meld. Dus als je een oud-lid, familielid of toekomstig lid wilt laten 
meedoen kan dat natuurlijk ook. Ons motto is: 'Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd'. 
  
De sponsorcommissie 

Zeer geslaagde handdoekenactie 

Het ging dit keer wat moeizamer dan eerdere ledenacties die we binnen de vereniging gedaan hebben. We hebben 
veel reacties gehad en die zullen we ook zeker ter harte nemen. Maar het resultaat mag er zijn. We hebben met zijn 
allen 115 handdoeken verkocht en daarbij is er een bedrag van 1247 euro opgehaald. Super gedaan allemaal !  
Natuurlijk zitten jullie allemaal in spanning welk team het meeste heeft opgehaald en dus met zijn allen een vrijdag-
avondje mag gaan chinezen bij An Fong. Dan is de jongens B geworden !!!!!! Proficiat mannen. Met een topbedrag 
van 150 euro hebben jullie deze prijs dik verdiend. Wij zien graag de foto en een verslag van het etentje terug in de 
nieuwsbrief.   
  
De sponsorcommissie 

Uitslagen Verjaardagen 

11 januari  Sophie Luybregts 
18 januari  Johan Klerks 
21 januari  Tim v.d. Bersselaar 
22 januari  Wil v.d. Heuvel 
23 januari  Gert Moonen 
25 januari  Erik v. Brederode 
25 januari  Rens Huibregtse 
30 januari  Luuk Eradus 
31 januari  Theo Janssen 
  6 februari  Anne v. Laere 
  6 februari  Claudia Schepens 
  7 februari  Arno v.d. Heijden 
  9 februari  Erwin Stobbe 
12 februari  Branco v.d. Zande 
12 februari  Daan van Assouw 
12 februari  Tom Roovers 
13 februari  Nikki Jonkman 
14 februari  Silke Peters 
17 februari  Kevin Vissenberg 
17 februari  Mariska Leemans 
18 februari  Robin Koning 

Verenigingsoutfit 

Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas, 
met verenigingslogo en je eigen initialen.  
Klik op het logo en kom direct op de Aristos 
verenigingspagina. 

NHV-nieuws 

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
mailto:redactie@aristos-best.nl
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
http://aristos-best.nl/wedstrijden/
http://www.handbal.nl/nieuws/16/oranje/nederlands-damesteam-tweede-van-de-wereld/
http://www.handbal.nl/nieuws/16/oranje/nederlands-herenteam-speelt-nuttige-oefeninterlands-tegen-wk-finalist/
mailto:ehvanhappen@onsmail.nl

