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Agenda
Zo. 21 februari:
Zwemmen
Heb je je nog niet
ingeschreven?
Snel doen dan!
Di. 29 maart:
Kind-ouder toernooi

Trainingen rondom carnaval
I.v.m. carnaval is er geen training op onderstaande dagen.
Vrijdag
5 februari
Maandag
8 februari
Dinsdag
9 februari
Woensdag
10 februari
Donderdag 11 en vrijdag 12 februari zijn er WEL trainingen.

Eerste Aristos darttoernooi was een enorm succes !!!
Met 48 deelnemers was het toernooi al geslaagd voordat het begonnen was. Wie had durven dromen dat onze leden zo enthousiast
zouden inschrijven. Hier en daar ook een vriend of familielid en zelfs
enkele oud-leden waren op het spektakel afgekomen. Naast de spelers waren er ook supporters gekomen om hun darthelden te ondersteunen. De 1e ronde speelden we een snelle dartvorm om een
goede poule indeling op sterkte te kunnen maken. Daarna verder in
zes poules van elk 4 koppels met een spelvorm op het bijbehorende
niveau. En tenslotte de finalerondes. Het was ouderwets gezellig in
de kantine maar ook in de kleine bar en daar was het allemaal om
begonnen. We werden deskundig begeleid door Paul en Jan (enorm
bedankt) en Koen Stobbe ontpopte zich als een fantastische
'mastercaller' (omroeper). We hebben heel veel enthousiaste reacties gekregen met verzoeken om hier een jaarlijks terugkerend clubevenement van te maken. Dus wie weet; 'tot volgend jaar'.
De sponsorcommissie

Winnaars Eredivisie

Winnaars Europa League

Winnaars Champions League

Deze en veel meer foto’s te vinden op onze website!

Berlaere Vastgoedontwikkeling 'sponsor van de maand'
In ons initiatief om onze vereniging dichter bij de sponsors te brengen en omgekeerd is Berlaere Vastgoedontwikkeling in februari ‘sponsor van de maand’. Op onze website hebben ze de hele maand een vaste plaats voor hun
logo.
“Berlaere Vastgoedontwikkeling ontwikkelt, bouwt en verbetert woon-, werk- en leefomgevingen.
Trotse gebruikers die zich thuis voelen is hierbij altijd het uitgangspunt.”
Mede eigenaar Frank van Laere raakte betrokken bij de vereniging doordat zijn dochters bij Aristos gingen spelen,
waarna hij ook heeft bijgedragen aan het opzetten van de sponsorcommissie. We zijn blij dat Berlaere Vastgoedontwikkeling ons al enkele jaren ondersteunt.

Wedstrijdverslag MJF
Afgelopen zaterdag 30 Januari hebben de f-jes (meisjes/ jongens in de leeftijd van 6 tot 8 jaar) van Aristos weer
een spetterende wedstrijd laten zien. We speelden thuis in de sporthal tegen de f-jes van Bergeijk. Na een enthousiaste begroetingsyell kon de wedstrijd beginnen.
Aristos speelde goed over naar elkaar en had al gauw genoeg ruimte om de eerste doelpunten te scoren. Zelfs
even dribbelen met de bal of de maximale 3 passen lopen met de bal in de hand weten ook deze jeugdige spelers
steeds meer te gebruiken. Op deze leeftijd is het gezellige partijtje handballen het belangrijkste. Zo komt iedereen
een keer in de wissel. Maar ook allemaal evenveel balbezit of kansen om op het doel te gooien wordt binnen het
team erg gewaardeerd.
Na 2 keer 15 minuten spelen werd de wedstrijd door Aristos met 9-3 gewonnen! Na de shoot-outs kon de tegenstander worden bedankt en gingen we met een goed gevoel de rest van het weekend in.

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
6 februari
6 februari
7 februari
9 februari
12 februari
12 februari
12 februari
13 februari
14 februari
17 februari
17 februari
18 februari
25 februari
27 februari
28 februari

Anne v. Laere
Claudia Schepens
Arno v.d. Heijden
Erwin Stobbe
Branco v.d. Zande
Daan van Assouw
Tom Roovers
Nikki Jonkman
Silke Peters
Kevin Vissenberg
Mariska Leemans
Robin Koning
Angela Eijkemans
Geert Soetens
Liesbet Keim

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.

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.

