
14 april 2016 

Agenda 

Zondag 26 juni:  
familie toernooi / slotfeest 

Peter Millenaar ontvangt gouden fluit 

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. 

 

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.  

Uitslagen 

Verjaardagen 

15 april  Thanh-Nhi Nguyen 
18 april  Lars Welvaarts 
20 april  Martien v.d. Mortel 
21 april  Diny de Bresser 
23 april  Ayla Imrak 
  2 mei  Michelle v. Heeswijk 
  5 mei  Isabelle van Marrewijk 
  8 mei  Sebastiaan Singendonk 
12 mei  Jaap Klompers 
13 mei  Astrid Bergman 
15 mei  Ivana Konings 
16 mei  Emma Broek 
17 mei  Rowena Held 
19 mei  Rein Reurekas 
20 mei  Mitch v.d. Bergh 
24 mei  Bart Timmers 
24 mei  Mika Onink 
25 mei  Bart Stravers 
26 mei  Arthur v. Bergen 
28 mei  Jelle de Bresser 
29 mei  Sjors van Riel 
30 mei  Geert-Jan Stravers 

Dames 2 kampioen 

Zaterdagavond speelde dames 2 haar laatste competitiewedstrijd. Met 2 punten voorsprong op de naaste concur-
rent voor het kampioenschap begonnen ze aan de thuiswedstrijd. Tegenstander was Bedo, dat op de derde plaats 
stond. In de uitwedstrijd was er van deze tegenstander verloren, dus het zou wel eens spannend kunnen worden.  
De dames begonnen goed aan de wedstrijd en kwamen al snel op voorsprong. Er moest hard gewerkt worden, 
maar dat lukte ook goed. Met name de verdediging stond goed waardoor de dames van Bedo niet veel konden 
scoren. De ruststand was 9-5 in het voordeel van de Bestse dames. 
Bij de bespreking in de rust wees coach Henri de dames erop dat ze vooral niet mochten verslappen, want de ver-
wachting was dat de tegenstanders er een schepje bovenop zouden doen. De verdediging van Aristos bleef echter 
goed staan en ondanks dat er veel kansen werden gemist bouwden de dames uit Best hun voorsprong gestaag 
verder uit. Toen er nog een paar minuten te spelen waren was het wel duidelijk: dit gaven ze niet meer uit handen, 
het kampioenschap was binnen! 
Na het laatste fluitsignaal was er gejuich, applaus, omhelzingen en natuurlijk alom blijde gezichten. De dames trok-
ken snel de kampioensshirts aan die ze hadden laten drukken met daarop hun geuzennaam van dit seizoen: oma's 
aan de top. Ze werden in het zonnetje gezet met rozen, een medaille en bubbels en bouwden in de kantine een 
leuk feestje met de supporters. 

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. 

Van Beerendonk Communicatie + Creatie is al meer dan 35 jaar actief in Best. Jan en Maria zijn het bedrijf gestart 
in 1980 en Marianne heeft het van hen overgenomen. Het is dus een echt familiebedrijf en een full-service commu-
nicatiebureau. Hun slogan op de website "Alleen ga je sneller, samen kom je verder..." schept een band. Op een 
teamsport als handbal is dit natuurlijk ook van toepassing en niet te vergeten in de relatie sponsor en sportvereni-
ging. Bedankt voor jullie ondersteuning en veel succes met jullie bedrijf. 

Sponsor van de maand: Van Beerendonk Communicatie + Creatie 

Tijdens het Aristos slotfeest van 9 april werd door Bart Ambaum wederom, namens het NHV, 
een fluit overhandigd aan Peter Millenaar. Kreeg Peter nog maar 3 maanden geleden tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie een zilveren fluit, nu werd zijn ruim 40 jaar inzet als scheidsrechter voor NHV beloond met 
een gouden fluit. Zo vlak na elkaar zul je dan misschien denken? Dat had een reden. Voor de zilveren fluit (25 jaar 
scheidsrechter) waren we toen wel zeker, maar wilden Peter niet informeren vanwege het verrassingseffect. Wat 
bleek, de afgelopen weken had Peter zijn archief opgeruimd en vond zowaar zijn scheidsrechtersdiploma, dat al 
dateerde uit 1974. Daarmee konden we bij het NHV aantonen dat ook de 40 jaar al gepasseerd waren. 
 
Peter, van harte gefeliciteerd en enorm bedankt voor je inzet....ennuh, het is nu wel even de laatste prijs ... 
 

Op zaterdagavond 9 april was er weer een super gezellig avondje 
Aristos. De avond begon met 2 thuiswedstrijden. De 1e wedstrijd 
was van onze DS 3. Helaas werd deze verloren maar de uitslag had 
geen invloed op de goede sfeer bij de dames. De dames genieten 
van het handbalspel en winnen is leuk maar plezier is belangrijker. 
Hierna moesten de DS 2 hun kampioenswedstrijd spelen tegen de 
nr. 3 van de competitie. De wedstrijd werd gewonnen met 21-14.  
Na de huldiging door het bestuur van Aristos kon iedereen zich gaan 
opmaken voor de pubquiz. De opkomst was zeer goed  te noemen, 
er deden ongeveer 75 personen mee met de pubquiz, waardoor de 
kantine bij Sjef erg vol zat. Er werden door middel van lotjes teams 
gemaakt en konden we beginnen met de 1e vragenronde. Er waren 
verschillende vragenrondes die door iedereen met veel enthousias-
me werden mee gespeeld. 
Na de laatste vraag werden de antwoordformulieren opgehaald en 
konden we genieten van goede muziek en vierden de DS 2 hun kam-
pioenschap met de aanwezige leden. Nadat de winnende groep in 
het zonnetje was gezet werd er tot in de late uurtjes doorgefeest bij 
Sjef. 
De laatste feestgangers zijn rond half 4 richting bedje vertrokken. 
De pubquiz was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. 
We willen Bart Ambaum en zijn vrouw Mariëtte, die veel werk in de 
quiz hebben gestopt, bedanken voor de leuke opzet. 
                                                                                  

Pubquiz Avondje Aristos 
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